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« Ε ι  δε' τινες ουτω γιγνώ σκουσιν, ώς , εαν ή 
πο'λις ειρήνην άγουσα δ ιατελη , άδυνατωτε'ρα τε καί 
άδοξοτε'οα καί ήττον όνομαστή εν τή  Έ λ λ ά δ ι εσται, 
καί οΕ/τοί γ ε , ώς εμοί δοκεΐ, παραλόγως σχοπουσιν! 
Εϋδαιμονέσταται μέν y ip  δήπου πόλεις λέγονται, 
α? αν πλεϊστον χρόνον εν ειρήνη διατελώ σι- π α σ ώ ν  
δε π ό λ ε ω ν  Ά ϋ η ν α ι  π ε φ υ κ α σ ιν  Ι ν  ε ϊρ ή ν η  
α υ ς ε σ θ α ι . . . .  Ε ί δε προς ταϋτα  μέν ούδεΐς αντι
λέγει, τήν δέ ήγεμονίαν βουλόμενοί τινες άναλαβεϊν 
τη πόλει, ταιίτην δια πολέμου μάλλον ή δι’ ειρήνης 
ηγούνται αν κατα πραχθηνα ι, έννοησάτωσαν πρώτον 
μ εν ,τά  Μ ηδικά, πότερον β ια ζ ό μ ε ν ο ι  η ε ΰ ε ρ γ ε -  
τ ο υ ν τ ε ς  τ ο υ ς  Έ λ λ η ν α ς  ήγεμονίας. τε του ναυ- 
τιχοΰ και Έ λ λ η ν ο τα μ ία ς  ε τ ό χ ο μ ε ν ; 'Ε τ ι  δ’, ε’πει 
ωμω ς άγαν δόςασα προστατευειν ή πόλις εστερηθη 
Τ7’’ ου και το τ’, ε’πει του άδικεϊν άπεσχό-
μεθα, πάλιν &πδ των νησιωτών εκόντων ποοστάται 
του ναυτικοΰ εγενόμεθα; » Ξενοφ. Π ε ρ ί  π ρ ο σ ό 
δ ω ν . Κεφ. Ε '.

I

λ Ττ,ν “ ρχαίαν Ελλάδα άνείειξε καί έδόξασε 
το δαιμόνιον αύτης εθνικόν πνεύμα, όπερ έπι- 
<ροιτ?,σαν έ— αύτήν λαν.πρόν, γονιμώτατον καί 
ανθηρόν κατα την ακμαζουσαν αύτης νεαράν δύ- 
ναμιν, τταρηγαγε τα  άγλαώτατα των έργων καί

τα  ευκλεέστατα των κατορθωμάτων. Το εθνικόν
’κεΐνο πνεύμα, καιπερ ύστερον έπηρεασθέν καί 
‘•ακο,.αθ^σαν ύπο της δουλειάς, ούχ ήττον διε- 
τν;ρηθ/) άκζ-,ρατον καί άγήρων από γενεάς εις γε
νεάν , εμπνεον εις τόν κατακτηθε'ντα λαόν τό 
appo, και τ/;ν καρτερίαν εις την πρός τα  άτυ-

χ/)ματα αυτού πάλην, τήν φιλοπατρίαν, την 
άκραόαντον πιστιν εις τα  απαράγραπτα αύτού 
δικαιώματα, καί τό άκατάσβεστον προαίσθημα 
τ^ς μελλουσης βελτιωσεως της τύ^ης αύτοΰ. 'Η 
έλληνικη φυλή, καίπερ παθοΰσα ποικίλας ετεροιώ
σεις και παθη, προβαίνει καί νυν έτι εμφορού
μενη του αύτου άγνού, άγήρω καί αειθαλούς 
αρχαίου εκείνου πνεύματος, όπερ, άναγαγόν 
εν άγχος πλησίστιον τό πολύπαθες εθνικόν σκά
φος, το κομίζον τόν πολύτιμον φόρτον της πα 
τρώας θρησκείας καί φωνής, καθωδήγησεν αύτό 
επι τέλους εις τούς παρά τόν λιμένα τής εύημε- 
ριας και του πολιτισμού αίγιαλούς.

Επήλθεν όμως ή ώρα καθ’ ήν ή δύναμις τού 
αρχαίου εθνικού πνεύματος δεν έπαρκει ήδη μόνη ' 
προς τήν εντελή τής παλιγγενεσίας τού έθνους 
καθοδηγιαν. Κ αί, ώς ευπρεπές καί πρός αναγω
γήν αριστα παρεσκευασμένον σκάφος, άναχθέν 
πελάγιον ύπό λαμπρού πνεύματος καί πολλούς 
διεκφυγόν τούς διαποντίους κινδύνους, κινδυνεύει 
ίνα ναυαγήση προ τού λιμένος, εάν ό κυβερνήτης, 
άτεχνώς άγνοών τήν των παραλίων /αλεπήν φύ- 
σιν και δυσχωρίαν, καί ούδέν εύλόγως, ού'τε κα τ’ 
άςίαν διατάττων ούτε τά  συμφέροντα έπινοών, 
άδυνατη να καθοδηγήση έπιτηδείως αύτό άνά 
με'σον σκολιών ακτών καί υφάλων, οΰτω καί ή 
Ελλάς, άναχθεισα ύπό του αρχαίου πνεύματος, 

ούριοδρομήσασα μέχρι τινός, καί πολλούς ύπεκ- 
φυγούσα τούς διαποντίους κινδύνους, εύρίσκεται 
ετι καί σήμερον ώς προ τεσσαράκοντα ετών, άκυ- 
βερνητον καί άνηγεμόνευτον σκάφος, απέναντι 
του λιμένος, έκβληθεΐσα επί τόπων υφάλων, καί 
κινδυνεύουσα ΐνα έξοκείλη παντάπασι, κακού του 
κυβερνήτου τετυχηκυΐα.

^ Ο λιμήν της ευημερίας καί του πολιτισμού 
κειται προ ήμών γαλήνιος καί ασφαλής τεσσα
ράκοντα ήδη έτη , καί τεσσαράκοντα έ'τη τό

εθνικόν σκάφος αόυνατει να προσορμισθή εις αυ
τόν απορία καλού κυβερνήτου. Καί όμως σκάοΐ- 
φος ήτο προ καιρού παρεσκευασμένον εΰπρεπώς 
πρός αναγωγήν, μή εχον μηδέν ανωφελές μηδέ 
αλογον, όπερ μη χρήσιμον πάντως καί άναγκαΐον 
προς την ναυτιλίαν. ’Α.λλ’ ό επιστατών τού 
πλοίου κυβερνήτης, άτεχνώς άπειρος τής ναυτι
λίας, καί άγνοών τήν ακτών δυσχωρίαν, καί οί- 
τινες οί χρηστοί καί οιτινες οί φαύλοι τών συν- 
ναυτών καί συμπλεόντων, ούδέν εύλόγως ούδέ 
κ α τ’ αξίαν δ ιατάττει. Η ταραχή καί ή άταξία 
επικρατεί πανταχού. Καί ίδοι τις αν τών ναυ
τών τόν μέν άργόν καί άτολμον πρός τά  έ'ργα 
διμοιρίτην ή τριμοιρίτην παρ’ άξίαν· τόν δέ 
γνωρίζοντα τών χρησίμων εκαστα καί άναπηδή- 
σαι επί τήν κεραίαν εύ'κολον τεταγμένον άντλεΐν. 
Η αύτή δέ άταξία επικρατεί έν τοΐς έπιβάταις 

« ών οί μέν βάναυσοι καί άνελεύθεροι κάθηνται έν 
προεδρία καί θεραπεύονται ύπερτιμώμενοι παρά 
τω κυβερνήτ/], οί δέ ενάρετοι καί ικανοί στενο- 
χωρούνται έν μέσω του σκάφους, ού'τε τήν τρο
φήν διαρκή καί άσφαλή έ'χοντες ού'τε δυνάμενοι 
άποτεΐναι τούς πόδας επί γυμνών τών σανίδων 
παρά τόν άντλον. »

Μεγάλου δέ τού κινδύνου έπικρεμασθέντος, 
τό πλήρωμα διασφαλέν τών ελπίδων αύτου, καί 
άνέλπιστον νομίζον τήν σωτηρίαν έκ τόπων 
χαλεπών καί άπορων, έπανεστάτησε καί άλλον 
έξελέξατο κυβερνήτην.... 'θ  νέος ήγεμών άνέ- 
λαβε τό πηδάλιον στιβαρα τη χειρί, τό δέ έ'θνος, 
μετά κινόύνων τάς μελέτας ποιούμενον, ένόησε 
τέλος ότι πρός σωτηρίαν τού σκάφους τής πολι
τείας μεγάλαι άπαιτούνται αναμορφώσεις, καί 
ότι τό άρχαΐον εθνικόν πνεύμα, όπερ κατευώδοί- 
σεν ημάς μέχρι τινός, δεν έπαρκεΐ ήδη ι'να όδη- 
γήση εϊς τόν λιμένα τού πολιτισμού, εάν μή 
μεθαρμόσωμεν αύτό ήρέμα μετά τού πνεύματος
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τού νέου πολιτισμού, 'ίνα (λυι περιέλθωμεν εις 
παρακμήν καί μαρασμόν πριν ή γνωρίσωμεν 
την ώριμον ηλικίαν, μή το σκάφος της πολι
τείας διαρραγη πριν η φθάση να προσορμισθη 
εις τον λιμένα της ευημερίας και του πολιτισμού.

Έπήλθε λοιπόν άγαθή τύχη ή ώρα, καθ’ ήν 
το έθνος ένόησε την ανάγκην των υλικών μεταμορ
φώσεων και βελτιώσεαιν. 'Η γεωργία και ή έκ- 
κάρπωσις των αυτοφυών αγαθών και του φυσι
κού' πλούτου της 'Ελλάδος εσονται οί πρώτοι 
μοχλοί της άναμορφώσεως ταύτης, καί ή πρώτη 
αφετηρία εύκλεεστέρου καί άσφαλεστέρου μέλ- 
λοντος. ’λ Χ κ ’ εις προαγωγήν της γεωργίας καί 
μεταφοράν τών φυσικών προϊόντων της χώρας 
απαιτείται επιμιξία εύκολος, οικονομική καί 
ασφαλής, ήτις, άποσπώσα τον λαόν άπό τής 
αγροικίας καί βαρβαρότητας, εις ήν μακροχρό
νιος δουλεία ένέβαλεν αύτόν, οϋχ ήττον έπιρ- 
ρώσει καί ένισχύσει παρ’ αύτώ τα κυριώτατα 
χαρακτηριστικά του αρχαίου εθνικού πνεύματος, 
καί τών αρχαίων αρετών, τήν θερμήν δηλαδή 
φιλοπατρίαν, τήν τής πατρίου θρησκείας καί 
φωνής αγάπην, τάς πολεμικάς άρετάς καί τον 
αγνόν τής ελευθερίας έρωτα.

ϊ1
?'.ν [Jου. ',7'·.-

Τό π ε ρ ί ο δ ο π ο ιία ς  ζ ή τ η μ α  ε ίν α ι  τό 
κ υ ρ ιώ τα το ν  κ α ί  μ έ γ ισ τ ο ν  ζη 'τη μ α  εις 
τ ή ν  'Ε λ λ ά δ α ,  πλείστου λόγου άςιον ούχί 
μόνον εϊς τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν, 
άνευ τών οποίων ούδέν έθνος δύναται ση'μερον 
νά ύπαρξη ελεύθερον καί περιέλθη εϊς αξίωμα 
καί δύναμιν, άλλα καί αυτήν τήν κοινήν ασφά
λειαν καί εθνικήν ύπόληψιν. Τυφλώττοντες προς 
τά  αυτοφυή άγαθά καί τούς αληθείς θησαυρούς 
δσους εμπερικλείει τό έδαφος τής 'Ελλάδος, 
διερχόμεθα αύτά ώς έπα ΐτα ι, λημώντες καί 
άμβλυώττοντες προς τά  περί ημάς άγαθά, άγνο- 
οΰντες ότι, εάν ή'μεθα πένητες, άποδοτέον τούτο 
εϊς τήν οκνηρίαν καί αμέλειαν ημών. Έν τώ  
έσωτερικώ τού κράτους οί δρόμοι, βατοί όντες 
μόνον το ΐς ήμιόνοις καί το ΐς πεζοΐς, διακό
πτονται αίφνης τό μεν θέρος ύπό τών επί τών 
ορών καταρραττόντων ραγδαίων ύετών καί 
βιαίων όμβρων, τον δέ χειμώνα ύπό τών χε ι-  
μάρρων τών πληρούν των τάς άγεφυρώτους διό
δους, καί τών καταπτώσεων. Τά δύο τρίτη μό
ρια τών προϊόντων του κράτους μένουσιν άχρηστα 
ή πωλοϋνται ευτελέστατα έν ταϊς έπαρχίαις · 
δ ιότι οί κύριοι δεν δύνανται νά μεταφέρωσι τά  
προϊόντα από τών επαρχιών εϊς τούς λιμένας 
τού κράτους ένεκα τής άνοδίας καί τών από 
τής ληστείας κινδύνων. 'Η μεταφορά σάκκου 
αλεύρου από Λεβαδείας εις Πειραιά απα ιτεί πολύ 
πλειοτέραν δαπάνην τής μεταφοράς αύτοΰ από 
’Οδησσού εϊς Αθήνας. Μυριάδες λιτρών έξαιρέτου 
οίνου άπόλλυνται ή φθείρονται κ α τ’ έ'τος ενεκα 
τής έλλείψεως εύτελοΰς μεταφοράς· δ ιότι οί 
κύριοι προτιμώσιν ή νά πωλήσωσιν αύτόν έπ ι- 
τοπίως αντί 2  λεπτών τήν λίτραν, ώς συν
έβη τούτο κατά τήν προτελευταίαν συγκομιδήν 
του οίνου εϊς τήν Πελοπόννησον, ή ν’ άφη'σωσι 
τάς αμπέλους άτρυγήτους μάλλον, παρά νά έκτε- 
θώσιν εϊς δαπάνας μεταφοράς επιζήμιους καί εϊς 
τήν τών ληστών διάκρισιν. Διό καί αί γεωργίαι 
καθίστανται αλυσιτελείς, ώστε οί πολλοί άπε- 
χόμενοι του τήν γήν έργάζεσθαι τρέπονται επί 
μικρεμποριας, καπηλείας καί τοκισμούς, κα ί, 
ό'περ χείριστον, έπί τήν ληστείαν.

Τά μεγαλοδενδρα και πολύδενδρα δάση τής 
’Ακαρνανίας ση'πονται τεσσαράκοντα ή'δη ετη,

ή γίνονται άνάλωμα τού πυρός ύπό τής κα
κεντρεχούς βαρβαρότητος τών βλάχων ποιμέ
νων, ενώ ή 'Ελλάς άναγκάζεται νά προμηθεύη- 
τα ι τά  προς οικοδομήν καί ναυτιλίαν ξύλα έκ 
τής Αυστρίας καί τής Τουρκίας. Οί δέ κάτοικοι 
τής ’Ακαρνανίας, άγνοοΰντες όποιους έχουσι θη
σαυρούς, τρέφονται δρυοβαλάνοις, καί ό'ταν οί 
βάλανοι έκλείψωσι, τρέπονται επ ί τήν ληστείαν 
καί λεηλασίαν. Οί μεταλλικοί θησαυροί τής χώ 
ρας δεν έκκαρπούνται · ό δε εϊς πολλά μέρη τής 
Ελλάδος ανακαλυφθείς σίδηρος καί ιδίως οί εϊς 
Κούτουνα καί Κούμι τής Εύβοιας άνακαλυ- 
φθέντες γαιάνθρακες, ένάμίλλοι τών καλλίστων 
ευρωπαϊκών γαιανθράκων, καί οΐτινες έν Εύ- 
ρώπη μετέβαλλον αν τά  πάντα καί έπλούτιζον 
έν βραχεί τήν έπαρχίαν εντός τής οποίας άνε- 
καλύπτετο τοιούτος θησαυρός, παρ’ ήμΐν περι- 
μένουσιν έ'τι τάς χεΐρας τού λαού ύπέρ τής 
ευδαιμονίας του όποιου έδημιουργήθησαν. Καί 
όμως ό σίδηρος καί ό γαιάνθραξ είναι τό παν εϊς 
τον δέκατον ένατον αϊώνα, αί δυνάμεις δ ι’ ών 
έκραδάνθη ή σφαίρα ημών, καί δ ι’ ών τά  ισχυ
ρότατα έ'θνη προήχθησαν ση'μερον εϊς άξίωμα 
καί δύναμιν. Παράδειγμα δέ τού λόγου έστω ή 
Α γγλία  καί ιδίως τό Βέλγων, ό'περ δημιουρ- 
γηθέν ταυτοχρόνως μετά τής 'Ελλάδος κατέστη 
ένεκα τής έπιμελοΰς έκκαρπώσεως τών άνθρακο- 
φόρων αύτοΰ μεταλλείων μία τών εύδαιμονεστά- 
των χωρών τής Ευρώπης.

'Η ληστεία άπασχολεΐ έν 'Ελλάδι 2 5 0 0  
στρατού τακτικού, εϊς τον όποιον ή κυβέρνησις 
δαπανά κ α τ’ έ'τος ύπέρ δύο καί ήμισυ έκατομ- 
μύρια δραχμών. Καί ό'μως ό στρατός καί αί δα- 
πάναι αύται δεν είναι ικανοί εϊς καταστροφήν 
τής ληστείας, ένεκα τής μή εύπαγοΰς αύτοΰ 
συστάσεως, καί τού κατά τμήματα διαμελισμοΰ 
αύτου, άναγκαζομένου νά διέρχηται άβατους, 
έρυμνάς καί τραχείας ήμιονικάς όδούς, καθ’άς 
άποπλανάται ενεκα τής άγνοιας τών τόπων, 
καί τής άπιστίας τών οδηγών. Καί έάν μετά 
μεγάλας ταλαιπωρίας καί ταχείας πορείας 
καταφθάση ποτέ τούς ληστάς, λανθάνουσιν ούτοι 
άποδιδράσκοντες δ ι’ άβάτων διόδων εϊς τάς ομό
ρους τουρκικάς έπαρχίας.

Εϊς διατροφήν άργοΰ καί ανωφελούς στρατού 
έδαπανήθησαν έν 'Ελλάδι τεσσαράκοντα ήδη ετη 
ύπέρ τριακόσια εκατομμύρια δραχμών, διά  τών 
οποίων ήδυνάμεθα νά γεμίσωμεν τήν Ελλάδα 
δρόμων καί σιδηροδρόμων, νά προάξωμεν τήν 
γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν, νά καταστρέ- 
ψωμεν τήν ληστείαν, ν’ άποπληρώσωμεν τό έθνι— 
κόν /  ρέος καί νά καταστήσωμεν τήν 'Ελλάδα 
άληθή παράδεισον καί ευτυχή, ώς τό Βέλγιον, 
κα ί, όπερ σπουδαιότατον, νά δημωυργήσωμεν 
βαθμηδόν άξιόλογον ναυτικήν δύναμιν, ήτις άλ
λως ή δυνατό νά διατρέφηται κατά τό σύστημα 
τής αρχαίας ομοσπονδίας τής Δήλου, χορηγίαις 
προερχομέναις έκ προσφορών τών άπανταχοΰ 
'Ελλήνων. Έάν ή 'Ελλάς κατά τά  τελευταία 
πολιτικά συμβάντα είχε μικράν ναυτικήν δύ- 
ναμιν, οί άντίπαλοι αύτής ένέδιδον αν αφ εαυ
τών καί άμαχεί τοΐς δυναμένοις ό ,τ ι απειπαντο 
τοΐς άδυνάτοις. Η Ελλάς έχει χρείαν ειρήνης, 
χρημάτων, όδών καί χειρών. ’Αντι δε παρεχον- 
τες πράγματα τη Τουρκία νά σκοτονώμεθα πε- 
ριοδικώς δίδοντες εϊς τά  ύπό τήν Τουρκίαν έθνη 
εύκαιρίας δ ι’ ών άποσπώσι τά  χρήσιμα αύτοΐς, 
καί τάς παραχωρήσεις ας ήμεΐς πληρόνομεν διά 
τού αίματος καί τών χρημάτων τής Ελλάδος, 
φροντίσωμεν πρώτον νά κατασκευάσωμεν όδούς, 
νά φυτεύσωμεν δένδρα, ν’ άναθρέψωμεν γε
νεάν πολυπληθή καί εύάγωγον, συμβουλεύοντες

εϊς τούς άδελφούς ημών ησυχίαν καί φρόνησιν. 
Καί ό'ταν οί πόροι τής χώρας αύξη'σωσι, τότε 
δυνησόμεθα έξαρτύσαι έκ περιουσίας στόλον άξιό- 
μαχον, ο ύ χ ί  ό π ω ς  έ π ιτ ε θ ώ μ ε ν τ ή  Τ ο υ ρ κ ία  
άλλ’ όπως όμονοη'σωμεν καί συννενοηθώμεν αύτή 
ώς καλοί γείτονες αισθανόμενοι τά  δικαιώματα 
καί τήν άξιοπρέπειαν ημών.

Έάν δέ προ είκοσιν έτών ή Ε λλάς έφρόν- 
τιζε νά μεταχειρισθή τά  μόνον προς κατα
στροφήν τής ληστείας κατ έ'τος άτελεσφορήτως 
δαπανώμενα χρήματα καί τον εϊς μάτην εϊς 
καταδίωξιν αύτής ταλαιπωρούμενον στρατόν εϊς 
κατασκευήν σιδηροδρόμου συστέλλοντος τά  μ ε 
θόρια αύτής, άπό δυσμών προς άνατολάς, προ 
πολλοΰ ή ληστεία έξέλειπεν αν έκ τής Ε λ λ ά 
δος, ή'τις προς τούτω έδρέπετο άν μυρία ά'λλα 
άγαθά έκ τής γραμμής ταύτης, προαγούσης 
τήν γεωργίαν καί τό έμπόριον διά τής εύκο
λου μετακομίσεως τών προϊόντων, έξημερού- 
σης τά ήθη τών κατοίκων καί ζωογονούσης τάς 
έπαρχίας άς άν διήρχετο, φέρουσα εϊς τό φανερόν 
θησαυρούς φυσικών προϊόντων, οίον τήν ξυλείαν 
τών δασών τής Ακαρνανίας, τούς ά'νθρακας του 
Κούτουνα καί άλλους μεταλλικούς θησαυρούς, 
εισοδήματα άτινα άπωλέσθησαν μέχρι τούδε 
εϊς αιώνα. Ό  σιδηρόδρομος ούτος, ένασχολών 
έπωφελώς πολλούς άξιους καί αργούς άξιω ματι- 
κούς άποζώντας άπό εύτελούς μισθοδοσίας, καί 
πολλούς άργούς πολίτας, περιποιήσει αύτοΐς άνε- 
τον καί εύρύ προόδου στάδιον · άντί δέ νά κα- 
θιστώνται λυμεώνες τού τόπου, παρέχοντες καθ’ 
έκάστην πράγματα τη κυβερνήσει, θηρεύοντες τά 
προς τό ζην άπό τών πολιτικών ραδιουργιών 
καί μεταβολών, καί άπό τής δημιουργίας ανω
φελών υπουργημάτων, ώφελήσουσιν έαυτούς καί 
τον τόπον, άνακουφίζοντες τον δημόσιον θησαυ
ρόν, άφίνοντες έλευθέραν καί άνεπηρέαστον τήν 
κυβέρνησιν, καί γενόμενοι άντί καταστροφής όρ
γανα πλούτου καί εύημερίας τή πατρίδι. Τών 
δέ προϊόντων τής χώρας, καθάπερ έν τοΐς ή'δη 
λεχθεΐσιν έπιδέδεικται, καταναλισκομένων καί 
ύπερτιμωμένων, καί τών γεωργών άμιλλωμένων 
προς τήν καλλιέργειαν, μεγάλη γενήσεται αύ- 
ξησις τών δημοσίων προσόδων διά τής εύκολου 
καί ταχείας εϊσπράξεως τών φόρων. Ού μήν 
άλλα καί ή βελτίωσις τής ταχυδρομικής υπηρε
σίας καί ή μεταφορά στρατιωτικών καί πολι
τικών υπαλλήλων έπιρρώσει ένεργέστερον τήν 
έν τώ έσωτερικώ τού κράτους ΐσχύν τής κυ- 
βερνη'σεως, ασχολούμενης περί τήν ληστείαν καί 
τά ά'λλα κακουργήματα.

"Οπως δέ γνωσθή ότι άληθές τούτο λέγομεν, 
ίδωμεν τ ί  ώφελήθη ή μεσημβρινή ’Ιταλία καί 
ιδίως ή Καλαβρία έκ τής κατασκευής τώ ν σι
δηροδρόμων. 'Η ληστεία , ή ένδημική μάστιξ 
τής κάτω ’Ιταλίας, έξέλειψεν ώς διά μαγικής 
ένεργείας καθώς ή πρώτη άτμάμαξα έπεφάνη έπί 
του όρίζοντος τής Καλαβρίας. Προς τούτοις ό σι
δηρόδρομος ούτος τών όρίων μορφώσει κέντρα 
πληθυσμού έργατικού περί πολλοΰ ποιουμένου 
τήν εύταξίαν καί τήν κοινήν άσφάλειαν, κα
ταστρέψει βαθμηδόν τήν έ'μφυτον τού λαοΰ πολ
λών προσαρκτίων επαρχιών προς τήν ληστείαν 
κλίσιν, καί έμπεδώσει τήν κοινήν άσφάλειαν 
έπί μάλλον καί μάλλον.

Οί σιδηρόδρομοι, συστέλλοντες τάς διαφόρους 
έπαρχίας τού κράτους καί άφαιροΰντες τά  τελευ
ταία  λείψανα τού διαμελισμοΰ τής Ε λλάδος, 
ιδίως μεταξύ Πελοποννησίων καί 'Ρουμελιωτών, 
περιποιήσουσι τώ  κράτει συνεκτικήν δύναμιν 
ήστινο; στερείται ση'μερον. Από τών ομόρων 
έπαρχιών τής Ελλάδος βλέψομεν τότε κατερ-

χομένας προς τήν εύνομουμένην έκείνην χώραν 
πλήθος τιμίων καί φιλεργών οικογενειών, α'ί- 
τινες συντελέσουσι μεγάλως εϊς αύξησιν τού 
πληθυσμού καί τής εύημερίας τής χώρας1.

Τή μεταναστεύσει ταύτη τών ο μ ο γενώ ν έκ 
τής άλλοδαπής πρέπει ιδίως νά έποφθαλ- 
μιώμεν, έάν θέλωμεν ν’ αύξήσωμεν καί άνανεώ- 
50)μεν τον λαόν τής Ελλάδος, τούτο μεν έπιρρω- 
νυ'οντες ημάς αυτούς, τούτο δέ προσελκύοντες έκ 
τών έπαρχιών έκείνων τό βιοΰν και κινούμενον 

έκεΐνο στοιχεϊον.
Ποός κατασκευήν τοΰ σιδηρόδρομου τουτου 

τών όρίων άνάγκη νά καμη το έθνος μεγιστας 
δαπάνας, παραχωρούν τάς άπαιτουμένας γαίας, 
αίτινες μένουσι πολυν ηδη καιρόν χέρσοι και 
ανωφελείς. Τό τριτημόριον τοΰ έδάφους τής Ε λ 
λάδος είναι κτήμα έθνικόν, ούδεμίαν προσπορί- 
ζον πρόσοδον έ'νεκα τού έπικρατη'σαντος έλεεινοΰ

1. Ά πό πολλοΰ οί ειλικρινείς της Ελλάδος φίλοι ά π η ΰ - 
θυνον μάτην προς τοΰ ; τά  της 'Ελλάδος διέποντας ειλικρι
νείς συμβουλάς. Ι δ ίω ς  6 έν Παρισίοις άξιοπρεπώς τήν Ε λ 
λάδα άντιπροσωπεύων αξιότιμος κύριος Φωκίων 'Ρ ώ κ  δεν 
Επαυσε γράφων και παραινών αείποτε τήν έλληνικήν κυβερ- 
vroiv ?να τραπη είς τό στάδιον τών Ολικών βελτιώσεων τοΰ 
τόπου. Ίδ ο ΰ  τ ί Εγραφε πρός τοΐς άλλοις ό κύριος Φωκίων 
'Ρ ώ κ  πρός τόν άλλοτε τά  τής Ε λλά δος διέποντα Κόμητα 
Σπόνεκ ·

Έ ν  Μ ασσαλία τί; 1/13 όκτωβρίου 1863.

Κύριε κόμη,

Συγχωρήσατε μοι ΐνα έπιστήσω άπο τοΰδε τήν διά
νοιαν τής υμετερας έξο^ότητος είς υπόμνημα, δπερ 
άπέτεινα τή εθνική τραπε'ζη τής Ελλάδος περί τής εν 
Έλλάδι κατασκευής σιδηροδρόμων.

Πολλάκις, πράττων ενταύθα τα πολιτικά, εδυνήθην 
τρόπον τινά Ϊνα παραινέσω τοΐς εν Αθήναις ήμετε'ροις 
ινα προσπαθώσι παντί τρόπω καί φροντίζωσι περί τών 
πρακτικών βελτιώσεων. Άλλ’ ή πρώην κυβε'ρνησις 
ελάχιστα ελαβεν δπ’ ctytv τάς παραινέσεις μου. Δεν 
ενόησεν ανίτη οτι εις τήν προς τά πρόσω κίνησιν τών 
κοινωνιών ή τής παιδείας πρόοδος είναι άχιοριστος τής 
τών πραγμάτων. Επειδή ή κοινωνία δεν περιλαμ
βάνει μόνον ανθρώπους, άλλα καί πράγματα, χωρίς 
τών δποίο)ν, έν τόπω μάλιστα πολυπάθει, ώς τή Έ λ
λάδι, οί άνθρωποι δέν δύνανται νά εύδαιμονώσιν.

'Η Α. Μ. δ βασιλεύς Γεώργιος καί ή αύτοΰ κυβέρ- 
νησις, εϊναι περιττόν καί νά εΐπη τις τούτο, προσπα- 
θοϋσι καί φροντίζουσι παντοιοτρόπως περί τής αυξήσεως 
τής κοινής εύημερίας. Έλαττο'νουσα δέ τήν πτωχείαν 
ή Β. κυβέρνησις θά ήθοποιήση έπί μάλλον καί μάλλον 
τό έθνος. Έ κ  δέ τής σοφής ταύτης μεταβολής, άριστα 
συμβιβαζομένης μετά τής πρακτικής πρός τό εμπόριον 
αυτών έπιδεξιότητος,δρμώμενοι οί “Ελληνες θά δυνηθώσι 
νάτραπώσινεΐςτήν γεωργίαν, τδ έμπόριον καί τήν βιο
μηχανίαν, άτινα πάντα άσφαλίζουσι τήν εύδαιμονίαν 
τών εθνών, καί προάγουσιν είς άξίωμα καί δύναμιν.

Οί σιδηρόδρομοι τέλος θά καταστήσωσι τήν Ελλάδα 
εύπαγή καί δμογενή. Ό  πολιτικός διαμελισμός, ο στις 
έγένετο αίτιον αδυναμίας καί παρά τοΐς άρχαίοις καί 
παρά τοΐς μεταγενεστέροις, θά έκλειψη διά τής ταχύ- 
τητος τών επιμιξιών. Τοΰτο δέ κατορθωθέν θά έπιφέρη 
τήν έμπέδωσιν καί τό μεγαλεϊον τοΰ έλληνικοΰ βασι
λείου.

A? ’Io'vtat νήσοι, δ λαμπρός οδτος άδάμας τοΰ Έ λ- 
ληνικοΰ Στέμματος (The splendid Prize, κατά τήν 
ώραίαν τοΰ κόμητος 'Ρώσσελ εκφρασιν), δφείλουσι τήν 
των πραγμάτων αύτών ευημερίαν είς τάς δδούς at έγέ- 
νοντο αύταΐς δπο τής νουνεχοΰς αγγλικής διοικήσεως.

Θά μέ κάμετε χάριν μεγάλην, κύριε κόμη, εάν μοί 
κοινοποιήσητε έν καιρώ δ',τι αν φρονή ή δμετέρα Έςο- 
χοτης κατάλληλον είς εκτέλεσιν τών ιδεών τών έν τώ 
προς τήν Τράπεζαν δπομνήματί μου περιεχομένων περί 
κατασκευής σιδηροδρόμων. Ή  ευμενής δμών διάθεσις 
θά μέ θαρ^ΰνη είς τό καταγίνεσθαι περί τοΰτο έπιμε- 
λέστατα....

Μετά μεγίστου σεβασμού διατελώ ών 
κτλ. κτλ. κτλ.

Φ Ω Κ ΙΩ Ν  'Ρ Ω Κ .

συστη'ματος τής έκμισθώσεως τών γαιών έπί εν 
ετος, ώς εϊ ήδύνατό ποτε ό έκμισθόνων νά καλ- 
λιεργη'ση τάς προ αιώνων άποχερσωθείσας ταύτας 
γαίας, ν’ άνεγείρη τά  προση'κοντα γεωπονικά 
εργα καί νά έκκαρπωθή άγρόν δυνάμενον ν 
άφαιρεθη αύτώ τό προσεχές ετος, τοσούτω μάλ
λον πιθανώτερον καθ’ όσον κατε'στησεν αύτόν 
εύφορον εϊς τό μέλλον. Πρός τούτοις τό έθνος 
πρέπει νά παραχώρηση είς τήν έταιρίαν τήν έκ- 
κάρπωσιν τών γαιανθράκων οΐτινες εύρίσκονται 
ή εύρεθήσονται έν τή διαβάσει τοΰ σιδηροδρόμου * 
οίον τούς τοΰ Κούτουνα καί τούς τής Βοιωτίας, 
ο'ίτινές εϊσιν ένάμιλλοι τών καλλίστων τής Ευ
ρώπης, καί έξ ών τών εισφορών ούχί μόνον 
αύξήσει ή διατροφή τών περί αύτούς άνεγερ- 
θησομένων πόλεων, άλλά καί πολυανθρωπίας 
περί τά  μέταλλα άθροιζομένης καί ά π ’ άγοράς τής 
έκείνων, καί άπ’ οικιών περί αύτά δημοσίων, 
καί άπό καμίνων καί τών άλλων άπάντων, πολ- 
λαί γενη'σονται πρόσοδοι τη πολιτεία. Αλλ’ 
ό'μως καί τήν πρός κατασκευήν τοΰ σιδηροδρό
μου άναγκαίαν άποτομήν τών ύλών καί ξυλείαν 
άνάγκη νά παραχώρηση τό έθνος, τήν οποίαν ή 
έταιρία πορίσεται άπό τών άπεράντων βαθυ- 
δένδρων δρυμώνων τής ’Ακαρνανίας, οΐτινες ση'- 
πονται άνωφελώς προ αιώνων ή γίνονται άνά
λωμα τοΰ πυρός. Ή  δέ τήν κατασκευήν τοΰ 
σιδηροδρόμου ε’πιχειρη'σουσα έταιρία, εύρίσκουσα 
δωρεάν τό έ'δαφος, τήν ξυλείαν, τούς γαιάνθρα
κας, εύκόλως θά φερνι τό έ'ργον είς πέρας, περι- 
ποιοΰσα τή κυβερνήσει πόρους δ ι ’ ών αύτή 
άτενίσει τοΰ λοιπού άταράχως καί ά'ντικρυς πρός 
τό μέλλον.

Τής αρχής τής παραχωρη'σεως τών εθνικών 
γαιών, αίτινες ούδέν παρέχουσι τή  πολιτεία 
εισόδημα, ά'παξ ύπέρ τών μεγάλων βιομηχανι
κών ή γεωργικών επιχειρήσεων τεθείσης, ή κυ- 
βέρνησις έφαρμόσει βεβαίως αύτήν καί εϊς τάς 
ίδιωτικάς επιχειρήσεις, διά τής επ’ εγγυητών 
έκμισθώσεως τών γαιών.

"Οτεή εθνική κυβέρνησις αντικατέστη άντί τής 
εξουσίας τοΰ Σουλτάνου έν Έ λλάδι, τά κτήματα 
τοΰ Σουλτάνου, τών πασσάδων καί τών άπολε- 
σθεισών αρχαίων οικογενειών έκληρώθησαν είς 
τό έ'θνος, άποτελέσαντα τό ένέχυρον τοΰ ύπό 
τής Ελλάδος πρός τήν Ευρώπην όμολογηθέντος 
χρέους, ό'περ έ'μεινεν άκαρπον μέχρι τούδε· 
διότι ή κυβέρνησις δέν ήθέλησέ ποτε μήτε νά 
εκποίηση αύτά μήτε νά κατακληρώσ·/) είς πολί
τας βουλομένους καί δυναμένους ί'να καλλιεργή- 
σωσι, καί μόνον ενοικιάζει αύτά είς εν έ'τος. 
’Αλλά τ ίς  φρόνιμος γεωργός έκμισθόνων, διακυ- 
βεύει ύπέρ τόσον όλιγοχρονίου μισθώσεως τά  κε
φάλαια καί τούς τόκους αύτοΰ; Καί όμως τό 
πρώτιστον συμφέρον τοΰ έθνους ήτο νά πολλα- 
πλασιάση όσον τάχιον τόν αριθμόν τών ιδιοκτη
τών καί νά μορφώση παντί σθένει ίσχυράν τάξιν 
γεωργών, ή τις συνεργούσα είς τήν αύξησιν τών 
καρποφόρων δυνάμεων καί τήν έκκάρπωσιν τών 
αύτοφυών άγαθών τής χώρας, ηύξανεν άν μεγάλως 
τάς δημοσίας προσόδους καί ένίσχυε τήν κοινήν 
ασφάλειαν καί τά  καθεστώτα. (Y em en iz .)

Μετά δέ τήν άπαλλοτρίωσιν τών κοινών κτη
μάτων είθε νά ψηφισθή όσον τάχιστα  νομοσχέ- 
διον μεταβάλλον τό ά'θλων μέχρι τοΰδε έπικρα- 
τήσαν σύστημα τής συλλογής τών φόρων τών 
φανερών κτημάτων είς φυσικά προϊόντα, καθ’ ό 
οί ταμίαι του δημοσίου δύνανται νά κάμνωσι 
καταχρήσεις πολλάς καί μεγάλας, καταχρώμε- 
vot καί τό δημόσιον ταμεΐον καί τούς φορολο- 
γουμένους. (Y em en iz.)

Ό  σιδηρόδρομος ούτος άνάγκη νά διατρέξη

άπό δυσμών πρός άνατολάς γραμμήν παράλλη
λον τών σκολιών όρίων τής Ελλάδος. Διερχο— 
μένος τήν Ακαρνανίαν καί μέρος τής Αιτωλίας 
καί τών μεσημβρινών κοίλων πεδίων τής Φθιώ
τιδας καί πέμπων βραχίονα έπί τήν Αττικήν 
διά τής Αεβαδείας καί Βοιωτίας, καταστήσει 
άκμαζούσας τάς έπαρχίας ταύτας, αίτινες κεΐνται 
σήμερον οίονεί έξηντλημε'ναι έκ τών προσπα
θειών καί τών θυσιών άς εκαμον κατά τόν ύπέρ 
ελευθερίας αγώνα. Ό  σιδηρόδρομος ούτος κατα- 
στ/ίσει άμεσον τήν επιμιξίαν τών Αθηνών μετά 
τής Άδριατικής θαλάσσης (3 0 5  χιλιόμετρα), καί 
τού Βρενδεσίου (B rin d is i) , καί έκεΐθεν μεθ’ 
όλης τής δυτικής Ευρώπης, θέτουσα αύτάς έν 
τώ  μέσω τής μεγάλης έκείνης έμπορικής όδοΰ, 
ήτις άνοίγεται διά τοΰ Κενισίου όρους (m ont 
G en is ), άπό τής Ευρώπης είς τήν Μεγάλην 
Ασίαν, καθιστώσα τάς Αθήνας έ'να τών κυριω- 
τάτων αύτής σταθμών καί έμπορίων, καί προά- 
γουσα τόν Πειραιά είς τήν δύναμιν τής Μασσα
λίας.

III

Ό  κύριος Βιτάλης, ό κατασκευάσας τόν τής 
Καλαβρίας εϊς Σικελίαν σιδηρόδρομον έν τή  με
σημβρινή ’Ιταλία, έξέδωκε προ δύο μηνών 
ύπόμνημα πραγματευόμενον περί τοΰ τήν ελ
ληνικήν κυβέρνησιν καί τό πανελλήνιον μεγάλως 
άπασχολοΰντος σιδηροδρόμου τοΰ ένώσοντος τάς 
Αθήνας μετά τοΰ Αδριατικοΰ. ( Prelim inaires  
d ’un projet dechem in  de fer d ’A thenes a 
Γ A d ria ticfu e .— M em oire par Μ . "Vitali. 
P aris, le  13  aout 1 8 6 9 .)  'Ο σιδηρόδρομος 
ούτος, τοΰ όποιου χαλκογραφοΰμεν καί έκδίδο- 
μεν ση'μερον τό ύπό τοΰ Κυρίου Βιτάλη χαριέν- 
τως άποσταλέν διάγραμμα πρός την Ε θ ν ικ ή ν  
Έ π ιθ ε ώ ρ η σ ιν , έκτεινόμενος είς μήκος 3 0 5  
χιλιομέτρων, προώρισται ίνα φέρη τάς Αθήνας 
είς άμεσον καί ταχεΐαν εύθυπλοίαν 2 6  ώρών έπί 
τό Βρενδέσιον, τήν ’Ιταλίαν, καί ά π ’αύτής έφ’ 
όλην τήν δυτικήν Ευρώπην, άπαρτίζων μέρος 
τής μεγάλης γραμμής έκείνης, ήτις άνοίγεται 
πρός τήν Ασίαν διά τοΰ Κενισίου όρους καί, θέ
τουσα τάς Αθήνας είς τό μέσον αύτής, κα
ταστήσει τόν Πειραιά, είςόν καταχθήσονται πάν- 
τες, οίς πρόκειται όδός έπί τήν Εύρώπην ή τήν 
’Ασίαν, μέγα έμπορεΐον, έπίνειον, καί ύποδο- 
χεΐον κοινόν τής διεθνοΰς ταύτης οδού, καί ένά- 
μιλλον έν ού πολλώ χρόνω τής Μασσαλίας.

Ή  έπιπέδωσις τής άνωμάλου καί τραχώδους 
χώρας ήν ό σιδηρόδρομος ούτος πρόκειται ί'να 
διέλθη, άπαιτήσει βεβαίως μεγάλας δαπάνας. 
Αλλ’ ό Κύριος Βιτάλης νομίζει ότι, έξαιρουμέ- 
νων τεσσάρων ύψηλών αυχένων οίτινες άνάγκη 
νά διατρυπηθώσι πρός κατασκευήν ύποχθονίων 
σηράγγων ( tu n n e ls ) , τό λοιπόν τοΰ σιδηρο
δρόμου τούτου δύναται νά έκτελεσθή έπί άνω- 
φερειών (ra m p e s )  1 |  μέχρι 2  % , καί ότι έπί 
τών τεσσάρων τούτων αύχένων αί άνωφέρειαι δέν 
πρέπει νά ύπερβώσι τά  3  |  °/0.

Το σύστημα τοΰτο έφηρμόσθη μετά πολλής 
τής επιτυχίας μεταξύ Γενεύης καί Ταυρίνου, 
μεταξύ Τριέστης καί Βιέννης έπί τοΰ Som m e- 
ring , καί είς άλλας γραμμάς τών όποιων ή 
άνωφέρεια δέν ύπερβαίνει 3  % , καί καθ’ άς
ή δύναμις μόνη τοΰ άτμοΰ άοκεΐ ν’ άναβιβάζη 
τήν άτμάμαξαν άνευ ιδιαιτέρας άνελκυστικής 
μηχανής, όποία ή τοΰ F ell, ήτις είναι εύχρηστος 
έν τώ Κενισίω δρει (m ont G enis), όποία ή 
τοΰ Κυρίου Agadio (system e fum iculaire a 
rail central).

Κατά τό διάγραμμα τό όποιον έπεμψεν



ή μϊν ό κύριο; Βιτάλης καί τό όποιον σπεύδομ-εν 
να έκδώσωμεν, ό σιδηρόδομος άρχόμενος ά π ’ 
’Αθηνών διευθυνεΐται πρώτον εις τάς Θήβας, 
και ένεχθείς παρά την Κ ωπαίδα, παραλλάξει την 
νότιον αύτης όχθην, έγκλίνων έπί τών άφοοι- 
ζόντων αύτήν υψωμάτων τών αίωρουμ.ένων αεί
ποτε ύπέρ της πλημμυρίδος. Έγκαταλείπουσα 
την λίμνην -της Κωπαΐδος ή γραμμή καί συμ- 
παρακολουθούσα ένί τών έν αύτή χυνομένων πο
ταμών, διαπεράσει τόν Παρνασσόν διά δευτέ- 
ρας υποχθονίου σηραγγος (tu n n e l), η τις εσται 
ή μακροτάτη, ύψηλοτάτη καί μάλιστα δυσκα- 
ταπρακτος υπόγειός δίοδος. Έξελθούσα δέ του 
Παρνασσού κατελεύσεται εις τήν συνάγκειαν 
τής απο τών υπωρειών του δρους τούτου πρός 
δυσμας καί μεσημβρίαν αναπεπταμένης .κοιλά- 
δος, καί παραλλάξασα ταύτην άνάγκν) νά διέλθη 
ακόμη τα  ό'ρη ά'τινα χωρίζουσιν αύτήν άπό τής 
λίμνης Αγρίνιον, πιθανώς διά  τρίτης υποχθο
νίου σηραγγος· διείργουσα δέ παραλλη'λως τών 
λιμνών ’Αγρίνιου καί 
’Αγγελοκάστρου φθά- 
βίΐ τόν Αχελώον ή 
’Ασπροπόταμον τόν 
χωρίζοντα τήν Α ι
τώ},ίαν άπό τής ’Α
καρνανίας. Διαζεύ- 
ξασα δέ τούτον ή 
γραμμή διαπεράσει 
τα  συνεχή ό'ρη τά  
διαχωρίζοντα αύτάς 
άπό τής θαλάσση ς διά 
τετάρτης υπογείου 
σηραγγος, καί διεκ- 
περαιωθήσεται μέχρι 
του Αμ.βρακικούκόλ- 
που, έ'νθα έ'σεται τό 
πρώτον αύτής άφετή- 
ριον ( te te  de lig n e ) 
επ ί τήν 'Ελλάδα.

'Ο Κύριος Βιτά- 
λης υπολογίζεται ό'τι 

ή ό'λη δαπάνη τής 
έπιχειρη'σεως ούχ 
ύπερβήσεται 6 7  ε
κατομμύρια δραχ
μών , υπολογισμέ
νων 2 2 0  0 0 0  δραχ
μών άνά παν χιλ ιό- 
μετρον.

Καί τά  μέν έκ τής 
έπιχειρη'σεως ταύτης 
προκύψοντα άγαθά είναι, ώς έν τοΐς ήδη λεχθεΐ- 
σιν έπ ιδέδεικτα ι, άναμφισβητήσιμα. Φέρε δέ 
νυν λογισώμεθα διά βραχέων, τ ίν ι τρόπω πο- 
ρισόμεθα τά  πρός έκτέλεσιν τής μεγάλης ταύ
της έπιχειρήσεως κεφάλαια, άφ’ ής έξαρτάται 
τό μέλλον, ή ευημερία καί ή ύπόληψις τής πα
τρίδας.

Πρός έκτέλεσιν μακρών σιδηροδρόμων παρε- 
δέχθησαν αιΕύρωπαΐκαί κυβερνήσεις το σύστημα 
του παρα/ωρεΐν τήν κατασκευήν εις εταιρίας έπί 
.ρητοΐς γέρασιν ή έγγυήσει τόκων (C o m p a g n ie s  
co n cessio n n aires  avec su b v en tio n s o u  g a -  
ra n tie s  d ’in te re ts ) . To σύστημα τούτο έφάννι 
έπωφελές ώς πρόςτινας μόνον σπουδαίας γραμ- 
μάς. Πολλαχοΰ ό'μως άπεδείχθη μάταιον καί 
έπιζήμιον, έπενεγκόν ολέθριας συνεπείας, α ΐ- 
τινες έπηρέασαν τά μέγιστα καί αύτήν τήν τ ι-  
μ,ήν τών κυβερνήσεων αΐτινες έκαμον τάς παρα
χωρήσεις ταύτας. Αιότι τών κυβερνήσεων άνα- 
δεχομένων τήν μεγάλην ευθύνην τής κατασκευής

καί καταρτύσεως καί τάς αβέβαιους συνεπείας 
τής έκκαρπώσεως του σιδηροδρόμου, επεται ό'τι 
ή τιμή  τών εταιριών έςαρταται αμέσως έκ τής 
τιμής τής κυβερνήσεως, ή'τις χορηγεί τήν έπάρ- 
κειαν ή τούς τόκους, πλήν τούτου, τό όποιον 
είναι πάντοτε έναντίον εϊς αύτάς, ό'τι αί ύπό 
τών εταιριών έκδιδόμεναι μετοχαί δέν δύναν- 
ται νά ϊσοσταθμήσωσι τό δημόσιον χρέος τών 
κυβερνήσεων.

Καί διά τούτο εϊδομεν εσχάτως τήν μέν 
Ρωσσικήν κυβέρνησή χορηγούσαν τήν άμεσον 

καί παντελή αύτής έγγύησιν εις τάς μ,ετοχάς 
τών εταιριών καί σιδηροδρόμ.ων τής 'Ρωσσίας, 
τήν δέ ’Ιταλικήν περιελθούσαν, μετά πολλάς 
ανωφελείς δοκιμάς γενομένας πρός κατασκευήν 
τών τής Καλαβρίας εις Σικελίαν σιδηροδρόμων, 
εϊς τήν άνάγκην του κάμνειν συνθήκας μετά τής 
εταιρίας Βιτάλη, Charles Picard e t  Cie, άνα- 
λαβούσης τήν κατασκευήν καί τήν έκκάρπωσιν 
τής γραμμ,ής έπί ώρισμένον τινά καιρόν.

Ο άπό Ά6ηνών μέχρι του κόλπου τής Ά ρτος σιδηρόδρομος (κατά τό διάγραμμα

’Αλλ’ ή 'Ελλάς, τής οποίας τό εξωτερικόν 
χρέος δέν είναι ώρισμένον, καί τής οποίας ή τ ι-  
μ.ή αναμφισβήτητος δέν είναι έπί τών έξωτερι- 
κών εμπορίων, είναι αναμφίβολον ό'τι δυσκόλως 
ή ούδόλως θά κατορθώσν] νά πορισθη ξένα κεφά
λαια διά τής παραχωρήσεως εις εταιρίαν έκδί- 
δουσαν μ,ετοχάς στηριζομένας έπί τής έγγυήσεως 
τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως.

Νομίζομεν λοιπόν μετά του Κυρίου Βιτάλη 
ότι το καταλληλότατον πρός τόν σκοπόν σύστη
μα ήτο άν ή παρά ,τής κυβερνήσεως έκτέλε- 
σις τού σιδηροδρόμου, όμονοησάσης μετά τίνος 
έταιριας παρεχούσης ό'λας τάς άπαιτουμ-ένας έγ- 
γυησεις τής έκκαρπώσεως, όπερ δύναται ν’ άνα- 
νεώται κατά περιόδους 1 5 μέχρις 2 5  ετών.

Παρατηρητέον δέ ό'τι έκ τών πρός κατασκευήν 
του σιδηροδρόμου τούτου άπαιτουμένων χρημά
των τών 0 6  εκατομμυρίων τά δύω τρίτα δαπα- 
νηθησονται εις έργα ίσοπεδώσεων ή προσχώ
σεων η οικοδομών καί άλλων, ά'τινα έκτελε-

σθήσονται ύπό 'Ελλήνων εγχωρίων έργατών, 
επομένως τά  πρός κατασκευήν τών έ'ργων τού
των δαπανώμενα χρήματα μενοΰσιν έντός τής 
χώρας, καί μόνον τό τρίτον αύτών χρησιμεύσει 
εϊς άγοράν τών πολλών αναγκαίων πρός καταρ
τισμόν καί έκκάρπωσιν τής γραμμής.

Εϊς δέ τ ά 2 2  εκατομμύρια άτινα προώρισται 
νά πλνιρωθώσιν εις τό έξωτερικόν πρός άγοράν 
τών αναγκαίων, τό σύστημα τούτο δέν δύναται 
νά έφαρμοσθή έπωφελώς. Νομίζομεν ό'μ,ως μετά 
τού Κυρίου Βιτάλη ότι ή κυβέρνησις δύναται νά 
θέση ώς συνθήκην τής μισθώσεως τής έκκαρπώ
σεως (ba il de l ’e x p lo ita tio n )  τήν προμήθειαν 
τών άναγκαίων κινητών καί άκινήτων (m aterie l 
fixe e t ro u la n t) , ώντινων ή αξία έ'σται 6 ή 
7  εκατομμυρίων , έγγυωμένη καί άσφαλίζουσα 
αύτή τήν προκαταβολήν ταύτην. Τούτου δέ γε- 
νομένου, έναπολείπεται ή εύρεσις τών 1 5 εκα
τομμυρίων ά'τινα δύναται νά πορισθη ή κυβέρνη- 
σις διά τής έκδόσεως ίδιαιτέριον μετοχών ασφα

λισμένω ν (ob liga
tions g a ra n ties )  
ύπό τών εισοδημά
των τού σιδηροδρό- 
μ.ου ή άλλων δημ,ο- 
σιων προσόδων. Τά 
έχέγγυα ταύτα ποιή- 
σουσιν εύκολον τόν
χρημ.ατισμ.όν τούτων 
τών γραμματειών 
εις τακτήν τιμήν 
συμφορον έπί τών 
χρηματιστηρίων τής 
δυτικής Ευρώπης.

Η τακτή τιμή 
(co u rs  fo rce ) τών 
χαρτοσήμων, όπερ 
επικρατεί παρά τ ι-  
σιν έ'θνεσιν, ώς έν ’Ι
ταλία καί Αυστρία 
καί Αμερική, κα ί- 
περ έπιβλαβής κατά 
πολλά, δύναται, εις 
ίδιαζούσας τινάς πε
ριστάσεις, νά κατα- 
σταθίί χρησιμωτάτη 
εις εύημ,ερίαν έ'θνους, 
τ, ολλαπλασιάζουσα 

τήν εύκολίαν τής 
ανταλλαγής δ ι ’ εϊ-

τοΰ Κυρ. Βιτάλη). «<™τερικοΰ ά
τοκου δανείου.

"Εργου δέ τοιούτου προκειμένου άφ’ ου έξαρ- 
τάτα ι ή ευημερία, τό μέλλον καί ή ύπόληψις 
τ/ις Ελλάδος, και του οποίου η επιτυχία οϊκο- 
νομικώς φαίνεται βεβαιοτάτη, ή κυβέρνησις τής 
Ελλάδος δύναται νά δανεισθή παρά τής τραπέ- 

ζος κεφαλαιον 4 0  μέχρι 5 0  έκατομμ,υρίων , 
προσδιωρισμε'νων ιδίως εις κατασκευήν τού σι
δηροδρόμου τούτου, παραχωρούσα αύτή τό δ ι-  
καιωμα τού εκδιόειν γραμ,μ,ατεΐα άντιστοι- 
χοΰντα εις τό κεφάλαιον τούτο καί διατηρούσα 
τήν τακτήν τιμήν (cou rs fo rc e ) , ή'τις ήδη καί 
νυν ισχύει.

Λέν δυνάμεθα νά έκταθώμεν περαιτέρω έπί 
του ζητήματος τούτου, όπερ μή ον τής έξουσίας 
ήμών συνιστώμεν εις τήν έμβριθή μελέτην τών 
αντιπροσώπων του έθνους. ’Εκ τής φιλοπατρίας 
ocutcov y.cci ττ,ς ε^Ίΐερατωσεως του έργου τούτου 
κρέμαται τό μέλλον καί ή δόξα τής 'Ελλάδος.

(Έ π ετα ι συνέχεια.)
ΑΛΕϊ . ΜΕ1ΜΑΡ.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Η  Σ Τ Ο Α .

Ο Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ε Λ Λ Ι Ι Ν .

(Theolocopuli le Greco.)

(1 5 4 8 -1 6 2 5 .)

Ό λίγιστο ι τών ήμετέρων γνωρίζουσιν ό'τι 
κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα ή Ελλάς άνεόει- 
ξεν ένα τών έπισημοτάτων τής Ευρώπης ζωγρά
φων, τόν Κυριάκόν Θεοτοκο'πουλον έπονομασθέντα 
" Ε λ λ η ν α , συστήσαντα μίαν τών εύκλεεστάτων 
τής Ισπανίας σχολών (E cole asce tiq u e  e t r e a -  
lis te  d e  T o le d e ) . Ο ζωγράφος ούτος, κατα
γόμενος έκ τής ϊοίως λεγομέννις Ελλάδος, ήσχο- 
λήθη περί τ?;ν ζωγραφικήν έν Βενετία παρά τώ 
Τισιανώ. Τινές τών βιογράφων αύτου ψευδο- 
δοξούντες παραδέχονται ότι κα- 
τήγετο έ'κ τίνος τών πολλών 
οικογενειών α ΐτινες, έγκατα7.εί- 
ψασαι τήν Κωνσταντινούπολή με
τά  τήν ά'λωσιν, άπεδήμησαν εις 
Ιταλίαν, καί μάλιστα εις Βενε
τίαν, συμπαραλαβούσαι τό έ'ναυ- 
σμα τής βυζαντινής παραδόσεως 
καί τέχνη ς , ό'περ άναρριπι- 
σθέν ύστερον ύπό τών ζωγράφων 
τής Φλωρεντίας, άνέλαμψε λα μ 
πρόν κατά τήν Παλιγγενεσίαν.
Ό  ΓΙαλομ.ΐνος έν τώ  αύτου συγ- 
γράμματι Β ίο ι  τώ ν έπ ισημ .ο- 
τ ά τ ω ν  ίσ π α νώ ν  ζω γρ ά φ ω ν  
λέγει, ότι ά Θεοτοκόπουλος άπε- 
βίωσεν έν Τολέδνί τής 'Ισπανίας 
έβδομήκοντα επτά έτών ών, όπερ 
ανάγει -ήν γέννησιν αύτού περί 
τό έ'τος 1 5Α8.

Τά κατά τάς σπουδάς καί τάς 
πρώτας τού νέου έ'λληνος ζωγρά
φου απόπειρας είναι αβέβαια καί 
ασαφή, άμαυρούμενα ύπό παρα
δόσεων ψευδών καί αντιλογιών.
ΠιθανώτΛτον ότι ό 'Έ  λ  λ η ν τ ε 
χ ν ί τ ε ς  (il G re c o , ώς ώνόμαζον 
αύτόν Ισ π α νο ί,)  έγένετο οί έκτών 
φιλελευθέρων καί άγερώχων έκεί— 
νων τεχνιτών τής Παλιγγενεσίας, 
οΐτννες μεστοί φοράς, μεγαλοπράγ- 
μονες τη προαιρέσει καί θηρεύοντες 
τάς άπό τών ιδίων έπινοημάτων 
πρωτοτύπους καλλιτεχνικάς έκδη- 
λώσεις, διήρχοντο τότε τάς πόλεις τής ’Ιταλίας, 
καταλείποντες πανταχοΰ πρωτότυπα έ'ργα ζωγρα
φικής, γλυπτικής καί αρχιτεκτονικής. ’Αξιοθαύ- 
μαστον δέ ότι ή γενεά έκείνη τών ζωγράφων τής 
Παλιγγενεσίας διέπρεψεν ούχί μόνον εϊς ζω
γραφικήν, άλλά καί εϊς γλυπτικήν καί αρ
χιτεκτονικήν δεινότητα, ού μήν άλλά καί έπι- 
στημονικήν καί φιλολογικήν πολυμάθειαν. Ως ό 
'Ριβέρας καί πλεϊστοι άλλοι σύγχρονοι γνωστοί 
ζωγράφοι, διήρχετο ό Θεοτοκόπουλος τήν ’Ιτα
λίαν διδασκόμ.ενος καί διδάσκων, ώφελούμενος 
και ώφελών. Έν δέ τοΐς πονήμασιν αύτού ένέ- 
ιτρεπον αϊ άρεταί τής θερμουογοΰ ζωγραφικής 
«χολής τής Βενετίας, τήν οποίαν ό διδάσκαλος 
κα'· προστάτης αύτού Τισιανός συνέστησε.

Τακατάτόν βίοντοΰθεοτοκοπούλου καθιστών· 
ται εύκρινέστερα άπό τού έ'τους 1 5 7 7 . Ε πειδή , 
διαόοθείσης πανταχοΰ τής φήμης ότι Φίλιππος 
ο δεύτερος τής 'Ισπανίας άνέθετε διά  τών πρέ
σβεων αύτού εϊς άπαντας τούς μεγάλους τεχνίτας 
της Ιταλίας, καί μάλιστα εϊς τούς τής Βενετίας, 
την έκτέλεσιν πολλών καλλιτεχνημάτων, καί 
ότι οί διασημ.οι τεχν ϊτα ι έδέχοντο εύμενέ- 
στατα παρα τώ βασιλεΐ, καί ήξιούντο πλουσιω-

τάτων άμοιβών, πρός δέ τούτοις δτι παρεκάλεσε 
τούς άρίστους τών άγαλματοποιών καί αρχιτε
κτόνων άμίλλωμ.ε'νων πρός τήν διακόσμησιν τών 
άνακτόρων τού Έσκουριάλ, ό “Ελλην έγκαταλεί- 
ψας τήν ’Ιταλίαν άπεδήμησεν εϊς 'Ισπανίαν, 
καί κατεστάθη έν Τολέδη.

Ξένος, πλάνης, άπό ξένης έρχόμενος χώρας, 
διήγειρε τήν περιέργειαν τών κατοίκων τής Το· 
λέδης. Από τού πρώτου ήδη έτους γενομέννις 
γνωστή; αύτού τής όεινότητος, άνέθεσαν αύτώ, 
τό μέν τά γμ α  τών κανονικών τής μητροπόλεως 
τήν διακόσμησιν τού ιεροφυλακίου, έ'νθα έζωγρά- 
φησε τήν εικόνα τού Δ ια μ ε λ ισ μ ο ΰ  τού χ ι - 
τώ νο ς τ ο ύ  Χ ρ ισ το ύ , καί έξειργάσθν) τά  άρχι- 
τεκτονικά καί γλυπτικά  κοσμήματα τού συνολου 
τού βοψ-ού · Φίλιππος δέ ό δεύτερος τής Ισ π α 
νίας είσήγαγε τον G reco εις τό Έσκουριάλ καί 
άνέθεσεν αύτώ τήν ζωγραφίαν τής είκόνος τού 
Μ α ρ τυ ρ ίο υ  τ ο ύ  α γ ίο υ  Μ α υ ρ ίκ ιο υ  κ α ί 
τ ώ ν  ο π α δ ώ ν  αύτού.

Κ ατά τήν έποχήν ταύτην αρχεται ή παρχ- 
δοξος κρίσις ή'τις άνέτρεψε τό πνεύμα τού Greco  
καί τήν περί αύτού ιδέαν τής Ισπανίας. Ή εί- 
κών αύτού ή παριστώσα τόν Δ ια μ ε λ ισ μ ο ν

( « r , y
Κυριάκό; Θεοτοκόπουλος. Περίφημος Έ λλην  ζωγράφος του δέκατου έκτου αΐώνος,

τ ο υ  ^ ι τ ώ ν ο ς τ ο υ  Χ ρ ίσ τ ο υ , ήτογένννι^ατών 
άρχών άς έδιδάχθη έν τή  βενετική σχολή· αΐ 
δέ εικόνες αύτού ήσαν άπλώς ένάμιλλοι τών καλ- 
λίστων έργων τών διδασκάλων τής σχολής ταύ
της. Διό καί τά  έργα αύτού έθαυμάζοντο ώς 
έ'ργα άναμ.ιμνήσκοντα τόν Τισιανον καί τό 
πνεΰμ-α τής τοΐς πάσι προσφιλούς έκείνης σχο
λής.

’Αλλά μεταβαλών αίφνης καί ά π ’ ούδεμιάς 
προπαρασκευής σύστ/ιμαάνήχθτι εις νέαν μέθοδον, 
τ /jv όποιαν μή δυνάμενοι νά έκτιμήσωσι κατ 
άξίαν κατέκρινον, οί μέν μετριοπαθέστατοι καί 
αύτώ συμπαθούντες τών φίλων ώς άλλόκοτον, οί 
δέ πολλοί ώς έ'ργον άκατανόητον άληθώς παρα- 
φρονήσαντος τεχνίτου · ή σχεδογραφία τών προσ
ώπων έμηκύνθη, ό χρωματισμός κατέστ/ι παρά
δοξος καί σφοδρός καί άσαφής, αί κεφαλαί αύτού, 
τάς όποιας πάντες όμοθυμαδόν ένεκωμίαζον ώς 
άναμιμνησκούσας τόν Τισιανον, έλάμβανον ήδη 
χαρακτήρα άσαφή, φαντασιώδη καί νοσώδη.

Τ ί έπαθεν ή ψυχή τού τεχνίτου, καί τ ίς  ή 
α ιτία τής τοιαύτης άπροσδοκήτου μεταβολής; 
Νομ.ίζομ.εν, ώς οί πλεϊστοι τών αύτού συγχρόνων, 
ότι ό φιλόδοξος τεχνίτης, άνιώμενος έπί τώ

ακουειν πάντοτε οτι αι εικόνες αυτού εισιν αν
τίγραφο1. τών τοϋ Τισιανού, καί μή θέλων νά 
συγκαταριθμήται μετά τών μιμητών μηδενός 
διδασκάλου, άλλά πρός ιδίαν άγόμενος δημιουρ
γίαν τέχνης, ήθέλησεν, απαλλαχθείς τής βενε
τικής σχολής καί τών μαθημάτων τού Τισιανού, 
νά φθάση εις πρωτότυπόν τινα μέθοδον. Ό  
’Έλλην δέν ήτο ούτε παράφρων ού'τε καθ’ ύπερ- 
βολήν ιδιότροπος, ώς ένόμισαν οί πολλοί, άλλά 
φιλόδοξος ών καί μεγαλόφρων, άλλά χρωματιστής 
τολμηρός, ένθουσιώδης, έραστής τών παραδό
ξων άντιθέσεων, καί τών ιταμών χρωματισμών, 
οΐτινες έκπλη'ττουσιν έκ πρώτης όψεως, έθήρευε 
τήν άπό τούτων πρωτοτυπίαν καί φήμην.

Κ ατά τάς πρώτας άποπείρας τής νέας αύ
τού μεθόδου περιέπεσεν εις χρωματισμόν καί 
σχεδογραφίαν ύπερβάλλουσαν· άλλά καίπερ 
παραδρομήσας, έμ.εινεν όποιος ήτο, μέγας ζω
γράφος. 'Ομως τοιαύτη δέν ήτο ή ιδέα Φ ιλίπ
που τού δευτέρου, ό'τε ή είκών τού Αγίου Μαυ
ρίκιου έ'φθασεν εις τό Έσκουριάλ.

Ή  είκών άπη'ρεσε σφόδρα τώ βασιλεΐ· διό 
καί καλέσας αύθωρί τόν ζωγράφον Κιγκιννάτον, 
άνέθεσεν αύτώ τήν έκ νέου ζωγραφίαν τής είκό

νος, ήτις εύρίσκεται μέχρι σήμε
ρον έπί του βωμού τού άφ ιερω
μένου τώ  Αγίω Μαυρικίω, καί 
ή'τις κατέχει τόν τόπον, όν έπέ- 
πρωτο νά κατεχη τό έ’ργον τού 
Έ λληνος. "Ομ.ως τό έμ.βρι.θές καί 
αρρενωπόν τής έκφράσεως τών 
προσώπων τού νέου τούτου πονή- 
ματος εΐλκυσε τήν προσοχήν μεγι
στάνων τινών τής αύλής, ο'ίτινες 
κατέπεισαν τελευταΐον τόν βασι
λέα νά κρατήση τήν εικόνα έν 
τοΐς άνακτόροις τού Έσκουριάλ. 
'Η εϊκών αύτη εύρίσκεται έν τή 
εκκλησία τών άνακτόρων.

Αλλά γενομένης τής προσβο
λής, εί καί ό Φίλιππος δέν ήτο 
άνήρ άξιώματος μεγάλου έν τή 
ζωγραφική, οί έχθροί καί έναν- 
τίοι αύτού κατέκρινον πικρώς τάς 
ματαίας προσπαθείας, τά  τολμ.ή- 
ματα καί τούς νεωτερισμούς τού 
τεχνίτου, καί συναυλία όλη σαρ- 
κασμών έξερρύη έπ ’αύτόν, έπαι- 
ρόμ-ενον έξ ούχ ύπαρχόντων καί 
πεσόντα πτώσιν Ίκάρειον.

Έν τοσούτω ό τεχνίτης έμει- 
νεν απτόητος έν τώ μέσω τών 
σαρκασμών, καί έμμένων έν τα ΐς 
ίδέαις αύτού καί μίτριάζων ολίγον 
τάς πρώτας ύπερβολάς, έζωγρά- 
φησεν έν ετει 1 5 8 4  ύπέρ τής έκ- 
κλησίας τού Α γ. Θωμά μ,ίαν τών 
ώραιοτάτων αύτού εικόνων, εργον 

ένάμιλλον τών άριστων ζωγραφημάτων τής 
ισπανικής σχολής, τόν Ενταφιασμόν τού δον 
G onzalo  R uiz de T o le d o , κόμητος τού 
Όργάζ·

Η είκών αύτη έφανέρωσε τό γόνιμ.ον καί το 
ύψος τής τέχνης τού'Έλληνος ζωγράφου, έξεγεί- 
ρασαπάγκοινον ένθουσιασμόν. « Ο ί μέν ξένοι,—  
λέγει ό ιατρός Πίσας έν τώ δευτέρω χειρογράφω 
μέρει τής 'Ι σ τ ο ρ ία ς  τ ή ς  Τ ο λ έ δ η ς , έ'τρεχον 
πανταχόθεν όπως θαυμάσωσι τό καλλιτέχνημα- 
οί δέ κάτοικοι τής Τολέδης δέν άπέκαμνον βλέ- 
ποντες αύτό καί άνακαλύπτοντες πάντοτε νέαν 
τινά καλλονήν, ή άρεσκόμενοι τώ σπουδάζειν 
τάς κεφαλάς τών ιπποτών τών συνοδευόντων τήν 
κηδείαν, αΐτινες ήσαν εικονίσματα ένδοξων συγ
χρόνων. »

Έ ν  τιν ι άρχαίω βιβλίω τών όαπανών τού 
νοσοκομείου τού 'Αγίου Ίωάννου του Βαπτιστού 
βλέπομεν ότι ό G reco έόωκεν άπόδειξιν παρα
λαβής 3 0  0 0 0  σκούδων άντί έργων ζωγραφικής 
καί διακοσμήσεως τών δύο βωμών τής έκκλησίας 
τού νοσοκομείου. Αί εικόνες αύται εύρίσκονται 
έτι καί νύν έν ώ έξ αρχής έτέθησαν τόπω.

Εΐ καί ζώντος τού ‘Έλληνος ζωγράφου
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διημφισβητείτο £Tt υπό πολλών ή μεγαλο- 
φυία αΰταύ, αί έκκλνησίαι, τα  μοναστήρια 
και πολλοί μεγιστάνες τής 'Ισπανίας ή μ ιλ -  
λώντο ύπέρ της άποκτησεως τών έργων αύ
τοΰ. Άλλα καί δημόσια οικοδομήματα άνη'γειρε 
μεγάλην έπιδεικνυόμενος την περί την αρχιτε
κτονικήν δεινότητα, ώς την έν Μαδρίτη εκκλη
σίαν τοΰ γυμνασίου τών Αύγουστίνων, τήν A yun- 
ta m ie n d o  της Τολέδης, τάς δυο εκκλησίας 
της Αγάπης καί τήν τών Φραγκισκανών έν 
Ίλλεσκάς.Τά δύο ταΰτα προτελευταία μνημεία, 
έργα άξιολογώτατα, ώραίσθησαν μ ετ’ εικόνων, 
γλυφών καί κοσμημάτων, τεχνημάτων της 
άκαταπονη'του φαντασίας τοΰ Ελληνος ζω
γράφου.

Περί τά  τέλη της- ζωής αύτοΰ ή δοςα τοΰ 
τεχνίτου ηύξησε καί έκραταιώθη. Άπέθοίνε δέ ό 
Κυριάκός Θεοτοκόπουλος έν Τολέδη έν ετει 1 6 2 5 , 
καί μή ύπάρχοντος ορθοδόξου ίερέως, ένεταφιάσθη 
έν τη έκκλησία τοΰ Ά γ. Βαρθολομαίου κατά τό 
λατινικόν δόγμα.

Βλέποντες τό πλήθος τών έργων τοΰ "Ελλη
νος, —  λέγει ό ’Ιωάννης B erm u d ez , —  ύπο- 
λαμβάνομεν οτι ό τεχνίτης ήτο κεχορηγημένος 
άκαταπονη'τω δράστηριότητι καί γονιμότητι. 
Αλλά πρός δόξαν τοΰ τεχνίτου διαφέρει ού μό

νον τό πλήθος, αλλά καί αί άρεταί τών καλλιτε
χνημάτων αύτοΰ, Έν τή πρώτη αύτοΰ μεθόδω ό 
*Έλλην τεχνίτης αναφαίνεται άοιστος καί σοφώ- 
τατος σχεδογράφος’ ό χρωματισμός αύτοΰ είναι 
διαφανής, καί θερμός ώς ό τών βενετών διδασκά
λων αύτοΰ, ή δέ καθόλου διάταξις καί συναρ- 
μογή τών προσώπων ιλαρά, μεγαλόσχημων καί 
μεγαλοπρεπής. Ή  είκών αύτοΰ ή παριστώσα 
τόν Α ια μ ε λ ισ μ ό ν  τ ο ΰ  χ ι τ ώ ν ο ς  δύναται νά 
χρησιμεύση ώς πρότυπον τών έργων τής πρώ
της έκείνης σχολής. ’Αλλά μετ ολίγον ό Έ λλην, 
απαλλαγείς τής βενετικής σχολής, άναδεικνύεται 
αίφνης θεμελιωτής καί πρόδρομος νίας σχολής, 
άληθώς έθνικής, αληθώς ισπανικής, τής λεγο- 
μένης ά σ κ η τ  ική  ς κ α ί  π  ραγ μ α τ  ική  ς 'σ χ ο  -  
λ ή ς  τ ή ς  Τ ο λ έ δ η ς .  Μ ιμηταί καί μαθηταί καί 
οπαδοί τής ύπό τοΰ "Ελληνος συσταθείσης σχολής 
έγένοντο ό Μοραλέζ , ό έπιλεγόμενος Θ είος , ό 
Ζουρβαράνος, ό 'Ριβέρας, ό Βελλασκέζ, ό Βαλδές 
Λεάλ, πλειάς φαεινή διαλάμπουσα έν τώ  στε- 

. ρεώματι, ένθα λάμπουσιν οί μεγάλοι φωστήρες 
τή ς καλλιτεχνίας, οΐτινες, γενόμενοι καί ούτοι 
διδάσκαλοι καί διαδώσαντες τάς άρχάς τής ύπό 
τοΰ "Ελληνος τεχνίτου συσταθείσης σχολής έφ’ 
άπασαν τήν 'Ισπανίαν, συνετέλεσαν είς τήν πρόο
δον καί τήν ξαν τής κατά τον δέκατον έβδο
μον αιώνα άκμασάσης ισπανικής τέχνης.

Ο Θεοτοκόπουλος κατέλιπεν υιόν Γεώργιον 
{Jorge M anuel T h eo loeop ou li), όστις, καίπερ 
διαπονηθείς παρά τώ  πατρΐ τήν ζωγραφικήν, 
έγένετο διάσημος άρχιτέκτων.

Ζωγράφος, γλύπτης, άρχιτέκτων, χαλκογρά- 
φος ά'ριστος καί δημιουργός σχολής, τής οποίας ή 
δύναμις έξηπλώθη έφ’ άπασαν τήν Ισπανίαν, ό 
Έλλην άνεδείχθη καί συγγραφεύς άριστος καί 
πολυμαθη'ς. Ό  μέν Παλαβιτζίνος, τοΰ οποίου 
ϊζωγράφησε τήν εικόνα, έτίμησζν αύτόν διά 
διαφόρων ποιηματίων έκθειαζόντων τήν πολυ- 
μάθειαν τοΰ τεχνίτου * ό δέ περίφημος Αου'ίς 
•δέ Γόργονα, τοΰ οποίου έχομεν εικόνα πεφίλο- 
τεχνημένην ύπό τοΰ τεχνίτου, συνέθεσεν, άπο- 
Οανόντος αύτοΰ, έπιτύμβιον ωδήν εύφυά μέν, 
ά λ λ ’έμφαντικήν καί έπιτετηδευμένην έγκω μιά- 
ζων τάς μεγάλας καλλιτεχνικάς άρετάς καί τή„ 
πολυμάθειαν τοΰ άληθοΰς τούτου τέκνου τής 
•Ελλάδος.

Α. Μ.

Η ΔΑΙΜΟΝΟΒΛΑΒΕΙΑ
ΚΛΙ  Η

Δ Α ΙΜ Ο Ν Ο Φ Ο Ρ Η Τ Ο Σ  Π Ο Λ ΙΣ

ΙΟ  ΥΛΙ ΟΔΟΥΝ ΟΝ. 

(L O U D U N ).

Το μαρτύριον καί ή όλοκαύτωσις 
του ίερέως Ούρβανοΰ Γρανοιέ.

(Α ληθή; Ιστορία τοΰ δέκατου έβοόμου αϊώνος.)

Μεσοΰντος τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος ένέσκηψε 
πολλαχοΰ τής Εϋρώ-ης άλλόκοτος καί ίδιάζουσά 
τις  νόσος δ α ιμ ο ν ο μ α ν ία ,  ή δ α ιμ ο ν ο β λ ά -  
β ε ια  τώ ν  κ α λ ο γ ρ α ιώ ν  (possession des n o n - 
n a in s )  καλούμενη, ήτις πρώτον μέν προσέ
βαλλε πολλά τών γυναικείων μοναστηρίων τοΰ 
Βρανδεβούργου, τής Ολλανδίας, ’Ιταλίας καί 
Γερμανίας, έντεΰθεν δέ διεδίδετο ώς κολλητική 
έπιδημική ασθένεια είς τάς παρακειμένας πό
λεις καί χώρας. 'Η άσθένεια αΰτη, ήτις ήτο 
συνέπεια τοΰ σκληρού, άγαμου καί άσκητικοΰ 
βίου, τόν όποιον πλήθος πολύ παρθένων καί 
γυναικών διήγον έν τοΐς μοναστηρίοις, καί τών 
οποίων αί πλεϊσται έπασχον ύστερικούς σπα
σμούς καί άλλα νευρικά πάθη, άπεδίδετο τότε 
καθόλου είς τήν έν τώ  σώματι τών καλογραιών 
καί άλλων δαιμονιοπλη'κτων γυναικών ένσάρκω- 
σιν τοΰ διαβόλου, έργασθεϊσαν ύπό τίνος μάγου 
άρρενος ή θη'λεος, συνθήκην καμόντος πρός τόν 
διάβολον άρρητον είναι τό πλήθος τών δυστυ
χώ ν, οΐτινες, κατηγορηθέντες έπί μαγεία και 
συνθήκη μετά τοΰ διαβόλου, έγένοντο ολοκαύτωμα 
τοΰ πυρός. Οί πλεΐστοι, πριν άναβώσιν έπί τής 
πυράς, έπασχον ύπό τών ιεροδικείων τοσαΰτα 
μαρτύρια, ώστε έπί τέλους άποδειλιώντες, άπο- 
καρτεροΰντες καί μή έλπίζοντες άφεσιν ώμο- 
λόγουν έαυτούς ένοχους, ό'περ άνερρίπιζε τήν 
κατ αύτών λύσσαν.

Κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα, καίπερ 
φωτιζόμενον ύπό μακρόθεν ύποφωσκούσης αύγής 
ύψηλοτέρας φιλοσοφίας, διαλυούσης τήν άχλύν 
τής μεσαιωνικής άμαθείας, διετηρήθησαν είσέτι 
πολλαί τών φρικτών δεισιδαιμονιών καί προλη'- 
ψεων, αίτινες κατελυμήναντο τήν Εύρώπην κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα · ή δέ πρός τούς δαίμο
νας καί τήν είς τόν άνθρωπον έπήρειαν αύτών 
πίστις ήτο είσέτι καθολική ούχί μόνον παρά τώ 
πλήθει, άλλά καί παρά τοΐς πλείστοις τών τότε 
σοφών. 'Η μήτηρ τοΰ μεγάλου άστοονόμου Ι ίέ -  
πλερ, κατηγορηθείσα έπί μαγεία , διέφυγε δίς 
ώς έκ θαύματος τήν πυράν, χάριν τοΰ υίοΰ αύτής 
έκδώσαντος ύψηλόν ύπόμνημα, έν ώ ώμολόγει 
ό τι, κ α ίπ ερ  π ισ τ ε ύ ω ν  ε ίς  τή ν  έ π η 'ρ ε ια ν  
το ΰ  δ ια β ό λ ο υ , ήτο πεπεισμένος τήν άθωό- 
τητα τής μητρός αύτοΰ. Σοφοί ιατροί καί 
περίφημοι άνατόμοι, όποιοι ό Πράτερ, ό Μ ατ- 
θιόλης, ό Σέννερ καί αύτός ό W illis , ό διευκρι- 
νήσας τό περί τών νευρικών φαινομένων, καί 
ιδίως τό περί τών ύστερικών σπασμών ζη'τημα, 
παραδέχονται τήν διαβολικήν έπη'ρειαν, καί κα- 
θιεοοΰσιν ούτω τάς άρχάς έξ ών οί θεολόγοι καί 
οί ιεροόικασταί έμάνησαν, καί μαίνονται εί-έτι 
τήδε κάκεΐσε κατά τών ύποθετομένων μάγων.

'Η δίκη τοΰ έφημερίου τοΰ Ίουλιοδούνου, 
τήν όποιαν προτιθέμεθα νά διηγηθώμεν, είναι 
έκ τών πολλών έκείνων δικών καί όλοκαυτώ- 
σεων. Ή  ιστορία αΰτη, της όποιας όλα τά καθ’ 
έ'καστα είναι πολύ σπουδαία, διδάσκει ημάς 
πολλά τών ηθών καί έθίμων τής μεσαιωνικής 
βαρβαρότητος καί άμαθείας, καί άναπτύσσει εν 
τών πολλών καί άλγεινών δραμάτων τών άθλιων 
έκείνων καιρών.

Κ ΕΦ Α Α Α ΙΟ Ν  Π ΡΩ Τ Ο Ν .

Το μοναστήριον τών Ούρσουλινών καλογραιών. — 
Πρώτα συμπτώματα της οαιμονοβλαβείας.

Κατά τό έαρ τοΰ 1 6 3 2  παράδοξοι διεδόθη- 
σαν έν τη πόλει Ίουλιοδούνω φήμαι, άποβλέ-

πουσαι είς τό παρά τ/,ν πόλιν μοναστη'ριον τών 
Ούρσουλινών καλογραιών. Έλέγετο ό'τι τινές 
τών μοναχών έγκατέλειπον τήν νύκτα ώς νυκτο- 
βάτιδες τάς κλίνας αύτών, διέτρεχον ώς μαινό- 
μεναι τάς διόδους τοΰ μοναστ/ιρίου, άνήρχοντο 
καί είρπον έπί τών στεγών, καί ά π ’ αύτών έπη- 
δων είς τούς θαλάμους τών λοιπών καλογραιών 
καί τών οίκοτροφων κορασίων τοΰ έν τώ μοναστη- 
ρίω διδασκαλείου τρόμον καί φρίκην διασπείρου- 
σαι. Φαντάσματα διέτρεχον τήν νύκτα τάς δίο
δο υς άπευθύνοντα πολλάκις αισχρούς λόγους πρός 
τάς μδναχάς, ών πολλαί έ'λαβον καί πληγάς, τών 
οποίων τά σημεία έδείκνυον.

Έλέγετο δέ ό'τι αί μοναχαί διεκοίνωσαν τά  
συμβαίνοντα είς τόν ηγούμενον Μ ίνιών, τόν 
πνευματικόν πατέρα τοΰ μοναστηριού, ό'στις, 
φύσει δεισιδαίμων, έκη'ρυξεν ό'τι τό πράγμα ήτο 
λίαν σπουδαΐον, καί έ'σπευσε νά γράψη είς τόν 
φίλον, αύτοΰ ιερέα Βαρρέ, κατοικοΰντα είς τήν 
πλησιόχωρον πόλιν C h in o n , δεισιδαίμονα καί 
τούτον είς άκρον, ζητοΰντα καί έπ ί τέλους εύ- 
ρίσκοντα πανταχοΰ δαίμονας καί δαιμονιζομέ- 
νους, ΐνα ελθη καί έφαρμόση τούς περιφη'μους 
αύτοΰ έξορκισμούς είς τήν ήγουμένην καί δύο 
άλλας ιδίως δαιμονιοπλη'κτους καλογραίας τοΰ 
μοναστηριού.

Ό  Βαρρέ είσήλθε δρομαίως είς Ίουλιόδουνον, 
καί ΐνα καταστήση τήν έντολήν αύτοΰ πομπικήν 
καί θορυβώδη, είση'λασε γυμνόπους, σύρωνκατό
πιν όλους τούς ένορίτας αύτοΰ, ώς εί έτρε- 
χεν είς κατάσβεσιν πυρκαϊάς, έν τώ μέσω τής 
συνδρομής καί ταραχής τών κατοίκων τής τέως 
φιλησύχου πόλεως έκείνης.

Οί δύο ιερείς, άφοΰ έπί δέκα ημέρας έξώρκι- 
σαν κατ’ ιδίαν τάς μοναχάς καί έβεβαιώθησαν 
περί τής δαιμονομανίας, έφανέρωσαν είς τάς άρ
χάς τής πόλεως τά  γινόμενα. Ό  ίεροδικαστής 
τής χώρας τοΰ Ίουλιοδούνου καί ό πολιτικός 
ύπαρχος έπορεύθησαν εύθύς είς τό μοναστηριον, 
ΐνα ΐδωσιν ίδίοις όφθαλμοις τάς δαιμονιζομένας 
καλογραίας καί τά διάφορα παρατράγωδα θαύ
ματα, άτινα δέν ήδύναντο νά έξηγηθώσιν άλλως 
είμή δ ι’ ύπερφυοΰς τίνος έπηρείας. Οί δύο ιερείς 
προσέθετον ότι ή ήγουμένη άπεκρίνετο λατινιστί 
είς όλας τάς έρωτη'σεις, αίτινες άπηυθύνοντο αύτή 
είς τήν λατινικήν γλώσσαν, τήν όποιαν ποτέ 
δέν έσπούδασεν.

« Αί μοναχαί ημών, λέγει αύτοΐς ό έφημέριος 
τοΰ C hinon όλος έντρομος, έ'παθον έπί οκτώ 
ημέρας τά  πάνδεινα ύπό τών δαιμόνων καί τών 
φαντασμάτων. 'Η ήγουμένη ιδίως Ιωάννα δέ 
Βελφίλ καί δύο άδελφαί δαιμονίζονται μέχρι 
ση'μερον άδιαλείπτως. Έξορκισθέντες οί δαί
μονες έμειναν άφωνοι κατά τας πρώτας ημέρας · 
έπ ί τέλους ό'μως ώμίλησαν, καί ώμολόγησαν διά 
τοΰ στόματος τών μοναχών ό'τι τό κακόν προ
έρχεται έκ δύο συνθηκών (p ac tes) , τών όποιων 
ή μέν έχει σύμβολον τρεις άκάνθας, ή δέ 
δέσμην ρόδων. Καί ό μέν δαίμων ό κατέχων τήν 
ήγουμένην ονομάζεται ΆσταρώΟ, καί λέγεται 
έχθρός τοΰ Θεοΰ, ό δέ έτερος Σαβουλών. »

Μόλις ή ήγουμένη είδε τούς δύο δικαστάς, 
καί κατελήφθη αίφνης ύπό σφοδρών σπασμών, 
ριπταζομένη έπί τής κλίνης, χειρονομούσα καί 
άτάκτους άφιεΐσα φωνάς. Τότε ό ίεοεύς Μίνιών 
ή'ρξατο τούς έξορκισμούς αύτοΰ, καί ιδού όποιος 
περίεργος διάλογος συνέστη μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ διαβόλου τοΰ εύρισκομένου έν τώ  σώματι 
τής ήγουμένης.

« P ropter quam  causam  ingressus es in 
corpus hujus virginis ? (Διά τ ί  είσήλθες είς 
τό σώμα της παρθένου ταύτης;)

—  C ausa an im o sita tis . (Έ κ  πάθους), άπε- 
κρίθη ό διάβολος διά στόματος τής ηγούμενης.)

—  P er q u o d  p ac tu m  ?(Διά τίνος συνθη'κης;)
—  P er flores. (Δ ι’ άνθών.)
—  Q u ale s  ? (Ο πο ίω ν;)
—  B osas. ('Ρόδω ν.)
—  Q u is  m is i t? (Τίς έστειλεν αύτά;)
—  U rb a n u s . ( 'θ  Ούρβανός.)
—  D ie  cognom en. (Είπέ τήν έπωνυμίαν 

αύτοΰ.)
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.—  G randier. (Γρανδιέ.)
—  D ie  qualitatem . (Ε ίπέ τό έπάγγελμα.)
.—  Sacerdos. (Ίερεύς.)
—  Cujus ecclesiae? (Τίνος έκκλησίας;)
—  Sancti P etri. (Τοΰ 'Αγίου Πέτρου.)
—  Quae persona attulit f lo res?  (Τ ίς  

νίνεγκε τά  άνθη;)
—  D iabolica . ( 'θ  Διάβολος.)
Οί δύο δικασταί παρετ/ίρησαν έπιμελέστατα 

τήν παράδοξον ταύτην σκηνήν, καί άναχωρή- 
σαντες πλησίον παραθύρου, συνωμίλουν, ό'τε ό 
ίερεύς Μίνιών πλησιάσας,

« Παρατηρείτε, λέγει αύτοΐς, τήν παράδοξον 
ομοιότητα καί άναλογίαν,ή'τις καταφαίνεται έδώ 
πρός τό περίφημον κακούργημα εκείνο τοΰ ίε
ρέως Γοώρίδου, τό ν  ό π ο ιο ν  έκ α νσ α ν  ε ίς  Κ ο
λ ω ν ία ν  ώς μ ά γ ο ν . »

Έ κ τούτου καταλαμβάνει ό άναγνώστης τ ί 
έπεθύμει ό ίερεύς Μίνιών, καί τ ί  έμηχανάτο 
κατά τής ζωής τοΰ ίερέως Ούρβανοΰ Γρανδιέ, 
τοΰ όποιου ό διάβολος προήνεγκε προ ολίγου τό 
ό'νομα.

"ίδωμεν τώρα τίς ούτος. 'θ  Ούρβανός Γραν- * 
διέ, καταγόμενος έξ οίκογενείας διαση'μου τοΰ 
Mans, έξεπαιδεύθη παρά τοΐς Ίησουίταις τών 
Βουρδιγάλλων. Διαπρέψας δέ προώρως διά  τής 
ευφυΐας καί τών προτερημάτων αύτοΰ, περιε- 
ποίησεν αύτώ τήν άγάπην τοΰ τάγματος, διά 
τοΰ όποιου προήχθη ταχέως μέχρι τής εφημε
ρίας τοΰ Αγίου Πέτρου τοΰ Ίουλιοδούνου. Μ ετ’ 
ολίγον δέ έλαβε καί δευτέραν διακονίαν είς τήν 
εκκλησίαν τοΰ Αγίου Σταυροΰ τής αύτής πό
λεως.

Ό  κλήρος τής μικράς έκείνης πόλεως έλυ- 
πεΐτο καί κρυφίως έζήλευε τ ό ν . ιερέα τοΰτον, 
κατέχοντα ήδη δύο ύπουργη'ματα είς πόλιν ξέ- 
νην. Εφθόνει αύτόν μάλλον, διότι διέπρεπεν 
ώς ίεροκήρυξ, ώς συγγραφεύς, συνεχώς δεινότητα 
λόγου καί ρητορείαν έπιδεικνυόμενος, διά τής 
εύαρμοστίας πρός έ'ντευξιν, τής ευτραπελίας, 
τής καλλονής καί τής ύπερμέτρου κοσμικής αύ- 

ι τοΰ συμπεριφοράς. Ματαιόφρων καί συναισθα
νόμενος τήν αύτοΰ καλλονήν, έφαίνετο μή άπο- 
κηρύττων μη'τε τήν ώοαιότητα μήτε τήν πρός 
τούς έρωτας ευχέρειαν καί άπόλαυσιν ηδονών, 
πρός τάς όποιας ειχεν άκρατώς. Οί συγγενείς καί 
σύζυγοι τής πόλεως ήγανάκτουν αύτώ ενεκα τής 
κακής φήμης τήν οποίαν αί συνεχείς αύτοΰ έπ ι- 
σκεψεις διέδιδαν έπί τών οικογενειών. Τό φιλό- 
τιμον τοΰ ήθους αύτοΰ δέν ήτο παντάπασι καθα
ρόν φιλονεικίας ούδ’ άπηλλαγμένον οργής.

Ο Γρανδιέ, άντί νά κατευνάζη τούς κ α τ’αύτοΰ 
εγειρομένους σάλους, ήρέθιζε τούς έχθρούς αύτοΰ 
φερομενος ύπερηφάνως καί περιφρονητικώς πρός 
εκείνους. Ύπερησπίζετο καί άπέκρουε τάς πρός 
αύτόν ύβρεις καί συκοφαντίας μετά σφοδρότη- 
τος, καταφερούσης βαθείαςκαί ανεξίτηλους.πλη
γάς. Έν έτει 1 6 2 0  έ'τυχε κατά τίνος ίερέως 
Μουνιέ καταδικαστικής άποφάσεως, τήν όποιαν 
ε^ετελεσεν αύστηρότατα. Μ ετ’ολίγον ήγειρε νέαν 
δίκην κατά τών διακόνων τοΰ 'Αγίου Σταυροΰ, 
συναόέλφωναύτοΰ, άποβλέπουσαν είςοίκίαν τινά, 
την οποίαν διεφιλονείκει είς τό τών κανονικών 
συνεδριον. ’Αντίπαλος αύτοΰ κατά τήν δίκην 
εκείνην ήτο αύτός ό Μίνιών, ό νΰν διευθύνων τάς 
συνειδήσεις τών καλογραιών Ούρσουλινών. 'θ  
Γρανδιέ έξήλθε νικητής τής πάλης έκείνης, καί 
εξόρισε μετα τοσαύτης δριμύτητος τούς έναν- 
τ ’ους, ώστε ό Μίνιών διετηρησε σφοδράν καί βα- 
θειαν κ α τ’ αύτοΰ μνησικακίαν.

Ο Μίνιών ούτος είχε θειον πλουσιώτατον 
τον Βαρρέ, πρόεδρον τών έκλεκτών τής πόλεως, 
“ ρος ον ό Γρανδιέ ήλθεν είς έριδας καί προσ- 
ηνεχθη μετά τοσαύτης περιφρονήσεως, ώστε κα
τέστη έχθρός άσπονδος άπάσης της οίκογενείας 
τοΰ προέδρου. Ο Γρανδιέ ήτο περί ταΰτα , ό'τε 
επεσυρε τήν έχθραν άλλου μέλους τής αύτής οι
κογένειας του είσαγγελέως, Τρικαί, θείου τοΰ 
Μίνιων. Η θυγάτηρ αύτοΰ, τήν όποιαν ό Γρανδιέ 
επεσκέπτετο συνεχώς καί οίν.είως, ήσθένησε καί 
*ατηντησεν είς μεγάλην αδυναμίαν. Έ σ χε δέ 
αιτίαν ώς γεννήσασα τέκνον, ούτινος πατήρ ήτο

ό Γρανδιέ, ό'περ έπέσυρεν είς αύτόν τό μίσος 
άπάσης τής οίκογενείας. Ό  είς τάς γυναίκας χα- 
ριζόμενος (galant) ίερεύς τοΰ 'Αγίου Πέτρου 
έπέσυρεν εύθύς μετά ταΰτα τήν έχθραν άλλου 
δικαστοΰ, όστις, άντίζηλος ών αύτοΰ είς έρωτι- 
κόν τινα διαγωνισμόν, είδε τόν Γρανδιέ νικώντα. 
' θ  δικαστής ούτος Μενουώ, δικηγόρος τοΰ βασι- 
λέως, ήτο συγγενής τοΰ ίερέιος Μίνιών, ώς άπαν- 
τες σχεδόν οί εχθροί τοΰ Γρανδιέ, τών όποιων ό 
αριθμός ηύξησεν ήδη διά τής προσθη'κης τών 
πελατών καί τών συγγενών αύτών. Έ κ τής 
συνομωσίας τών πολλών αύτοΰ έχθρών έξυφάνθη 
καταμήνυσις είς τό ιερόν δικαστ/ίριον (offi
cial) τοΰ Poitiers τοΰ Γρανδιέ, ήτις κατη
γορεί αύτοΰ ασέβειαν καί άθεότητα, ώς μή 
άναγινώσκοντός ποτε τό εύχολόγιον αύτοΰ, καί 
τέλος, ό'περ μέγιστον, ώς διαφθείραντος καί 
άπατη'σαντος πολλάς ύπάνδρους γυναίκας καί 
παρθένους, τών όποιων μίαν καί έβίασεν έν τη 
έκκλησία.

Ό  Γρανδιέ κρατηθείς μετηνέχθη είς τόν επι
σκοπικόν οίκον, όπου έμεινεν έπί δύο μήνας πε- 
ριμένων τήν αύτοΰ δίκην. Έν τοσούτω, έπειδή 
οί κατήγοροι αύτοΰ δέν ώνόμασαν τάς γυναίκας, 
ών ό ίερεύς Γρανδιέ ύπετίθετο ότι ήτο οικείος, 
καί έπειδή ούτε οί σύζυγοι, ούτε οί γονείς, ούτε 
οί κηδεμόνες δέν παρουσιάζοντο ώς κατήγοροι έν 
τη δίκη, ό Γρανδιέ άπελύθη καταδικασθείς νά 
νηστεύη έπί τρείς μήνας άνά πάσαν Παρασκευήν, 
καί έστερήθη τοΰ δικαιώματος τοΰ ίερουργεΐν έν 
Poitiers καί ’ίουλιοδούνω έπί πέντε ετη.

Ο Γρανδιέ έκαμεν έφεσιν τής άποφάσεως 
έκείνης πρός τόν έπίσκοπον τών Βουρδιγάλλων * 
οί δέ άντίπαλοι αύτοΰ πρός τό κοινοβούλιον τών 
Παρισίων, σκοποΰντες ΐνα περιπλέξωσι καί άπο- 
δειλιάσωσιν αύτόν διά  τών μεγάλων εξόδων τής 
μεγάλης ταύτης δικονομίας. ’Αλλ’ ό Γρανδιέ δέν 
εδειλίασεν, άλλά παρουσιάσθη είς τό κοινοβούλιον 
καί ύπερησπίσθη διά  τής οικείας δεινότητος καί 
ρητορείας αύτός εαυτόν. Το κοινοβούλιον, μή 
δυνάμενον νά φέρη είς Παρισίους τούς άπαιτου- 
μένους πολλούς μάρτυρας, ανέθεσε τήν εξακρί- 
βωσιν τής ύποθέσεως είς τόν πρόεδρον τοΰ P oi
tiers, ΐνα κρίνη ώς δικαστής αύτοκράτωο.

Έ δώ τά  πράγματα ήρχισαν νά καταισχύνωσι 
τούς έχθρούς τοΰ Γρανδιέ. Έ ν τή  άνακρίσει, τήν 
όποιαν έκαμεν ό έπί τών εγκλημάτων ύπαρχος 
(lieutenant crim inel) τοΰ P oitiers, πολλοί 
τών μαρτύρων ώμολόγησαν ότι έδημαγωγήθησαν 
ύπό έχθρών τοΰ κατηγορουμένου, καί δύο ιερείς 
τοΰ Ιουλιοδούνου, τών οποίων είς έπεμψε γρα
πτήν έξάρνησιν, έκήρυξαν ό'τι έβιάσθησαν νά 
μαρτυρήσωσι πράγματα ών ούδεμίαν ποτέ έ'σχον 
αΐσθησιν.

Αθωωθείς ό Γρανδιέ καί νικήσας ήγάλλετο 
καθυβρίζων τούς άντιπάλους αύτοΰ διά τής υνήο- 
θους αύτώ ύπεροψίας καί περιφρονήσεως. Ό  αρ
χιεπίσκοπος τών Βουρδιγάλλων, βλέπων τόν 
άριθμόν καί τήν οργήν τών αντιπάλων τοΰ 
Γρανδιέ, συνεβούλευσεν αύτόν, άφη'σαντα πρός 
καιρόν τό  πολεμείν καί προσκρούειν τοίς- εχθροίς 
αύτοΰ, ν’ άπομακρυνθη τής πόλεως Ίουλιοδού- 
νου. "Ομως αί φρόνιμοι καί είρηνικαί συμβουλαί 
αύται ούδόλως κατίσχυσαν τοΰ φιλέκδικου Γραν
δ ιέ , όστις άλλως τε τυγχάνων τότε είς έρωτα 
μετά τίνος εύγενοΰς γυναικός, δέν συγκατένευε 
νά έγκαταλείψη τήν πόλιν, φθόνον καί δυσμέ
νειαν έαυτώ έκ τής διαγωγής ταύτης παρασκευα
ζόμενος. Αντί δέ ταπεινωθείς νά προσπαθη'ση 
νά κατευνάση τάς κατ αύτοΰ πανταχόθεν έγει- 
ρομένας διαβολάς καί πάθη, γαυριών τή  νίκη, 
είσήλθε θριαμβεύων είς τήν πόλιν κρατών άνά 
χεΐρας κλάδους δάφνης ώς επινίκιον πομπήν τού
τους προβαλλόμενος. Μή άρκεσΟείς δε παρα
λαβών τό οίκείον ύπούργημα, παρώξυνεν είς τό 
άκρον τούς έχθρούς αύτοΰ ένάγων καί άναγ- 
κάζων είς άπόδοσιν αποζημιώσεων. Ούτως είχέ 
τ ι  πρός τάς πράςεις αύτοΰ ύπό φρονήματος 
δύσερι καί φιλόνεικον.

Πλούσιός τ ις  καί μέγα δυνάμενος κάτοικος 
τοΰ ’ίουλιοδούνου ό Θυθιβύ, έχθρός άσπονδος τοΰ 
Γρανδιέ, ώμίλησε δημοσία κα τ’ αύτοΰ άνταπο-

κριθέντος διά  λόγων δριμυτάτων. Έρεθισθείς τά 
μέγιστα κατ’ αύτοΰ, περιέμεινε τήν έπιοΰσαν 
τήν ώραν καθ’ ήν ό Γρανδιέ είσήρχετο είς τήν 
έκκλησία ν ένδεδυμέν ος τά ιερατικά άμφια, καί 
έρράπισεν αύτόν.

Ο Γρανδιέ άπέρχεται εύθύς είς Παρισίους, 
π ίπτε ι πρηνής είς τούς πόδας τοΰ βασιλέως, καί 
ζητεί παρ’ αύτοΰ δικαιοσύνην. 'Π ύπόθεσις 
έπέμφθη είς τό κοινοβούλιον, όπου ό Δουθιβύ 
κατεδικάσθη είς μέγα πρόστιμον.

Αφότου αι άύελφαί Ούρσουλίναι συνέστησαν 
τό μοναστη'ριον, ό Γρανδιέ δέν έπεσκέφθη ταύ
τας διόλου, άλλ’ οΰδέ είς τάς ύποθέσεις αύτών 
άνεμίχθη. Ά π’ εναντίας φαίνεται ότι αί καλαί 
άδελφαίάνεμίχθησαν διαφερόντως είς τάς έκείνου. 
Τό μοναστη'ριον δέν ήτο τοσόΰτον άπομεμονω- 
μένον, ώστε ή τής εύγλωττίας καί τής πρός τούς 
έ'ρωτας αύτοΰ εύχερείας καί τών ά'λλων αρετών 
φνίμη νά μή είσδύση είς τό μοναστη'ριον. "Οπως 
δ άν εχη , τό ό'νομα αύτοΰ άντήχει συνεχώς 
έντός τόΰ μοναστηριού, καί βεβαίως ή πρός τάς 
έγκοσμίους ήδονάς όρμή, καί τά  έρωτικά αύτοΰ 
συμβάντα ύπεξέκαιον τό έ'ναυσμα τής φαντα
σίας τών νεαρών καί υστερικών καλογραιών, 
άναρριπιζόμενον ύπό τοΰ μίσους καί τών ραδιουρ
γιών τοΰ ασπόνδου αύτοΰ έχθροΰ, τοΰ ίερέως 
Μίνιών, τοΰ πνευματικού πατρός τών καλο
γραιών, όστις φαίνεται ότι μεγάλας είχε σχέσεις 
ιδίως μετά τής δαιμονιζόμενης ήγουμένης τοΰ 
μοναστηριού Ιωάννης τοΰ Βελφίλ, μετά τής 
όποιας έξύφανε τήν πρός τόν έχθρόν αύτοΰ Γραν
διέ καταχθόνιον διαβολη'ν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Συνέχεια τών έςορκισμών.

Ακούσας τά  κατ’ αύτοΰ διαθρυλλούμενα ώς 
συμμαχήσαντος μετά τοΰ διαβόλου, ό Γρανδιέ 
έκαμεν α’ίτησιν είς τόν νομάρχην (bailli), έν ή 
παρετήρει ό'τι αί καλογραίαι έξορκιζόμεναι ύπό 
τοΰ Μίνιών, έχθροΰ αμείλικτου, ώνόμασαν αύτόν 
αίτιον τής δαιμονιοπληξίας, καί παρεκάλει αύτόν 
νά περιορίση καί έρωτη'ση αύτάς κατ’ ιδίαν, καί 
έάν άληθώς ύπάρχη δαιμονιοπληξία, νάεύδοκήση 
νά διορίση, άντί τοΰ έχθροΰ αύτοΰ Μίνιών, έκκλη- 
σιαστικούς τινας ειλικρινείς, τίμιους, έμπειρους 
καί άμοιρους πάσηςύποψίας. 'θ  νομάρχης μετη
νέχθη είς τό μοναστη'ριον τών Ούρσουλινών άγων 
μεθ’ έαυτοΰ τέσσαρας ιατρούς, τούς οποίους 
προσέταξεν ΐνα συντάξωσιν εκθεσιν τών γενο- 
μένων.

Ή  συνεδρίασις έγένετο έν πληθούση έκκλη
σία. 'Η ή y θυμένη έκάθισεν έπί μικράς κλίνης, 
καί ό'τε ό Βαρρέ ήρχισε νά ίερουργη, ν.ατεληφθη 
ύπό σφοδρών σπασμωδικών κλονησεων τοΰ κορ- 
μοΰ καί τών άκρων · οί οφθαλμοί αύτής ήσαν 
ήμικεκλεισμένοι καί κατάλευκοι.

Μετά τήν ιερουργίαν ό Βαρρέ έπλησίασε προσ- 
φέρων αύτή τήν μετάληψιν καί έξορκίζων αυ
τήν.

« Adora D eum  tuu m , creatorem  tuum  
(Αάτρευε τόν Θεόν σου, τόν δημιουργόν σου), μ

Εκείνη δέ άπεκρίθη ·
« A doro te (Σέ λατρεύω). »
Ταραχθείς ολίγον έκ τής σκανδαλώδους άπαν- 

τήσεως ταύτης ό έξορκίζων έπανείπε-
« Q uem  adoras ? (Τίνα λατρεύεις; )
—  Jesus C hristus (ό Ίησοΰς Χριστός), άπε

κρίθη σολοικίσασα. Πρός τόν σολοικισμόν δέ 
τοΰτον τ ίς  τών παρόντων ανέκραξε μεγαλοφώ
νως ·

—  Τή άληθεία ό διάβολος ούτος ώ έν είναι 
κάτοχος τής λατινικής γραμματικής. »

'Ο έξορκίζων ταραχθείς έπανείπε τήν αύτήν 
έρώτησιν, μεταβάλλων τήν τάξιν τών λέξεων ού
τως ώστε νά προσαρμόση τήν ονομαστικήν ώς 
άπάντΛ,σιν.

α Q uis est quem  adoras ? ( Τίνα λα
τρεύεις;) Ή δαιμονιζόμενη, έννοήσασα ότι 
άπεκρίθη ψευδώς, μεταχειρισθείσα τήν ονομαστι
κήν άντί τής αιτιατικής, ήθέλησε τώρα νά διορ-



θώση το σφάλμα· άλλ’ έ'πεσεν εις άλλο, άπο- 
κριθεΐσα διά της κλητικής*
($#—  α Jesu C hriste, » ’Ιησού Χρίστε, 
ρ  ,νΩ ! πόσον κακά λα τιν ικά ! άπεκρίθησαν πολλοί 
τών παρόντων πρό; τον διάβολον.

Θελη'σαντος δέ του νομάρχου ν’ άποτείνη 
άλλας τινάς ερωτήσεις εις την δαιμονιζομέ- 
νην, όπως (ϊεβαιωθη αν άληθώς εννοη την λ α 
τινικήν ό δαίμων, ή ήγουμένη εμεινεν άφωνος, 
έπαναλέγουσα μόνον έκ διαλειμμάτων το όνομα 
tlrb a n u s G randier. Το αύτό δέ συνέβη και 
εις τάς δυο άλλας δαιμονιζομε'νας καλογραίας.

Τήν επιούσαν νέος έγένετο έν τνί εκκλησία 
τών Ούρσουλινών σύλλογος. Τά παραπετάσματα 
της κιγκλίδος του όπισθοδόμου άνεσύρθησαν ώς 
έπί θεατρική παραστάσει, καί παρουσιάσθη ή 
ήγομένηυ έξηπλωμένη έπί κλίνης καί περικεκυ- 
κλωμένη ύπό του νομάρχου καί πολλών πολι
τικών καί εκκλησιαστικών δικαστικών ύπαλ-

ληλων. ’Ενώ δέ ό Βαρρέ ιερουργεί, ή ηγούμενη 
’Ιωάννα δέ Βελφίλ κατελήφθη πάλιν ΰπο σπα
σμών, κραυγάζουσα « Γρανδιέ, Γρανδιε, κακέ 
ίερεύ! »

Πριν δέ έξορκίσωσιν αύτήν έκ νέου, ό ίερεΰ; 
Βαρρέ καί οί φίλοι αύτου, βλεποντες ό’τι ανηγει- 
ροντο ήδη έν τη  πόλει ύποψίαι καί ψιθυρισμοί 
κα τ’ αυτών, ήθέλησαν νά κατευνασωσι τον ερε
θισμόν καί καταστησωσιν αύτοΰς ανύποπτους 
διά θεατρικού τίνος τεχνήματος. Τής ιερουργίας 
τελεσθείσης, εϊδον οί παρεστώτες τον Βαρρέ λαμ- 
βάνοντα το άγιον δισκοπότηρον και μαρτυρομενον 
ό'τι ή διαγοιγή αύτου είναι ειλικρινής και άδο
λος, άνευ πάθους καί κακοβουλίας. Θέσας δέ έπί 
κεφαλής το άγιον δισκοπότηρον έπεκαλέσατο την 
θείαν οργήν καθ’αύτου, έάν ήτο ένοχος υποβο
λής ή διαφθοράς τών καλογραιών. 'Ομοίως δέ 
καί ό αρχηγός τών Καρμελιτών παρουσιάσθη 
καί ούτος μ ετ’ ολίγον, καί θέσας το άγιον δ ι

σκοπότηρων έπί τής κεφαλής αύτού, έπεκαλεσατο 
τήν θείαν οργήν, έάν μή επραττεν αδολως.

Τότε οί σπασμοί τής ηγούμενης έπήλθον σφο
δρότατοι όσον ουδέποτε μέχρι τοΰδε· οι εζορ- 
κισμοί ήρχ ισαν, άφού πρώτον ό Βαρρέ μετα 
μεγάλων αγώνων κατώρθωσε νά προσενέγκη εις 
τήν δαιμονιζομένην τήν θείαν μετάληψιν.

Κ ατά τήν τελευταίαν ταύτην συνεδρίασιν ό 
Ούρβανός Γρανδιέ έκηρύχθη πάλιν ΰπο τού όαι- 
μονος ό αίτιος μάγος τής δαιμονιοπληςίας τών 
Ούρσουλινών, όπερ διέθεσε κάκιστα τήν πολιν 
’ΙοΛιόδουνον. Ο Γρανδιέ, μαθών τα  γενό- 
μενα, έπορεύθη πρός τόν νομάρχην, καί έξέθε- 
σεν αύτώ, ότι αί καλογραία'., μεθ’ ών ούδέποτε 
έ'λαβεν ούδεμίαν σχέσιν, καί τάς οποίας ούδέ
ποτε είδεν, ένεργούσιν έκ ραδιουργίας καί λό
γων τών εχθρών αύτού- διό αναγκάζεται ν άπαι- 
τη'ση πρός διευκρίνησιν τής άλ·/ιθείας ώστε αι 
μέν καλογραιαι νά περιορισθώσι, καί άντί νά

’Επεισόδιο τή ; τριλογίας τοϋ Δ ίντο υ . — 'Η  Κόλασις. — Τό πορθμιΐον τοϋ Χάρων ο ; έν τώ  Ά χ^ ο ντ ι. ’Επεισόδια τής τριλογίας τοϋ Δάντου. — 'Η  Κόλασις. — Οί δαίμονες ζητοΰντες ν’ άνασπάσωσι τούς ποιητάς.[

αγοινται καί να φέρωνται ύπό τών δύο αύτού 
έ/θρών Μίνιών καί Βαρρέ, οΐτινες εμενον νύκτα 
*αι '1!ΛεΡαν π α ?’ αύταΐς, νά παραδοθώσιν εις 
άλλους ιερείς άνυπόπτους βοηθουμένους ύπό δύο 
ιατρών δωρισμένων παρά τών δικαστών.

Τούτο μαθούσαι αί καλογραιαι καί φοβηθεΐ- 
^αι πλεκτανας κινδυνώδεις, έφανέρωσαν ότι 

σ'>γ*3τένευον ήδη νά έξορκιοθώσιν ένώπιον 
•ου όικαστού τούτου καί τών άλλων δικαστικών 

υπάλληλων, οί'τινες συνώδευον αύτόν συνήθως.
Εν τοσούτω διεδόθη ή αγγελία εις Ιουλιόδου- 

ν°ν τής προσεχούς άφίζεως τού αρχιεπισκόπου 
τών Βουρδιγάλλων, αρχαίου φίλου τού Γρανδιέ, 
οσπς επεφάνη ώ; dens ex inach ina  πρός κα- 
• απράύνσιν τής μεταξύ τών εκκλησιαστικών 
κατ «ολιτικών άοχών έγερθείσης διαφοράς. Ού- 
,V’ **»*^βστίΐλεν ευθύς τόν ιατρόν αύτού, όπως 
-ίεταση ετ:ιμελώς τά  περί τών καλογραιών. Ο 

Μίνιών εδέχθη αύτόν καί παρουσίασεν εις τήν

ήνουμενην καί τάς δύο άλλας δαιμονιζομένας 
αόελφας. "Εσπευσεν όμως ΐν ’ άναγγείλη αύτώ 
ότι χάριτι θεία αί μοναχαί άπηλλάγησαν τέλος 
τών πνευμάτων. Ή  άφιξις λοιπόν τού αρχιεπι
σκόπου τών Βουρδιγάλλων, φίλου τού Γρανδιέ, 
καί τού ιατρού αύτού, έ'τρεψαν είς φυγήν τούς 
δαίμονας. Ό  δέ Γρανδιέ ήγάλλετο, καθυβρίζων 
κατα το σύνηθες τούς έχθροΰς αύτού.

Κ ΕΨ Α Λ Α ΙΟ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν .

• Καταισ/ΰνη χα'ι μνησικακία των δπαοών τού Μινιιόν.
—  Άφιξις εϊς Ίουλιόί'ουνον τοϋ Λοβαρδεμιόντ. —
'Ο καρδινάλιος 'Ριχελιεΰς χαί δ Ούρβανός Γρανδιέ.
—  —ύλληψις του Γρανδιέ.

'Η άπόφασις τού αρχιεπισκόπου τών Βουρδι
γάλλων, ή άθωώσασα τόν Γρανδιέ, καθησύχασε 
πρός ώραν τήν κοινήν ταραχη'ν. Οί έχθροί τού 
Γρανόιέ, καίπερ έπιμένοντες είς τήν κατ’ αύ

τού καταφοράν, ήρχισαν νά ΰποβλέπωνται καί 
νά μισώνται ύπό τών κατοίκων τής πόλεως- 
αί δέ μοναχαί περιεφρονη'θησαν τοσοΰτον ώστε 
απωλεσαν το πλειστον των οικοτρόφων αύτών 
καί κατάντησαν είς πολλήν έ'νδειαν. Ό  Μί
νιών, έπιγνωσθείσης τής έπιβουλής αύτου, εξεμι- 
ση'θη παντάπασι καί διεολη'θη πρός πάντας- 
καίπερ δέ τεταπεινωμένος, διετέλει πνε'ων 
μένεα κατά τού αμείλικτου αύτού έχθροΰ, μη- 
χανώμενος κρυφίως τόν όλεθρον αύτού.

Κακή δέ τύχη άπροσδόκητόν τι έπανη'νεγκεν 
είς τό μέσον τούς κινδύνους, τούς οποίους πρό 
ολίγου ύπεςέφυγεν ό δυστυχής έφημέριος τού 
'Αγίου Πέτρου.

Λουδοβίκος ό δέκατος τρίτος, μετά τήν ΰπο 
τού 'Ριχελιέως άλωσιν καί καταστροφήν τής δια- 
μαρτυρομένης πόλεως R o c h e lle , άπεφάσισεν 
ί'να καταστρέψη άπαντας τοΰς έν Γαλλία πύρ
γους καί φρούρια, τών οποίων τά πλεΐστα παρε-



χωρήθησαν ώς άσυλα τοΐς διαμαρτυρομενοις διά 
τοΰ διατάγματος της Ναντης, έν οίς καί το βα
σιλείαν (ch a teau ) του Ίουλιοδούνου. 'θ  καρ
δινάλιος ΤΡιχελιεύς διέταξε τον Λοβαρδεμόντ, 
|/.έλος τοΰ βασιλικοΰ συμβουλίου, ί'να έκτελέση 
την άπόφασιν εκείνην.

Ο Λοβαρδεμ όντ έτύγχανεν ών συγγενής της 
δαιμονιζόμενης ηγούμενης τών Ούρσουλινών κα
λογραιών, Ιωάννης· αύτός δέ ό 'Ριχελιεύς είχε 
συγγένειαν προς άλλην μοναχήν τήν πρώην κυ
ρίαν δε Σασιλλι. Εκκαρπούμενοι τήν συγγέ
νειαν ταύτην οί εχθροί τοΰ Γρανδιέ κατώρθωσαν 
να εζιδιασθώσι τον απεσταλ.μένον τοΰ βασιλικού 
συμβουλίου, και ισχυσαν παοά τούτω έπηρεάσαν- 
τες οια παντοιων ραοιουργιών, και ιόιως κατα- 
δειξαντες αύτώ οτι ό καρδινάλιος Ριχελιεύς ήτο 
λιαν αυτώ διωργισμένος. 'θ  Λοβαρδεμόντ, οφεί
λουν τήν αύτοΰ πρόοδον είς τον 'Ρ ιχελιέα, έδεί- 
χθη πανταχοΰ αμείλικτος εκτελεστής τών έκδι- 
κη'σεων τούτου. Έ μαθε δέ οτι, δτε ό “Ριχελιεύς 
ήτο είσέτι ηγούμενος C oussac , έ'σ/ε πολλάς 
διαφοράς προς τον Γρανδιέ, όστις πρώτος ών 
ιερευς τής χώρας τοΰ Ίουλιοδούνου ήμ©ιοβη'τει 
προ; όλους καί ιδίως πρός τόν 'Ριχελιέα περί 
τών πρωτείων."Υστερον δέ ότι, ότε ό 'Ριχελιεύς 
εγένετο γραμματεύς τοΰ κράτους καί καρδινά
λιος, είδεν έκδεδομένην κατ’ αύτοΰ σάτυραν ό'ρι- 
μυτατην, έν η άνεκαλύπτοντο λεπτομερέστατα 
πολλαί ίόιαίτεραι σκανδαλώδεις αύτοΰ ποάξεις. 
Οι εχθροί τοΰ Γρανδιέ κατη'γγειλαν τοΰτον τώ 
Λοβαρδεμόντ ώς τόν άληθή συγγραφέα τής σα- 
τυρας έκείνης, ή'τις μεγάλως έκράδανε τήν 
μόλις παγιωθείσαν δύναμιν τοΰ πρωθυπουρ
γού.

Λ’ίφνης λοιπόν μεσοΰντος τοΰ έτους 1 6 3 3 , 
/.αι έν έ'τος μετά τήν κατάπαυσιν αύτών άνεφά- 
νησαν πάλιν τά  δαιμονιακά συμπτώματα έν 
Ίουλιοδούνω. Άλλά τώρα δέν περιωρίσθησαν 
μόνον έντός τοΰ μοναστηριού - παρά τήν ήγουμέ
νην καί ύφηγουμένην κατελη'φθησαν ύπό τής 
όαιμονιοπληξίας καί άλλαι πέντε καλογραίαι. 
Εντός δέ τής πόλεως άνεφαίνοντο καθ’ έκάστην 

δαιμονοβλαβείς, οΐτινες έπολλαπλασιάσθησαν εν 
όλίγω καιρώ μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε 
μετ ολίγον ά'πασα ή πόλις Ίουλιόδουνον κα
τέστη δαιμονοφόρητος.Οίπλείστοι τών κατοίκων 
έγένοντο μανιώδεις, καί πολλοί αύτών δαιμονιό- 
ληπτοι έγκατέλιπον τήν πόλιν καί κατεσκήνω- 
σαν είς τά  πέριξ. Ή αταξία, ή αναρχία καί ό 
απελπισμός κατέλαβον τότε τήν πρώην φιλήσυ
χων πόλιν. Ταΰτα ίδών ό Λοβαρδεμόντ έπέ- 
στρεψρν είς Παρισίους^ καταλιπών τήν πόλιν 
Ίουλιόδουνον έ'ρμαιον τών δαιμόνων καί τών 
μ ά γω ν  καί παρουσίασεν είς τόν 'Ριχελιέα άξιό- 
λογον τών γενομένων έ'κθεσιν.

Τ*?ί 6  Δεκεμβρίου 1 6 3 3  περί τήν όγδόην 
εσπερινήν ώραν ό Λοβαρδεμόντ έπανήλθεν εις 
Ίουλιόδουνον φέρων έ'νταλμα συλλήψεως τοΰ 
Γρανδιέ. Τήν επιούσαν έγερθείς ό Γρανδιέ κατά 
το σύνηθες πρωί καί λαβών εύχολόγιον έπορεύετο 
εις τήν εκκλησίαν, ό'τε συλληφθείς ύπό τών ρα
βδοφόρων τοΰ βασιλέως μετηνέχθη δέσμιος εις 
τό βασίλειον ( c h a te a u )  τοΰ A n g ers . Σφρα
γίδες ετεθησαν επι τής οικίας αύτοΰ, καί μ ετ’ 
όλίγας ημέρας ό Λοβαρδεμόντ κατέγραψε τά βι
βλία και έγγραφα αύτοΰ, έν οίς άνευρέθησαν καί
πολλά επικίνδυνα (c o m p ro m c tta n ts )  είς ιερέα, 
και ιδίως εν χειρόγραφον έπιγραφόμενον Π ερί 
τ?(ς α γ α [χ ια ς  τ ώ ν  ι ε ρ ε ω ν ? ατινα ο|/.ως ού- 
δεμίαν είχον σχέσιν πρός τήν έπί μαγεία κατη
γορίαν. Τήν ένάτην Απριλίου ό δυστυχής Γραν
διέ μετηνέχθη δέσμιος άπό τοΰ βασιλείου 
τοΰ A ngers εϊς ιδιαιτέραν ειρκτήν κατασκευα- 
σθείσαν έν οικία άνηκούση είς τόν Μίνιών, 
ό'στις έτοίχωσε τά  παράθυρα καί έ'θεσε πανταχοΰ 
σιδηράς κιγκλίδας καί μοχλούς, ΐνα μή εισέλ- 
θωσιν οί δαίμονες εις άπελευθέρωσιν τοΰ δε
σμώτου.

Εν τοσούτω ή μη'τηρ καί ό αδελφός έκίνουν 
παντα λίθον προς άπελευθέρωσιν αύτοΰ '  άλλά 
πάσαι αυτών αι προσπάθειαι άπέβησαν μάταιαι.

Ομως, αν και η φιλοσοφία δέν είχεν είσδύ-

σει εϊς τόν λαόν περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου 
όγδοου αίώνος, ύπήρχεν έν Ίουλιοδούνω δη
μοσία τις συνείδησις, ή'τις έκινη'θη έκ τών 
φρικτών άρχών, αίτινες, καίπερ μή καθαρώς 
έκφρασθείσαι, έφηρμόσθησαν κατά τήν διαδι
κασίαν ταύτην, καί μεγάλη έξερράγη έκ τού
του κινησις. Ή πόλις έκύμαινεν όλη, καί οί 
πρώην φιλη'συχοι αύτής πολίται είχον σάλον 
και λόγους διαστατικούς. Έν τή πανδη'μω τα
ραχή καί κρότω τών κωδώνων οί κάτοικοι τού 
Ίουλιοδούνου, όδηγούντος του νομάρχου τής πό
λεως συνηθροίσθησαν, ό'πως συντάξωσιν άναφοράν 
πρός τόν βασιλέα, καταμηνύοντες αύτώ τάς 
αίσχρας καί παρανόμους πράξεις άστινας ϊησουϊ-

' /Λ \ « λ / / ι ~τικα παοη και ραόιουργιαι παρηγαγον εν τω  μο- 
ναστηριω καί έν τη πόλει, καί τήν κατάχρηση/ 
·>ιν έ'καμνεν ό Λοβαρδεμόντ τής αύτώ άνατεθείσης 
εντολής. Χάριν ό'μως τών ραδιουργιών τοΰ Λο
βαρδεμόντ ή άναφορά αύτη, καίπεράποσταλείσα, 
δέν έπεδόθη τώ βασιλεί.

Έν τοσούτω νέοι ήγγέλθησαν έξορκισμοί τών 
δαιμονιοπλη'κτων κατοίκων τής πόλεως καί κα
λογραιών, δ ι ’ ών έ'μελλε ν ’ άποδειχθή ή π α 
ρουσία τών διαβόλων. Οί δ αι μονοβλαβ είς άπαν- 
τες διηρέθησαν είς τέσσαρα μεγάλα τμήματα  τών 
έξαιρε'των δικαστών, έμπιστευθέντα τέσσαρας 
επιτροπας σκοπούσας τήν έξόρκισιν αύτών έν- 
τος τών τεσσάρων μεγάλων εκκλησιών τής πό
λεως.

Κατα τούς έξορκισμούς, οΐτινες έγένοντο τή 
2 6  Απριλίου, ή ήγουμένη έφανέρωσεν ό'τι τό 
σώμα τοΰ κατηγορουμένου Γρανδιέ είχε τάς 
σφραγίδας τοΰ διαβόλου, καί ό'τι τά  ύπό τών 
σφραγίδων κατεχόμενα μέρη είναι αναίσθητα. 
Προς έξέλεγξιν τής άληθείας έστάλη πρός τόν 
δεσμώτην ό χειρουργόςΜανούρηςμετά τινων βοη
θών , οΐτινες γυμνώσαντες έξύρισαν ό'λην τήν 
επιφανειαν τοΰ σώματος αύτοΰ, ό'πως άνεύρωσι 
τα  σημεία τοΰ γαμψώνυχος διαβόλου. 'Οσάκις 
ο Μανουρη ήθελες νά πληροφορηθη έάν μέρος τι 
τοΰ σώματος ήτο τώ ό'ντι άναίσθητον, τότε διη- 
λαυνε τό σώμα τοΰ Γρανδιέ μετά διαβολι
κής κακεντρεχείας τώ έγχειριδίω μέχρι τών 
όστέων, ό'περ άπέσπα άπό τοΰ δυστυχούς σπα- 
ραξικαρδίους οίμωγάς. Μετά τήν φρικτήν ταύ
την πείραν ό Μανούρη έφανέρωσεν ό'τι εύρε 
όύο σφραγίδας, ένώ ή ήγουμένη έφανέρωσε 
πέντε.

Μεγάλα θαύματα προηγγέλθησαν είς τόν 
Μάϊον. Ο Άσμοδαίος, είς τών πέντε δαιμόνων 
οΐτινες έξέλεξαν εϊς διαμονήν τό σώμα τής 

• ήγουμένης, ύπεσχέθη εις τινα τών συνεδριάσεων 
ν’ ανύψωση αύτήν μετέωρον κατά δύο πόδας.
Ο δαίμων Σαξάς ύπεσχέθη ν’ άνυψώση ά'λλτν 

καλογραίαν κατά τέσσαρας, ό δέ δαίμων Κέρ
βερος τήν άδελφήν αύτής κατά πέντε. Οί μέν 
περιεστώτες λοιπόν έζη'τουν μεγάλη τή φωνή τά 
θαυ'μ ατα ταΰτα1 οί δέ ύπό τοΰ Λοβαρδεμόντ 
διορισθέντες έξορκισταί, ιδίως ό φανατικός Ιη
σουίτης πατήρ Λακτάνσιος προσέταξε τούς δαί
μονας νά έκτελέσωσιν αύτά. Τώ ό'ντι ή ήγου
μένη ηρχισε ν άνυψώνται πρός ώραν τόσον ώστε 
τό πλήθος ήρχισε νά έκπληττηται. Καθ’ ήν 
ομως ώραν τό θαΰμα άνεγνωρίζετο, περίεργός 
τ ις  έλαβε τήν προπέτειαν νά σηκώση τά φορέματα 
τής ήγουμένης, καί έδειξε τοίς παρεστώσιν ό'τι 
είς τών ποδών έψαυε τήν τράπεζαν έφ’ής ΐστατο.
Η παρουσία τού σκεπτικού τούτου θεατοΰ άπε- 

δελιασε τόσον τόν δαίμονα Σαξάν καί Κέρβερον 
ωστε δεν έτόλμησαν νά κρατη'σωσι τόν λόγον 
αύτών.

Μ ετ’ αύτούς παρουσιάσθη ό δαίμων Βεγερίτ, 
ύποσχόμενος ν’ άφαιρέση τό κάλυμμα τής κε
φαλής τοΰ Λοβαρδεμόντ καί νά κράτηση αύτό 
μετέωρον κατά τό διάστημα ένός Κύριε έλέησον. 
Την ημέραν ή μάλλον τήν νύκτα καθ’ ήν τό 
θαΰμα τοΰτο έ'μελλε νά έκτελεσθή, ά'πασα ή 
πόλις συνηθροίσθη είς τήν έκκλησίαν. ' θ  πατήρ 
Λακτανσιος προσέταξε τόν δαίμονα Βεγερίτ ΐνα 
έκτελέση τό ύποσχεθέν θαΰμα. Άλλά μάτην με- 
τεχειρισθησαν άπειλάς, παρακλήσεις καί θω
πείας ' '  ^ ΐλο ί τοΰ Λοβαρδεμόντ δέν έσάλευεν

ενόσω ήτο έτι ημέρα. Τό πλήθος παρετηρησεν 
ο'τι ή ώρα προεχώρησε, καί ό'τι οί καλο'γηροι ήο- 
χισαν ν’ άνάπτωσι τά  φώτα έν τή έκκλησία, ό'περ 
βοηθεί τήν φαντασμαγορίαν, καί ό'τι ό Λοβαρ
δεμοντ εκάθισε μακράν τών άλλων έπί καθέδρας 
άπομεμονωμένης καί κείμενης αμέσως ύπό τό 
κέντρον τοΰ τρούλου τής έκκλησίας. Τών δέ θεα
τών τ ις , παρατηρησας τοΰτο, διεκοίνωσε τάς 
ύποψίας αύτοΰ είς γείτονά τινα, μεθ’ ού έσπευσε 
ν’ άναβή μέχρι τοΰ θόλου. Έ κεί κατέλαβον 
καί διέκοψαν τάς έργασίας καλογήρου τινός, 
όστις, ίόων αύτους, ετραπη είς φυγήν σύρων 
κατόπιν αυτού μακρον νήμα τριχώματος άπό 
τοΰ τέρματος τοΰ οποίου έκρέματο μικρόν ά γ- 
κιστον. Ο καλ.όγηρος ούτος έτοποθε^ήθη έκεί, 
οπως, αφοΰ ό Λοβαρδεμόντ περάση τό άγκιστρον 
εις τον αύτοΰ πίλον, άφαρπάση αύτόν μετέωρον. 
Κατάτό διάστημα τοΰτο ό έξορκιστής έσκόπευε νά 
άδη θοιαμβικώς το Κύριε έλέησον’ καί τό θαΰ
μα έξετελεΐτο. Κακή δέ τύχη ή περιέργεια τών 
δύο τούτων μαρτύρων έμπόδιζε τήν επιτυχίαν 
τοΰ θαύματος.

Ο πατήρ Λακτάνσιος, όστις ώκονόμει τά  
παντα και προς ουδεν απεδείλια εφεΰρεν εύθύς 
αλλο πρόγραμμα πρός διασκέδασιν τοΰ κοινού 
και τών θεατών. Έκήρυξε λοιπόν ότι έκ τών 
οκτώ δαιμόνων, οΐτινες κατέφυγον είς τό σώμα 
τής ηγούμενης, οι τρεΐς έσκόπουν νά έξέλθωσι 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 2 0  Μαίου, ή'τοι ό 
Ασμοδαίος,' ο Γρεσιλ τών Θρόνα ι/καί ό Εραστής 

τών Δυνάμεων. Σημεία δέ τής αύτών εξόδου 
ανηγγέλθησαν τρείς πληγαί είς τόν άριστεοόν 
γλουτον, άντιστοιχοΰσαι είς τρία σχίσματα τοΰ 
υποκαμίσου, τοΰ ύποχιτωνίσκου καί τής έσθήτος 
τής ήγουμένης, τής οποίας αί χείρες έσονται δε- 
δεμένα-ie Ή  δοκιμασία αΰτη έγένετο έν τή έκ- 
κλησια τοΰ Αγίου Σταυροΰ, ή'τις κατά τήν ημέ
ραν εκείνην ήτο πλήρης. Πολλοί τών παρευρι- 
σκομένων ιατρών προσεκλήθησαν ΐνα έπισκεφθώσι 
τά  μέλη καί φορέματα τής ήγουμένης, καί έκή- 
ρυξαν ό'τι α δέν εύρον ούδεμίαν πληγήν τοΰ σώ
ματος, ούδέν σχίσμα τών φορεμάτων, καί ούδέν 
έργαλείον κεκρυμμένον έντός τών φορεμάτων 
αύτής. » Μετά δέ τήν έξέτασιν ταύτην ήρχισεν 
ό̂  έξορκισμός. Αί χείρες όμως τής ήγουμένης 
δεν έδέθησαν, ώς προανηγγέλθη. 'θ  ιατρός 
Δουνκάν άνέμνησε τοΰτο · άλλ’ ό άγιος πατήρ 
Λακτάνσιος άπεκρίθη ότι, έπειδή πολλοί τών 
θεατών δέν είδόν ποτε σπασμούς τής δαιμονομα
νίας, καί έπειδή τοΰτυ ήνώχλει μεγάλως τήν 
ήγουμένην, προετίμα ν’ άφήση τάς χείρας αύτής 
έλευθέρας. Έπιμενόντων δέ τών ιατρών, ό πατήο 
Λακτάνσιος μή άποκριθείς ή'ρχισεν εύθύς τούς 
έςορκισμούς. Ή  δέ ήγουμένη κατελήφθη αίφνης 
ύπό φρικτών σπασμών.

Τό πανούργημα κατωρθώθη. Οί δαίυ.ονε: 
έςήλθον πριν μάλιστα ό έξορκίζων προφθάση νά 
διαταξη αυτους να εςελθωσιν. Έν τα ίς  σπασν.ω- 
οικαις ατακτοις,κινησεσιν ή ήγουμένη κρατούσα 
μικρόν εγχειριδιον επλη'γωσε κρυφίως έαυτήν εϊς 
τρια τοΰ σώματος μέρη. Πολλοί τών θεατών 
είόον τούς δακτύλους αύτής ή ματωμένους.

Εις τινα τών προσεχών συνεδριάσεων ό Γραν
διέ μετεκομίσθη είς τό μέσον τοΰ πλη'θους. 'θ  
επίσκοπος τοΰ P oitiers, όστις πρό τινων ημε
ρών είσήλθε καί ούτος είς τήν κατ’ αύτου συνο- 
μωσίαν, προσεκάλεσεν αύτόν νά έξορκίση ό ίδιος 
τας δαιμονοβλαβείς καί νά διαλεχθή τοίς δα ί- 
μοσιν. Ό  Γρανδιέ ένδυθείς τά  ιερατικά αύτοΰ 
άμφια ητοιμαζετο ν ’ άποστραφη πρός τάς δα ι- 
μονιοληπτους, ότε ή έκκλησία άντηχησεν ύπό 
βρυχηματων καί κραυγών. Αί καλογραίαι μετε- 
βλήθησαν εις μαινάδας. 'Η άδελφή Κλάρα προ
χωρεί μέχρι τοΰ Γρανδιέ, καί καταράται, καί 
ύβρίζει αύτόν ησυχίαν άγοντα, καί διατηροΰντα 
αταραχον καί άκλόνητον άξιοπρέπειαν.

Αι έ'ρευναι τοΰ Λοβαρδεμόντ, αί άπό τών 
έξορκισμών πορισθείσαι αποδείξεις, αί άποκαλύ- 
ψεις τών δαιμονιζομένων, καί αί δύο σφραγίδες 
τοΰ διάβολου αι ευρεθεΐσαι επ ί τοΰ σώματος τοΰ 
υποδίκου ηρκεσαν πρός τό πεΐσαι τούς δικαστάς.
Η έρημη γενομενη διαβολή εκείνη έπιστεύ(/·,ι

λοιπόν άναμφιλέκτως εκ τοΰ μονομερούς. Ούδείς 
άγνοεί ότι κατά τόν καιρόν έκείνον ή δικαστική 
δικαιοδοσία ή άφορώσα τάς συνεδριάσεις ήτο 
παντάπασι διάφορος τής σημερινής, καί ό'τι τό 
κοινόν δεν είχε τήν άδειαν νά παρευρίσηκται είς 
τάς δικαστικάς συνεδριάσεις · διότι ή δημοσιό- 
της τών δικαστικών συζητήσεων είναι εργον καί 
αγαθόν τής γαλλικής έπαναστάσεως τοΰ 1 7 8 9 .

Συναθροισθεντες ενωρίς κατά τήν 1 8 Αύγου
στου τοΰ 1 6 3 4  είς τό μοναστη'ριον τών Καρμε- 
λιτών, οι όικασταί κατέγνωσαν τοΰ ίερέως Ούρ
βανοΰ Γρανδιέ τόν διά πυρός θάνατον, δια- 
τάξαντες ΐνα πρό τής τιμωρίας ό κατάδικος 
ύποβληθή είς τά  βασανιστήρια, όπως όμολο- 
γήση τούς συνενόχους αύτοΰ. ’ΐδού ή άπόφασις.

« Διεκηρύξαμεν καί διακηρύττομεν τόν Ούρ- 
βανόν Γρανδιέ άποδειχθε'ντα έννόμως ένοχον τοΰ 
άμαρτηματος τ ίς  μαγείας, μαγγανείας καί δαι- 
μονοβλαβείας, δ ι ’ών έδημαγώγησε τάς Ούρσου- 
λίνας καλογραίας τής πόλεως Ίουλιοδούνου, 
καί άλλας κοσμικάς γυναίκας, καί ένοχον πολ
λών άλλων άμαρτημάτων, καί καταδικάζομεν 
αύτόν ΐνα πορευθη, πρός έξιλέωσιν, μετά γυ
μνές τ/]ς κεφαλ,ής, φερων σχοινιον περί τόν 
λαιμόν, καί κρατών άνά χείρας δάδα άνημμέ- 
νην δύο λίτρων βάρους, μέχρι τής μεγάλης πύ- 
λης της εκκλησίας του Αγιου Πέτρου καί τής 
πύλης τής Αγίας Ούρσούλης τής πόλεως Ίουλιο- 
δούνου. Έκεί δέ γονυκλινής νά ζητη'ση συγγνώ
μην παρά τοΰ θεοΰ, τοΰ βασιλέως καί τών δ ι
καστών. Τούτου δέ γενομένου, νά όδηγηθή εϊς 
τήν δημοσίαν πλατείαν τοΰ Αγίου Σταυροΰ, νά 
προσκολληθη εις πασσαλον έμπεπηγμένον έν 
πυρά, και να καη ζών μετα τών συνθηκών καί 
των σφραγίδων τοΰ διαβόλου, τάς οποίας φέρει 
έπί τοΰ σώματος καί τοΰ ύπ’ αύτοΰ συν- 
τεθέντος χειρογράφου περί τής ά γ α μ  ι ας τώ ν 
ιερέω ν. 'Η  δέ τέφρα αύτοΰ νά διασκορπισθη είς 
τόν άέρα. Η περιουσία αύτοΰ νά δημευθή ύπέρ 
τοΰ βασιλέως, έκτος εκατόν πεντήκοντα φράγ
κων, διά τών όποιων άγορασθήσεται έλασμαχ αλ- 
κοΰ, έπί τοΰ οποίου νά χαραχθή ή παροΰσα άπό- 
φασις, και το οποίον καρφωθήσεται είς τόπον 
ύψ/ιλον τής εκκλησίας τών Ούρσουλινών εϊς αιώ
νιον άνάμνησιν. Πριν δέ ή παροΰσα άπόφασις 
έκτελεσθή , διατάττομεν ΐνα ό κατάδικος κα- 
θυποβληθη είς τά  βάσανα τοΰ τακτικού καί 
εκτάκτου ζητήματος, όπως φανερώση τούς συν
ενόχους αύτοΰ, καί ν’ άποθάνη τή 1 8  Αύγουστου 
16 3 4 . » ‘ 1

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ Ν.

Ο Ουρβανος Γρανοιέ βασανίζεται Ε,πο τοΰ ιεροδικείου, 
καί άναβαίνει τήν πυράν. —  Παράδοξος έμφάησις 
υπερανω τής πυρδς.

Ο δυστυχής έφημέριος τοΰ Αγίου Πέτρου 
κατεόικάσθη, πριν ή ’ άναβή είς τήν πυράν, νά 
υποφέρη τά βασανιστη'ρια τοΰ ιεροδικείου, ό'πως 
μαρτυρήση τούς συνενόχους αύτοΰ. ’Ολίγον μετά 
τήν διάκοινωσιν τής άποφάσεοις ό Φραγκίσκος 
Φουρνώ χειρουργός τοΰ ’ίουλιοδούνου, άπεστάλη 
μετά τοΰ συναδέλφου αύτου Μανούρη πρός τόν κα- 
ταδικον. Εύρον δέ αύτόν χαμαί κατακείμενον 
υπο λύπης καί θορύβου κατεχόμενον. Ίδών τόφώς 
και παρεστώτας πλησίον τούς άνθρώπους, συναγα- 
γων μόλις εαυτόν ύπ’άσθενείας άνεκάθισεν. ’Ανα- 
γνωρισας δέ τόν Μανούρην, όστις, ώς εΐπομεν 
ανωτέρω, κατεβασάνισε πρό τινων ημερών αύτόν 

τ “ ν '1™ Τ°ύ σώματος αύτοΰ τάς σφραγίδας 
yoj ο ιαβόλου, καί διαβλέψας πραως πρός τόν 
άνθρωπον, « Απάνθρωπε δ ή μ ιε , » ανέκραξε,
« μή έρχεσαι ΐνα μέ άποτελειώσης; Πλησίασον 
και τελείωσον τό έργον σου! »

°_ι ^υο χειρουργοί ή'ρχισαν νά ξυρίζωσιν ό'λον 
'°  σ“ μα τοΰ ίερέως ΐνα πιστώσωσιν έκ νέου τά 
ημεία^τοΰ όιαβολου. Τών δε δικαστών τις προέ- 

τεινε να ξυρισωσι τάς όφρΰς, καί άλλος ν’ άπο- 
σπασωσι τούς όνυχας αύτοΰ· διότι κοινώς 
επιστευετο τότε ότι ό διάβολος έκρυπτε τά  ση
μεία αυτοΰ ύπό τούς όνυχας. Χάριν ό'μως τής 
φιλανθρωπίας τοΰ Φουρνώ ό Γρανδιέ άπέφυγε 
τ·/ίν σκληραν εκείνην πεΐοαν.

Μετα ταυτα ο καταδικος υπεχρεώθη νά έν- 
δυθή χλαμύδιον εύτελές , καί μετηνέχθη έν άθλια 
άμά '/| εις το δικαστηριον τοΰ Ίουλιοδούνου, 
όπου πολλαι μεγιστάνων καί δυνατών γυναίκες, 
εν αίς διεπρεπεν ή συζυγος τοΰ Λοβαρδεμόντ, 
περιέμενον τούς δικαστάς καί τόν κατάδικον.

Εις τα  περιξ τοΰ δικαστηρίου ό φανατικός 
καπουτσίνος Λακτάνσιος καί άλλος καλόγηρος 
ένδεδυμένοι τά ιερατικά αύτών άμφια έπεμαρ- 
τύροντο καί έρράντιζον τόν άέρα, τήν γην καί 
τό ύδωρ. Ό  Ούρβανός Γρανδιέ είσήχθη είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν έ'χων όπισθεν δεδεμένας τάς 
χείρας, οπου περιεμενεν ο Λοβαρδεμόντ καί οί 
περί αύτόν. Ο γραμματεύς άποσπάσας βιαίως 
τον πίλον έκεινου έβίασεν αύτόν ΐνα γονατίση 
ένώπιον τοΰ Λοβαρδεμόντ, καί «Στρέψον, άθλιε,» 
είπεν αύτώ, α καί προσκύνησαν τόν Έσταυρω- 
μένον, όστις εύρίσκεται έπί τής έδρας του δ ι-  
καστοΰ. »

Ό  Γρανδιέ ύπήκουσεν, ύψωσε τούς οφθαλ
μούς πρός τόν ούρανόν, καί έμεινε πρός ώραν 
προσευχόμενος καθ’ έαυτόν. Μ ετ’ ολίγον ήκουσε 
μετα μεγίστης άταραξίας τήν άπόφασιν, ή'τις 
κατεδικαζεν αύτον εις τον δια πυρός θάνατον.

Λαβών τότε τήν άδειαν νά όμιλη'σΥΐ διεμαρ- 
τυρήθη διά τών εξής ■

« Κύριοι, έπικαλοΰμαι τόν Θεόν, τόν Υιόν, 
τό Αγιον Πνεΰμα καί τήν Παρθένον ότι ποτέ 
δέν η μην μάγος, ότι ούδέποτε έ'πραξα ιεροσυ
λίαν, ότι δεν γνωρίζω άλλην μαγείαν εί μή τήν 
τής θείας γραφής, τήν όποιαν πάντοτε έκήρυξα, 
καί ότι δέν έχω άλλην πίστιν εί μή τήν τής 
κοινής ημών μητρός, τής άγίας καθολικής, άπο- 
στολικης και ρωμαϊκής εκκλησίας. Απο^ηρύττω 
τόν διάβολον καί τά άγαθά αύτοΰ. Επικαλού
μαι όέ τόν Σωτήρα, καί παρακαλώ αύτόν νά 
έςιλεώσν] τούς δικαστάς μου. Καί σείς, Κύριοι, 
μετριάσατε, σάς παρακαλώ, τήν σκληράν τιμω 
ρίαν, καί μή θέσατε τήν ψυχήν (/ου είς άπελ- 
πισμόν. »

Ο δύστηνος εδακρυσεν. Ο Λοβαρδεμόντ 
διέταςε τάς γυναίκας καί τούς περιέργους ν’ 
απε'λθωσιν, έ'λαβεν αύτόν κατά μέρος, καί έσχε 
μετ αύτοΰ είς γωνίαν τινά τής αίθουσας μακράν 
συνδιάλεξιν. Ούδείς έ'μαθέ ποτε τ ί παρ’ αύτών 
έλεχθη. Ο δε Λοβαρδεμόντ περαιών άποτόμως 
την συνδιάλεξιν είπε σοβαρώς καί μεγάλη τή 
φωνή πρός τόν κατάδικον ότι, έάν είχε νά έλ- 
πισν) μετρίασίν τινα τής σκληράς καταδίκης, 
ήδυνατο νά τύχη τούτου μόνον διά τής άνακα- 
λυψεως τών συνενόχων.

α Δεν έχω διόλου συνενόχους, » άπεκοίθη 
μεγαλοφωνως ο Γρανδιέ, διαμαρτυρούμενος έκ 
νέου ύπέρ τής άθωότητος αύτοΰ.

Τότε ή'ρχισεν ή δευτε'ρα πράξις τοΰ θλιβερού 
τούτου δράματος, ήτοι τό τακτικόν καί έκτα
κτον λεγόμενον ζήτημα, ή διά τών τιμωριών 
τοΰ μαρτυρίου πείρα. Τα ειδη τής τιμωρίας 
ταύτης διέφερον κατά τάς διαφόρους πόλεις. Έν 
Ιουλιοδουνω ήτο παραδεδεγμε'νον νάθέτωσιτάς 

κν/)μας του καταδίκου μεταξύ δυο σανίδων, τάς 
οποίας συνέδεον μετά σχοινιού, καί μεταξύ τών 
όποιων έσφυρηλάτουν διά σφυροκοπίας τεμάχια 
κωνικού ξύλου, ούτως ώστε νά πιέζωνται ίσχυ- 
ρώς αί κνήμαι. Η δύναμις τής πιέσεως έξηρ— 
τάτο εκ τοΰ αριθμοΰ και τοΰ πάχους τών σφηνω- 
ματων. Ενίοτε η π ΐ ίσ ι ς  επετεινετο είς τοσοΰτον, 
ώστε τά  οστά διερρήγνυντο είς μικρά τεμάχια 
καθ ήν ώραν τό σχοινίον έχαλαροΰτο. Οί βασα
νιζόμενοι διά τής ποινής ταύτης σπανίως έπέζων.
Οί τιμωροΰντες τόν Γρανδιέ μετεχειρίσθησαν δύο 
σφήνας ύπέρ τούς μεγάλους κακούργους. Οί δέ 
ιερείς ευρισκον ότι τοΰτο δέν ήτο άρκετόν.

Οί ιερείς καί οί καλο'γηροι προσεκλη'θησαν 
ό'πως εύλογήσωσι τά  έργαλεία τής βασάνου. 
Πολλοί αύτών έ'λαβον ίδιοχείρως τήν σφΰραν, 
καί i βύθιζαν μετά διαβολικής λύσσης τήν γω
νίαν, προφέροντες αίσχρας ύβρεις κατά τοΰ άν- 
τιοίκου.

ν ° Τ\  ^ ν“ πασ3ίι α’· σ?ήναι εΐσήλθον, καί ό 
ουστυχ/]ς εκειτο υπο (/.υριων ταλαιπωρούμενος 
οδυνών, ό πατήρ Λακτάνσιος έβίαζεν αύτον ΐνα

όμολαγηση τήν αλήθειαν, ένιστάμενος καί κραυ- 
γά,ων δεινώς πρός αύτόν. « ‘Dicas, dicas! 
(Ε ιπέ, είπε). Ό  πατήρ Λακτάνσιος έπανέλεγε 
τόσον συχνάκις τήν λέξιν ταύτην, ώστε ταΰ λοι
πού ό λαος ώνόμασεν αύτόν ό π α π ά  D icas.

 ̂ Ό  Γρανδιέ, άποκρινόμενος, ήρώτησεν αύτόν 
αν έπίστευεν ότι ό άθώος άνθρωπος ήδύνατο νά 
κατηγορήση έαυτοΰ έγκλημα τό οποίον ούδέποτε 
έπραξεν. Τού δέ πατρός Λακτανσίου μηδέν ποός 
τοΰτο άντειπόντος, α Λοιπόν, είπεν ό Γρανδιέ’ 
άφεςμε, σε έπιμαρτυρομαι ΐν’άποθάνω έν ειρήνη.»

Ο δύστηνος ελυποθύμησε πολλάκις διαρ- 
κουσης τ^ς τιμω ρίας' άλλ’ οί παρεστώτες κα- 
λόγηροι έπανέφερον αύτόν κτυπώντες έκ νέου 
τας σφύρας ’ καί ότε αί κνήμαι αύτοΰ κατεθραύ- 
σθησαν, τότε έπαυσαν τήν τιμωρίαν, άφαιρέ- 
σαντες τά^ εργαλεία τής ποινής καί θέσαντες 
αύτόν κατά γης. Άπό τοΰ στόματος αύτοΰ δέν 
έξήλθεν ούτε όδυρμός ούτε ΰβρις κατά τών έχ
θρών αύτοΰ · άλλ’ άπέτεινε θερμήν καί Εγκάρ
διον πρός τόν ΰψιστον προσευχήν. Μετά δέ 
ταΰτα έφελκύσας κατά τοΰ προσώπου αύτοΰ τόν 
χιτώ να, καί μηδέν εΐπών άνάξιον έαυτοΰ, μηδέ 
καμών, άλλά στενάζων μόνον, ένεκαρτέρησε ταίς 
πληγαίς.

Καίπερ δε μανιωδώς αύτώ τοΰ παπά Dicas 
έ ιπταμένου καί βιάζοντας, ό Γρανδιέ ούδέποτε 
«ομολόγησε τό έγκλημα τής μαγείας, ούδέ συν
ενόχους τούς οποίους δέν είχεν. Έξωμολόγησε 
μόνον ότι ώς ά'νθρωπος κατεχράσθη τάς σαρ- 
κικας ήδονας, διόπερ έξωμολογήθη καί μετε- 
νόησε.

Πριν μετακομισωσιν εϊς τήν πυράν αύτον, έκρι
ναν εύλογον ν' άφήσωσιν αύτώ όλίγην άνάπαυσιν · 
οθεν μετεκαμισαν αύτό/ είς τήν αίθουσαν τοΰ 
συμβουλίου, καί κατέθεσαν έπί στρωμνής άχύ- 
ρου παρά τώ πυρί. Παρατηρησας πλησίον αύ
τοΰ καλογηρόν τινα, Αυγουστίνον, έζη'τησε νά 
έξομολογηθη αύτώ. Άλλά τούτου μή δεκτοΰ 
γενομένου, παρέδωκαν αύτόν εις δύο καπουτσί
νους,  ̂ είς τών όποιων ήτο ό πατήρ Τρανκαίλλος. 
Κατα τας τέσσαρας επομενας ώρας έ'μεινε μόνος 
μετα τών δυο τούτων ιερεων, τοΰ γραμ 7.ατέο>ς 
τών έκλεκτών δικαστών καί τοΰ Λοβαρδεμόντ, 
οστις έμεινε δύο ώρας παρ’ αύτώ κρατών άνά 
χείρας έγγραφον τό όποιον έβίαζεν αύτόν νά 
ύπογράψη, ό'περ ό καταδικασθείς ήρνήθη νά κάμη 
μετά άκαταδαμάστου σταθερότητας.

Περι την πεμπτην εσπερινήν ώραν οί δη'μιοι 
εισελθόντες έθεσαν αύτον έπί φορείου, καί μετε- 
κομισαν είς τήν πυράν, 'θ  κατάδικος φέρων δαυ
λόν άνημμένον, ήσυχος καί προσηνεί τώ προσώπω 
και ιλαρώ περιέφερε τα βλέρ,ματα αύτοΰ έπί τοΰ 
πλήθους, ζητών προσευχας παρα τών παρατυγ- 
χανόντων φίλων.

Εμπροσθεν τής πύλης τοΰ δικαστηρίου άνε- 
γνώσθη έκ δευτέρου ή καταδίκη αύτοΰ. Μετά 
δέ τοΰτο μετηνέχθη έφ’ άμάξης πρό τής έκκλη
σίας τοΰ Αγίου Πέτρου, τής οποίας ό Γρανδιέ 
ήτο ιερευς, όπου άνεγνώσθη έκ νέου ή καταδίκη.
'Ο Λοβαρδεμόντ διέταξεν ΐνα ό κατάδικος 
άκούση γονυκλινής τήν αύτοΰ καταδίκην. Έ πει- 
ύ /; δε αι κνημαι , θραυσθείσαι ύπό τής ποι- 
ν/ίς, δεν ηδυναντο να φερωσιν αύτόν, έπεσε βα
ρύς κατα προσωπον, καί έ'μεινεν ούτω κείμενος, 
περιμένων άνευ όδυρμοΰ μέχρις ού θελη'σωσι νά 
έγείρωσιν αύτόν.

Επειδή δε εζητει παρα τών περικυκλούντων 
αύτόν προσευχάς, εύρε μεγάλην παραμυθίαν 
παρα τώ  παρατυχόντι ιερεί Γριλλάω, τόν οποίον 
ηρνηθησαν αυτώ ώς πνευματικόν. Ούτος πλησιά- 
σας ένηγκαλίσθη αύτόν, καί δακρυχέων, « Έν- 
θυμηθητι, έλεγεν, ό'τι ό Κύριος Ίησοΰς Χρί
στος ανήλθε πρός τόν Θεόν τόν πατέρα αύτοΰ 
διά τών τιμωριών καί τής σταυοώσεως. Σοί 
φέρω τήν εύλογίαν τής μητρός σου. Λύτη καί 
εγώ παρακαλοΰμεν τόν "ϊψιστόν νά σέ συγχωρη'- 
ση καί δεχθη είς τάς άγκάλας αύτοΰ.

Οί λόγοι ούτοι παρηγόρησαν αύτόν τά  μ έγ ι
στα. « Σε ικετεύω, ελεγε πρός τον φίλον αύ- 
τ ο υ , εσο α ν τ  εμ ου  π α ρ α  τνϊ |χτ4τρ ί [Αου · 
π α ρ α κ α λ ε ι  τ ο ν  Θ εον υπ έρ  εμ ού  · κ α ί  σύστ*/;σον



με εις τας παρακλήσεις τών ομοθρήσκων ιε
ρέων. Αποθνήσκω άθώος, καί ελπίζω ότι ό Θεός 
μέ συγχωρήσει καί δέξεται έν τώ παραδείσω. » 

Ό  πομπικός καί μεγαλοπρεπής εκείνος λό
γος, «S'ioc του οποίου ό yocpvjp εξέθετε μετά 
μεγίστης ειλικρίνειας τήν αθωότητα της συνει- 
όήσεως αύτοΰ, καθίστατο επί μάλλον και μάλλον 
σκανδαλώδης εις τους δικαστάς καί τους έξορ- 
κιστάς. Διέκοψαν λοιπόν αύτόν διά τών ραβδο
φόρων (a rch e rs) , οίτινες κατά διαταγήν τών 
αρχηγών αύτών καί τών πνευματικών πατέρων 
έκτυπη σαν βαρβαρικώς τόν πατέρα Γριλλάου, καί 
ώθοΰντες αύτόν έβίασαν νά καταφυγή εις τήν 
εκκλησίαν του Αγίου Πέτρου. Μετά ταΰτα ό 
Γρανδιέ ήχθη έπί τής αύτής άμάξης ένώπιον τής 
εκκλησίας τών Ούρσουλινών, ό'πως άκούση καί 
πάλιν τήν άνάγνωσιν τής αύτοΰ καταδίκης. 
Έκεΐθεν δέ μετηνέχθη είς τήν πλατείαν του 
’Αγίου Σταυρού, τόπον τής καταδίκης. Φθάσας 
έκεΐ έστράφη πρός τού; συνοδεύοντας αύτόν κλη
ρικούς, καί έζη'τν.σε παρά τούτων τό φίλημα τής 
αγάπης. Ό  τοποτηρητής του προστάτου (d u  
p re v o t)  έπλησίασε πρός αύτόν, καί έζήτησε 
συγγνώμην τών ό'σα έ'νεκα αύτού έ'παθεν. Δια- 
βλέψας δέ πράως πρός τόν άνθρωπον,

ά Δέν σοί μνησικακώ, άπεκρίθη αύτώ · διότι 
τοιοΰτον ήτο τό καθήκον σου. » Καί μικρόν 
διαλιπών καί στενάξας , —  Συγχωρώ τούς 
εχθρούς μου, άνέκραξεν ό Γρανδιέ, καί παοα- 
καλώ τόν "Τψιστον ΐνα συγχώρηση αύτούς. » 

Αλλ ή ώρα τής καταδίκης έσήμανεν ήδη. 
Ί ί  πλατεία  τού Αγίου Σταυροΰ ήτο πλήρης 

λαού αναρίθμητου · διότι πρός τό μέγα καί θλι
βερόν τούτο θέαμα προσέδραμον ούχί μόνον 
άπαντες οί κάτοικοι του ’ίουλιοδούνου, άλλά καί 
πολλοί έξ ό'λων τών επαρχιών τής Γαλλίας, ετι 
δέ άφ’ όλων τής Εύρώπης τών χωρών · διότι 
απασα ή Ευρώπη εΐχεν άγωνιάσει περί τάς φά
σεις του άποτροπαίου τούτου δράματος.. Ό  τό
πος τής καταδίκης κατεκλύσθη ούτως ύπό του 
πλήθους, ώστε οί ραβδοφόροι, καιπερ μεταχει- 
ριζόμενοι τάς λόγχας αύτών, δεν ήδύναντο 
ν άναχαιτίσωσι τήν συνδρομήν του περιέργου 
πλήθους.

Αίφνης θέαμα άπροσδόκητον έξέπληξε τούς 
περι τό ικρίωμα τής πυράς βρύοντας θεατάς. 
Πλήθοςπεριστερώνκατελθόν ήρχισαν νά περιστρέ- 
φωνταιπερί τό ικρίωμα, όπου ϊστατο ό κατάδι
κος. Οί δέ πρεσβεύοντες τήν δαιμονομανίαν ήθέ- 
λ/,σαν να πορισθώσιν έκ τούτου νέαν εϊς τό θύμα 
αύτών ύβριν, καί έκραύγασαν ότι αί περιστεραί 
έκεΐναι ήσαν δαίμονες ερχόμενοι όπως σώσωσι 
τόν μάγον κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ ώραν. 
Αλλ οι πλεϊστοι τών θεατών άπεκρίνοντο ότι 

αί άθώαι περιστεραί ήρχοντο δ ι’ έ'λλειψιν ανθρώ
π ω ν, όπως μαρτυρήσωσιν ύπέρ τής άθωότητος 
του μάρτυρος.

Έν τοσούτω ό δήμιος ήνάγκασε τόν κατάδι- 
κον ίνα καθίση επί κύκλου σίδηρου έξηρτημένου 
εκ κεραίας στηριζομένης όριζοντείως ύπό δύο όρ
θιων στύλων ύπεράνω της πυράς.

Οί δικασταί ύπεσχέθησαν είς τόν Γρανδιέ ότι 
συγχωρηθησεται αυτώ ινα όμιλήστ] πρός τόν 
λαόν κατά τήν ώραν τής τιμωρίας, καί ότι 
.τριν δώσωσιν είς τό πυρ άπαγχονίσουσιν αύτόν 
πρώτον. Ούδεμίαν όμως τών υποσχέσεων τούτων 
εςετελεσαν. Καί ότε ό Γρανδιέ ήρχισεν ινα ό- 
μιλή πρός τόν λαόν, τ ις  τών καλογήρων έπλη- 
σίασε πρός αύτόν όπως έξορκίση τόν τελευταΐον 
έςορκισμόν, καί έ'χυσεν έπί του προσώπου αύτου 
τόσον πολύ ήγιασμένον ύδωρ, ώστε ό κατάδικος 
έγένετο άφωνος. Συνελθών μόλις είς εαυτόν ό κα
τάδικος ήτοιμάζετονάόμιλήση πάλιν, ότε άλλος 
έςορκιστής καλόγηρος ύπό πρόφασιν του έναγκα- 
λισθήναι άπεστόμωσεν αύτόν.

« ’ΐδού το φίλημα τού ’Ιούδα » είπεν ό δυσ
τυχής, έννοήσας τόν σκοπόν αύτοΰ.

« Δέν θέλεις νά συνέλθης είς σεαυτόν >.αί ν’ 
άπαρνηθής τόν διάβολον; έφώναζον πρός αύτόν 
οί ιερείς ώς λυσσώντες. —  Ο ίμοι! άπεκρίθη, 
δέν γνωρίζω αύτόν. Παρακαλώ μόνον τόν θεάν 
ίνα μοί γένηται ϊλεως. »

Εκ τής άπαντήσεως ταύτης ή λύσσα τών 
καλογήρων έξεκαύθη τοσοΰτον, ώστε πολλοί τού
των επλησίασαν, καί ύπό πρόφασιν ότι ποοσέ- 
φερον αύτώ ί'ν’ άσπασθή τόν Έσταυοωμένον, 
έκτυπων αυτόν δια τού σταυροΰ είς τό πρόσ— 
ωπον. Και επειδή ο όυστυχής έστρεφε τό ποόσ- 
ωπον όπως αποφυγή τάς πληγάς, οί λυσσώντες 
καλογηροι προσεποιοΰντο ότι ήγανάκτουν, βλέ— 
ποντες αυτόν αποστρέφοντα τό πρόσωπον άπό 
τοΰ σταυροΰ, έξηγοΰντες είς τό πλήθος τοΰτο ώς 
δείγμα τρανόν τής τοΰ ανθρώπου άσεβείας.

« Β λεπετε, έ'λεγον άποτεινόμενοι ποός τό 
πλήθος, βλέπετε ότι ό μάγος άποστρέφει τό 
προσωπον άπό τής είκόνος τοΰ Σωτήρος. »

Ο καταοικος έφερε κατά τόν κανόνα σχοινίον 
περι τον λαιμόν. Διά τοΰ σχοινιού τούτου ύπε- 
σχεθησαν αύτώ νά στραγγαλίσωσιν αύτόν πριν 
άναβιβάσωσιν έπί τής πυράς. ’Αλλ’ ΐνα έμποδί- 
σωσι τόν στραγγαλισμόν καί ΐνα καθηδυνθώσιν 
υπο τοΰ θεαματος τοΰ καιομένου ζώντος ίερέως, 
οι έξορκισταί έδεσαν πολλούς κόμβους εϊς τό 
σχοινίον, ώστε ό δήμιος, ελεήσας καί συναλγή- 
σας αύτώ, δέν ήδυνήθη, καίπερ πολλά προσπα- 
θήσας, νά σύσφιγξη τό σχοινίον περί τόν τράχηλον 
τοΰ καταδίκου. Ούτος παρατήρησε τήν προδο
σίαν ταύτην ότε έ'θεσαν τό πΰρ εϊς τήν πυράν.

« Ά ! ανέκραξε, πάτερ Λακτάνσιε! αύται 
είναι αί ύποσχέσεις ΰμών ; »

Καί ταΰτα λέγων ό δυστυχής καί κρεμάμενος 
άπό τής αγχόνης προσεπάθει νά σύσφιγξη τό 
σχοινίον · άλλ’ οί κόμβοι άνθίσταντο είς τοΰτο, 
καί τό πΰρ άνυψοΰτο.

Τότε εΐδον οί θεαταί τόν πατέρα Λακτάνσιον 
άνάπτοντα δραγμήν άχύρου, τήν οποίαν έφερεν 
ύπο τήν ρίνα τοΰ καταδίκου, καί άνακράζοντα 
πρός αύτόν ·

« Δέν μετανοείς, καί δέν άπαρνεΐσαι τόν δ ιά 
βολον ; »

Ό  δέ, 7-ΐκρόν διαλιπών καί στενάξας· —  
Δεν γνωρίζω τόν διάβολον, άπεκρίνετο. Καί έκ- 
πληρώσας δημοσία έ’ργον δημίου ό Λακτάνσιος, 
άνερρίπιζεν ίδίαις χερσί τήν πυράν. Προσβλέψας 
δέ αύτόν ό Γρανδιέ,

« A ! ανέκραξε πρός αύτόν, ποΰ είναι ή αγά
πη , πάτερ Αακτάνσιε ; >.

Καί άτενίζων άντικρυς πρός τόν άθλιον τοΰτον 
ιερέα, προέφερε ταΰτα, παράδοξον προφητείαν 
ύποκρύπτοντα,

« Υπάρχει έν τοΐς ούρανοΐς Θεός ό δικάσων 
εμε και σέ. Σέ προσκαλώ νά παρουσιασθής εν
τός ενός μηνός είς αύτόν. »

Καί προέφερε τά τελευταία ταΰτα, D eus, 
D eus, ad te vigilo; m iserere m ei, D eu s!
Ο Θεος, ό Θεός, έπί σέ εγρήγορα ’ έλέησον ημάς 

ό Θεός.
Πριν ή προφθάσνι νά προσθέση άλλο τ ι ,  οί 

καπουτσίνοι έ'ρριψαν έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ τόν 
εναπολειφθέντα άγιασμόν, καί άπεμακούνθησαν ’ 
διότι τό πΰρ ήρχισε νά θερμαίνη αύτούς.

Τέλος ανέκραξαν είς τόν δήμιον ν’ άπαγχο- 
νισνι αύτόν. ’Αλλ ήτο ήδη άργά · αί φλόγες πε- 
ριεκύκλουν αύτόν. Ό  ταλαίπωρος Γρανδιέ έκά- 
θητο ζών έπί τοΰ σιδηροΰ κύκλου ύπεράνω τής 
πυράς. Μετ’ ολίγον τό σχοινίον άφ’ οΰ έκρέματο, 
έκαη, καί έπεσε ζών είς τήν κάμινον ! Σιγή φρι- 
κώδης έγένετο έν τώ πλήθει, κατεχομένω ύπό 
κατήφειας καί πένθους.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Π ΕΜ Π ΤΟ Ν .

’Επίλογο; τοϋ Θανάτου τοϋ Ούρβανοϋ Γρανδιέ.

Μετά τήν άφήγησιν τοΰ άποτροπαίου δράμα
τος τούτου αίσθανόμεθα άνακούφισίντινα άνα- 
λογιζόμενοι ότι οί πλεϊστοι τών κατηγόρων, 
όσοι φθονοΰντες καί διαβάλλοντες τόν Γρανδιέ 
έγένοντο δήμιοι αύτοΰ, ποοσεβλήθησαν ύπό τής 
θείας Νεμέσεως. 'Ο πατήρ Λακτάνσιος, ό πα 
τήρ Τρανκουϊλλος, ό χειρουργός Μανούρης, ό 
Λομβαρδεμόντ, καί άλλοι τινές, μετασνόντες 
ένεονώς τής καταδίκης τοΰ εφημερίου τοΰ Ιου-

λιοδούνου, εΐδον καταφερου,ένην έπ ’ αύτών τή·. 
θείαν δικαιοσύνην. Ενθυμείται ό αναγνώστη; 
τούς λόγους τούς οποίους ό Οϋρβανός Γρανδιέ 
άπηύθυνεν είς τόν καπουτσίνον Λακτάνσιον άνά
πτοντα τήν πυράν.

« Σέ προσκαλώ νά παρευρεθής ένώπιον τοί. 
Θεοΰ μετα ένα μήνα. » Καί, ώ τοΰ θαύματος ! 
τή 18 Οκτωβρίου 1 6 3 4 , ήτοι άκριβώς ένα 
μήνα μετά τόν θάνατον τοΰ Γρανδιέ, ό Λακτάν- 
σιος άπέθνησκε βασανιζόμενος ύπό φρικτών 
σπασμών, ερμαιον λυσσης φρικώδους καί οίονεί 
κατεχο μένος ύπό τών δαιμόνων, τούς οποίους 
ένόμιζεν ότι έδίωξεν. Τό φάντασμα τοΰ καημ έ
νου Γρανδιέ καί οί τελευταίοι αύτοΰ λόγοι ήκο- 
λούθουν αύτόν πανταχοΰ.

Ο πατήρ Τρανκουϊλλος άπέθανεν ομοίως α ετ’ 
όλιγα έ'τη ύπό σπασμών δαιμονοβλαβείας. Ο 
)έ χειρουργός Μανούρης, έπιστρέφων έκ τ ί
νος ίατριν.ής επισκέψεως καί διερχόμενος παρά 
τήν εκκλησίαν τοΰ Γρανδιέ, έφίσταται κατα
ληφθείς ύπό τρόμου. Βασανιζόμενος πρό πολ- 
λοΰ ύπό τοΰ συνειδότος καί αγόμενος ύπό τής 
φρενοβλαβείας, είδεν αίφνης ύψουμένην τήν πυ
ράν, έν τώ μέσω τής οποίας ύψοΰτο πελώριον 
και απειλητικόν τό φάντασμα τοΰ εφημερίου. 
Ιόου ό Γρανδιέ! Γρανδιέ, τ ί  θέλεις; έκραξε 

πρός αύτόν, καί κατελήθφη εύθύς ύπό μανίας. Οί 
όε φίλοι ώόήγησαν αύτόν οΐκαδε τρέμοντα καί 
όιαλεγόμενον άδιαλείπτως πρός τόν Γρκνδιέ, 
ού τίνος τόφαντασμαή/.ολούθει αύτόν πανταχοΰ. 
Μετά δε όλίγας ημέρας έτελευτησε ταλαιπωρού
μενος ύπό τής οπτασίας τοΰ καιομένου Γρανδιέ.

Ό  δε ήρως τοΰ δράματος Λοβαρδεμόντ, όεξεϊ- 
γασθεις το ώμότατον καί παρανομώτατον εκείνο 
έργον, . επέζησεν ινα ιδη τήν αύτοΰ οικογένειαν 
καταλυμανθεΐσαν υπομυρίων κακών. Ο ί μάρτυρες, 
οΐτινες έψευδομαρτύρησαν κατά τοΰ ίερέως αύ
τών, άπέθανον άπαντες έν πενία μεγίστη καί 
άθλιότητι.

Ούτως έτιμωρήθησαν παρά τής θείας Νεμέ- 
σεω: οί πλεϊστοι τών δημίων τοΰ έφημερίου τοΰ 
'Αγίου Πέτρου.

(Έρανισθέν ίιπό Α. Μ.)

ΕΙΚ Ο ΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Η ΓΗ

Π Ρ Ο  Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο Ύ

εΠΟΧΗ ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ.

« Ούτως ούν καί τήν τών έίλων συστασιν, ούρανοϋ 
λέγω καί γης τοϋ τε συμπαντος κόσμου, διά τής τών 
Ιναντιωτάτων αρχών κράσεως μία διεκοσμησεν αρμο
νία · χαι μία διά πάντων διήκουσα ούναμις, Ικ τών 
άμικτων χαί Ιτεροκον, άίροζ τε καί γή; καί πυρο; καί 
υίατος, τόν σύμπαντα κόσμον δημ.ιουργήσασα, καί μια 
διαλαβοϋσα σφαίρας επιφανεία, τά; τε ^ναντιοιτάτας 
εν αύ:ω φύσεις άλλήλαις άναγκασισα όμολογησαι καί 
εχ τούτυιν μη/ανησαμένη τώ παντί σωτηρίαν · αιτία 
δε ταΰτης μεν ή τών στοιχείοιν δμολογία · τής δέ 
ομολογίας ή ίσομοιρία, καί τό μηδέν αύτών πλέον 
ετερον έτε'ρου δυνασΟαι. » (Αριστοτέλ. Περί κόσμου, 
πρός ’Αλέξανδρον, κεφ. ε'.)

Ό  αθάνατος συγγραφεύς τοΰ Ο ύρανίου Μη 
χα ν ισ μ ο ΰ  Λαπλάσιος πρώτος έθεώρησε τήν γην 
ώς άπεσβεσμένον ήλιον, ώς αστέρα άπεψυγμέ- 
νον, ώς νεφέλην άπό άτμώδους εϊς στερεάν κα- 
τάστασιν μετενεχθεΐσαν. Ειδομεν ότι ή θερμο
κρασία τοΰ κέντρου τής γής, έπί τής οποίας 
κατοικοΰμεν, ύψοΰται μέχρι τής άκατανοήτου 
θερμότητας 195  0 0 0 ° . Δ ι’ αύτής πάσαι αί τήν 
ήμετεραν γήν άποτελοΰσαι υλαι αετεβάλλοντο

έν άρχή είς αερώδη καί άτμώδη κατάστασιν. 
'θ  άρχέγονος λοιπόν πλανήτης τής γής παρίστα 
νεφελώδες μετέωρον, μύδρον διάπυρον, σύγκραμα 
αερίων καί ατμών. Αναλογιζομενοι δέ, ότι αί 
ύλαι, μεταβαινουσαι άπο στερεάς είς άερώδη 
κατάστασιν, καταλαμβάνουσιν ό-γκον κατά τό χ ι 
λιοστόν και οκτακοσιοστόν μεγαλείτερον τοΰ έν 
στερεά καταστάσει αύτών όγκου, τεκμαιρόμεθα 
ότι ή αερώδης εκείνη ούσία έξ ής συνεπάγη ή γή 
κατεΐχεν όγκον άπειρον · ήτο δηλονότι τοσοΰτον 
μεγάλη ώς ό ήλιος, όστις είναι κατά εν έκατοα- 
μύριον καί τετρακοσιάκις μεγαλείτερος τής γής.

Ή παρατεθειμένη είκών έξεικονίζει τήν σχετι
κήν διαφοράν τοΰ όγκου τής ήμετέρας γής πρός τόν 
άρχέγονον νεφελώδη αύτής όγκον. Ή  μέν σφαίρα 
Β παριστά τήν γην είς τήν πρώτην νεφελοειδή 
αύτής κατάστασιν, ή δέ σφαίρα Α τόν σχετικόν 
τής γής όγκον μεταβληθείσης εϊς στερεόν σώμα.

Ύπό τής άκατανοήτου «κείνης θερμοκρα
σίας καταφλεγόμενος ό τήν άρχέγονον εκείνην 
γήν παριστών κολοσσιαίος νεφελοειδής καί διά
πυρος μύδρος έλαμπεν είς τό άπειρον, ώ; λάμπει 
σήμερον ό ήλιος, καί ώς λάμπουσι κατά τάς 
εύδίους νύκτας οίπλανήται καί οί απλανείς αστέ
ρες, και περιεστρέφετο περί τον ήλιον, ύπείκων 
είς τούς νόμους τούς διέποντας τά  λοιπά ούρά- 
νια σώματα. ’Αποψυχθεΐσα ή έπκράνεια τής γής 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, παρείχε μέρος τής j 
θερμότητος αύτής είς τόν ζοφώδη 
καί παγετώδη αιθέρα, εντός τοΰ 
όποιου ή ύπό της κινήσεως λαμ · 
προτέρα καί άλεεινοτέρα καθιστά
μενη εκείνη νεφέλη έχάραττε τόν 
αύλακα τής φωτεινής αύτής τρο 
χίας.
γείας τής ψυχρασίας τό νεφελώδες 
έκεΐνο μετέωρον μετέστη έπί τέ 
λους εϊς ύγράν κατάστασιν, καί 
συνεστάλη ούσιωδώς είς μικρότερον 
όγκον.

Η μηχανική διδάσκει ή μάς ότι 
παν ρευστόν σώμα, στρεφόμενον 
περι αύτό, λαμβάνει σφαιροειδή 
μορφήν. Ή  γ ή ,  ώς καί άπαντα 
τα  ούράνια σώματα, έλαβε λοιπόν 
σφαιροειδή μορφήν. Α λ λ ’ ή γή , ώς 
απαντες γιγνώσκομεν, περιστρέφε
τα ι ουχ_ι μόνον περί τόν ήλιον, 
όπερ παράγει τόν ενιαυτόν, άλλά 
συγχρόνως καί περί τόν ϊδιον άξονα 
(τήν νοητήν έπεζευγμένην εύθεΐαν, 
ή τήν διάμετρον ή'τις μέσην μέν 
έχει την γήν, τους δε δύο πόλους πέρατα), όπερ 
παράγει τήν νύκτα καί τήν ημέραν. 'Η μηχα
νική διδάσκει ήμάς επίσης ότι πάσα υγρά ύλη, 
κυκλοφορουμένη, καθάπερ έν τόρνω, έξογκοΰται 
περί τον αύτής ισημερινόν καί πιέζεται περί 
τους πολους ήτοι περί τά δύο τοΰ άξονος άίκρα, 
τα καταντικρυ αλληλων, περί όν στρέφεται. 'Π 
Ί ή, περιελθοΰσα απο τής νεφελοειδοΰς είς ύγράν 
κατάστασιν, ύπέστη τόν νόμον τοΰτον, καί με
τέστη άπό τοΰ σφαιροειδοΰς είς ελλειψοειδές 
σχ?ίμα, πεπιεσμενον περί τά  άκρα, τά  στερεά 
κα'-( συνέχοντα τήν σφαίραν.

, ® το^ ισημερινού αύτη έξόγκωσις καί ή 
πιεσις τών πόλεων είναι άπόδειξις έναργεστάτη 
της υγράς τής γής καταστάσεως κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην* όιότι έαν ύποθέσωμεν σφαίραν 
ελέφαντας ή άλλου στερεού, μή έλαστικοΰ σώ- 
^  > στρεφομενην έπί αιώνας περί αύτήν, 
°υ/ έ^οτε παρατηρήσομεν τήν έλαχίστην άλ- 
οιωσιν τοΰ^σχήματος αύτής. ’Από τής άρχής 

τ«υτ/]ς όρμωμενος καί ό θεσπέσιος Νεύτων, 
^Ίλονότι τοΰ περί τής αρχικής ύγράς κατα- 
-■τασεως τής γ ή ς  ένδοσίμου, ήγγειλεν a  p r io r i  
Τ/,ν, 1τεΡ'· χόν ισημερινόν έξόγκωσιν καί τήν 
περι τους ^πόλους πίεσιν τής γής, καί προσ- 
, ιωΡ1σε̂  οίκοθεν τόν βαθμόν τής πιέσεως, όπεο 
-πεσφραγισε βραδύτερον ή πειραματική έξακρί- 
^ω<τις.  ̂Εν έτει 1 7 3 6  άπεστάλησαν ύπό τής 
Υα ‘Κής ’Ακαδημίας τών έπιστημών είς μέν 
τ-'ΐν Λαπωνίαν ό M a u p e r tu is , ό C la iro t, ό C a

m us καί ό I.em onnier, πρός τούς οποίους προσ- 
ηνέχθη καί ό σουεδός άστρονόμος Κέλσιος, είς δέ 
τούς τροπικούς ό Condam in et ό B ouguer. Αί 
καταμετρήσεις αύτών άπέδειξαν τήν ένάργειαν 
τής θεωρίας τού Νεύτωνος, τήν έξόγκωσιν δηλ. 
τής γής περί τόν ισημερινόν καί τήν περί τούς 
πολους αύτής πίεσιν.

Αλλ’ αί αποτελοΰσαι τόν γήΐνον όγκον άε- 
ρωδεις ούσιαι δέν συνεπυκνώθησαν άπασαι άν-
? f ·> t \ / ,

εςαιρετως εις υγραν καταστασιν. Μέρος αυτών, 
διαφυλάξασαι τήν άερώδη αύτών ιδέαν, έσχη- 
ματισαν περι τόν σφαιροειδή καί διάπυρον ύγρόν 
μύδρον είδος περικαλύμματος ή περιπολούσης 
ατμοσφαίρας, Τίτις όμως ούδεμίαν έσχεν ομοιό
τητα  πρός τήν άτμοσφαΐραν, τήν περικυκλοΰσαν 
νυν τήν ήμετέραν γήν. Το άτμώδες έκεΐνο περι
κάλυμμα τής ύγράς γής ήτο άπειρου εκτάσεως καί 
διήκε μέχρι τής σελήνης. Έν αύτώ έπλεον έν εΐδει 
ατμοΰ τα  υόατα, ά'τινα πυκνωθέντα κατέπεσον 
έπί τής γής καί έμόρφωσαν τάς θαλάσσας, καί 
ά'τινα ήσαν ήνωμένα τότε μεθ’ ό'λων τών μεταλ
λικών και γεωδών ούσιών, αΐτινες, φλεγόμεναι 
ύπό τοΰ γηΐνου πυρός, μετεβάλλοντο εϊς άτμούς. 
'Η μεγάλη εκείνη θερμοκρασία τής γής διεδί- 
δετο είς τήν περιπολοΰσαν άτμοσφαΐραν αύτή:, 
ή'τις, θερμαινομένη εις τόνύψιστον βαθμόν, έξειρ- 
γάζετο έπί τής γής πίεσιν πολύ μείζονα τής νΰν. 
Μετα τών αερίων τών άποτελούντων τόν ήμέ-

τερον άτμοσφαιρικόν αέρα (τό άζωτον, τό όξυ- 
γόνον καί τό ανθρακικόν οξύ) καί μετά τών 
ακατανόητων εκείνων όγκων άτμών ύδατος 
ανεμιγνυοντο άπειροι ποσοτητες ορυκτών μεταλ
λικών η γεωδών ουσιών, μεταβεβλημένων καί 
διατηρούμενων είς ιδέαν αερίων ύπό τής τρομε
ρά; θερμοκρασίας τής γιγαντιαίας έκείνης καμί
νου. Τά μέταλλα, τά  χλωροΰχα μεταλλικά καί 
γεώδη άλκάλια, τό θειον καί αί ενώσεις αύτοΰ, 
αί γα ΐα ι αί έχουσαι βάσιν τόν χάλικα (πυ ρ ίτη ς  
λ ίθ ο ς , κ ρ ύ σ τα λ λ ο ς , ά μ μ ο ς ) ,  τό άργίλλιον 
καί τήν τίτανον, περιεπόλουν έν εΐδει άτμοΰ έν 
τή ατμόσφαιρα τοΰ άρχεγόνου κόσμου.

Τεκμαιρόμεθα δε ότι αί τήν άτμοσφαΐραν 
εκείνην άποτελοΰσαι ποικίλαι υλαι συνεπυκνώ
θησαν περί τήν γήν κατά τάξιν τής ποιας αύ
τών πυκνοτητος. Και τό μέν πρώτον στρώμα, 
όπερ εναπετέθη έπί τής έπιφανείας τής γής, έμορ- 
φώθη ύπό τών έγγυτάτω περιπολούντων βαρέων 
καί πυκνών άτμών τών μετάλλων, τοΰ σιδήρου, 
τοΰ λευκοχρύσου, τοΰ χαλκόΰ, άναμεμιγμένων 
μετα νεφελών λεπτής μεταλλικής κόνεως παρα
χθείσης ύπό τής έν μέρει συμπυκνώσεως τών 
άτμών τών μετάλλων τούτων. Έ π ί τής πρώτης 
ταύτης στερεάς ύποστάσεως κατετέθησαν υλαι 
εύκολώτερον έξατμιζόμεναι, οία τά  χλωροΰχα 
μέταλλα καί άλκάλια καί ιδίως τό έγχλώριάν 
νατρον (κοινον άλας), το θειον, ό φώσφορος, 
/.at at 7ΓΤ73Τικαι, ενωθείς τών σωμάτων τούτων. 
Τό δέ άνώτατον στρώμα έμορφώθη ύπό ύλών

έλαφροτέρων, οίον άτμών ύδατος έμφορουμένοιν 
σωμάτων φύσει άεροειδών, ώς τό όξυγόνον, τό 
άζωτον καί τό ανθρακικόν οξύ. Καί όμως τά 
στρώματα τα ΰ τα , καίπερ διαφόρου πυκνότη 
τος καί βαθμηδόν έπί τής γής έπιπυκνωθέντα- 
δέν διετήρησαν τήν αρχικήν τάξιν τής ένα, 
ποθείίω ς, διαρρηχθέντα βραδύτερον ύπό τώ - 
τρομερών γνόφων, ύπό αναβρασμών κολοσσαίωνν 
οΐτινες άλλα μέν αύτών ύψωσαν, άλλα δέ έταπεί, 
νωσαν, καί έν γένει άνέμιξαν καί κατετάραξαν- 

Εν τοσούτω ή σφαίρα τής γής, καίπερ ήττο. 
ταρασσομένη τής περί αύτήν άτμοσφαίρας, ύφίν 
στατο αναβρασμούς καί τρικυμίας άεννάους,ί 
παραγομένας ύπό τών άναριθμήτων χημικών 
ενώσεων, αΐτινες έτελοΰντο έντός τοΰ ύγροΰ κα- 
διακαοΰς όγκου.

Ό  έκ τών άπειρων έκείνων χημικών ενώσεων 
αναπτυσσόμενος ηλεκτρισμός παρήγαγε τρομε- 
ρας ήλεκτρικάς εκπυρσοκροτήσεις · αί δέ άστρα- 
παί καί οί ρόθιοι κρότοι τών κεραυνών, έπισκη- 
πτόντων έντός τοΰ απειρομεγέθους εκείνου 
πυρώδους τυφώνος, άπειργάζοντο μέγαν βρόμον 
καί πάταγον, είς έπίμετρον τοΰ φρικώδους θεά
ματος τών άρχαιογόνων έκείνών σκηνών, αΐτινες 
άναμιμνήσκουσι τάς περί τοΰ ταρτάρου καί τοΰ 
ερέβους τών άρχαίων λαών παραδόσεις, καί τών 
όποιων ή άνθρωπίνη φαντασία καί γραφίς δέν 
δύναται μηδέ νά συλλάβη καν τήν εικόνα.

Ό  ήμέτερος λοιπόν πλανήτης, 
ριφθείς, έκιλυνδοΰτο έντός τοΰ άπει
ρου, σύρων μεθ’έαυτοΰ τήν φλογώδη 
καί πολυσύνθετον αύτοΰ άτμο
σφαΐραν, έμφορουμένην ύδάτων με
ταλλικών καί γεωδών ούσιών, καί 
ή'τις μή διαπερωμένη ύπό τών άκτί- 
νο)ν τοΰ ήλίου, περί τόν όποιον 
διέγραφε τήν πελωρίαν αύτής τρο
χιάν, ήτο ακατάλληλος ετι πρός 
διατήρησιν τής ζωής.

Ή  θερμοκρασία τών πλανητι
κών διαστημάτων ταπεινοτάτη ου- 
σα κατά τόν Λαπλάσιον κατέρχε
τα ι είς \  0 0 °  κάτωθεν τοΰ Ο. 'Η 
πυρίνη καί ύγρά τής γής σφαίρα 
διατρέχουσα τά  κατεψυγμένα ταΰ
τα διαστήματα έψύχετο· βαθμηδόν 
δέ καί κατ’ όλίγον ή έπιφάνεια αύ
τής περιήλθεν είς ζυμώδη κατά- 
στασιν.

Μή λησμονήσωμεν δέ ότι ή γή , 
ύγρά ούσα, ύπέκειτο όλοσχερώς εϊς 
τήν έπιρροήν τών πλημμυρίδων, ή 

τών άρσεων τών κυμάτων τών συμπεριοδευόντων 
άεί τή σελήννι, κατά τινας ώρισμένους καιρούς, 
καί τών άμπώτεων ή τής υποτροπής αύτών 
προερχομένων έκ τής έλξεως τής σελήνης καί 
τοΰ ήλίου, ή'τις σήμερον δέν ενεργεί πλέον εί μή 
μόνον είς τάς θαλάσσας, ήτοι τάς κινητάς καί 
ύγρας τοΰ πλανήτου ούσίας.

Η κίνησις εκείνη τών ύγρών καί κινητών 
ατόμων τής σφαίρας έπετάχυνεν ούσιωδώς τήν 
άπόψυξιν καί παγίωσιν τής γη'ΐνης έπιφανείας, 
άπαραλλάκτως ώς ό ύγρός σίδηρος άποψύχεται 
καί στερεοΰται βαθμηδόν μεταφερόμενος άπ». 
τής καμίνου είς τά έκμαγεΐα.

Αλλ’ ή παγίωσις δέν έπήλθε γενική έφ’ όλης 
τής έπιφανείας. Καί έν άρχή μέν έσχηματί- 
σθησαν έπ’ αύτής σποραδικαί τινες νήσοι ούσίας 
στερεάς καί συμπεπηγυίας, αΐτινες πρώτον μέν 
επλεον άπομεμονωμέναι, ύστερον δέ, ένωθεΐσαι, 
απετέλεσαν στρώμα συνεχές έφ όλης αύτής τής 
έπιφανείας, άπαραλλάκτως ώς βλέπομεν σή
μερον τού; πάγους τών βορείων θαλασσών τούς 
έν εΐδει κινητών νήσων έπί τοΰ ώκεανοΰ νηχο- 
μένους, πλησιάζοντας άλλήλοις, ένουμένους καί 
άποτελοΰντας όλας παγετώδεις ηπείρους.

Διά τής έπεκτάσεως τοΰ φαινομένου τούτου 
έφ’ άπάσης τής σφαίρας έπαγκόθη λοιπόν όλο
σχερώς ή επιφάνεια αύτής.

Καί ιδού ή γή , ή'τις έν άρχή έσφενδονίσθη έν 
τω άπείρω ώς νεφέλη πεπυρακτωμένη, λαμβά- 
νουσα διά τής άποψύξεως τής έπιφανείας αύτής

k



49 e o N i K H  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

σύστασιν και φλοιόν οστις εϊ και εύθραυστος ούχ_ 
ήττον περιποιεΐ αΰτη σύστασιν και μορφήν 
ίίλικρινεστέραν, συνε'χων οπωσδήποτε τάς ύττ’ 
αύτον ετι μαινομένας ΰλας, τών οποίων ή 
παγίωσις προώρισται ινα έκτελεσθή πολύ βρα
σ τερ ό ν , άφοΰ μέχρι σήμερον δέν έπεραιώθη 
είσέτι.

Το πάχος τοΰ στερεού φλοιοΰ τής γης υπολο
γίζετα ι περί τάς 12 λεύγας ή 4 8  χιλιόμετρα" 
ή δέ μέση άκτίς της γης περί τάς 1 5 8 4  λεύ
γας· δπερ καταδεικνύει ό'τι ό παγιωθίίς φλοιός 
του ή [/.ετέρου πλανήτου δέν κατέχει εϊ μή μικρόν 
πολλοστή μόριον τοΰ όλικοΰ αύτοΰ ό'γκου.

"Ινα παραστήσωμεν τήν αναλογίαν τοΰ 
στερεοΰ φλοιοΰ τής γής μετά τής λοιπής αύτής 
μάζης δ ι ’ άφομοιώσεως κοινής μέν άλλ’ εύκα- 
ταλήπτου, φαντασθώμεν τήν γην όμοίαν πορ- 
τογαλλίω έπί τοΰ οποίου προσεκολλήσαμεν φύλ- 
λον χάρτου, 'θ  χάρτης παρίστησιν ήμΐν ακριβώς 
τό σχετικόν πάχος τοΰ άρτιπαγοΰς στερεοΰ φλοιοΰ 
τοΰ περικαλύπτοντος τό εσωτερικόν πΰρ τοΰ 
πλανη'του.

Είναι αδύνατον νά προσδιορίσωμεν επακρι
βώς πόσου χρόνου διάστημα έδέησε μέχρις ού ή 
άποψυχθεΐσα έπιφάνεια τής γης μεταβληθή είς 
πάγιον φλοιόν. Ο πρωτογενής ουτος φρού
δος φλοιός δένήδύνατο ν ’ άντίσχη είς τήν ορμήν 
τών άπεράντων πυρίνων κυμάτων τών ύπό κε
ραυνών καί ηλεκτρικών έκπυρσοκροτήσεων δια
σταυρουμένων, καί άτινα έξηγείροντοκαί κατε'πι- 
πτον ύπό τήν έπιρροήν τής σελήνης καί τοΰ 
ήλίου έν εΐδει πλημμυρίδος καί άμπώτιδος. 
Τίς δύναται νά φαντασθή τούς τρομερούς σάλους 
καί ρηγμούς καί τάς έ'τι τρομερωτέρας εκρήξεις 
τοΰ μυχίου πυρός διαρρηγνύοντος καί πλημμυ- 
ροΰντος έπί τής άρτιπαγοΰς έπιφανείας τής γ ή ς ; 
Τίς δύναται νά περιγράψη τό φρικώδες μεγαλεΐον 
τών πρώτων έκείνων καί μυστηριωδών κλονήσεων 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου; Χείμαρροι ύγράς καί πε- 
πυρακτωμένης ύλης μετ’ αερίων άναμεμιγμένοι 
καί ύπό ποικίλων δυνάμεων έλαυνόμενοι άνέτει- 
νον καί διερρήγνυον τόν άρτιπαγή έκεΐνον φλοιόν 
άδυνατοΰντα είσέτι νά χαλινώση τήν ορμήν 
των ύπ αύτόν σάλων.

Άπό τών μεγάλων έκείνων ρηγμών, άπό τών 
κολοσσιαίων έκείνων κρατήρων άνέθρωσκον τότε 
χείααρροι ρευστοΰ πεπυρακτωμένου γρανίτου, οΐ
τινες, διαχεόμενοι έπί τής έπιφανείας τής γής 
έπη'γνυντο άναψυχόμενοι. Καί ιδού πώς δι ανέ
στησαν καί έσχηματίσθησαν οί πρώτοι σωροί 
τών όρέων, αί πρώται άνωμαλίαι τής τέως λείας 
έπιφανείας τής σφαίρας, καί ιδού πώς έμορφώ- 
θησαν άνά μέσον τών διασφαγών τοΰ στερεοΰ 
φλοιοΰ αί μεταλλικαί φλέβες, αΐτινές είσιν άλη- 
θείςέγχύσεις ήφαιστείων ύλών έκ τοΰ εσωτερικού 
τής σφαίρας έκσφενδονισθεισών, καί πληρωσα- 
σών τάς διασφαγάς διά τών μεταλλικών έκεί
νων ύλών, αΐτινές είσιν ή πηγή τής έξορύξεως 
διαφόρων μετάλλων.

Εν τοσούτω ή γη εξακολουθεί άποψυχομένη. 
’Επέρχεται δέ ώρα καθ’ ήν ή θερμοκρασία 
τής έπιφανείας αύτής, καταπεσοΟσα, δέν δύνα- 
τα ι πλέον νά διατηρη τά  είς κατάστασιν άτμοΰ 
άπειρα ποσά τών ύδάτων άτινα ηωροΰντο έν 
εΐδει άτμοΰ έν τή άτμοσφαίρα αύτής. Καί 
ιδού οί άτμοί μεταβάλλονται βαθμηδόν είς ύδωρ 
καί καταρράττουσιν έπί τής έπιφανείας τής 
γής κατακλύζοντες αύτήν χειμάρροις ζεόντων 
ύδάτων · άτινα μόλις έλθόντα είς έπαφήν μετά 
τής φλεγομένης έπιφανείας τής σφαίρας μετα
βάλλονται αύθις έν άκαρεΐ είς άτμόν, καί φέρον
ται μετάρσια πρός τούς αιθέρας. 'Τψωθέντα δέ 
μέχρι τών περάτων τής γηΐνης άτμοσφαίρας 
έν εΐδει πυκνών νεφών ψυχραίνονται καί συμ- 
πυκνοΰνται έκ νέου, καί καταρράττουσιν έν εΐδέι 
βίαιου ύετοΰ έπί τής φλεγομένης έπιφανείας τής 
γής, ήτις εξατμίζει αύτά έκ νέου. Αί μεταβολαί 
αύται τής φυσικής καταστάσεως τοΰ ΰδατος 
άφηρουν μέγα ποσόν τής θερμότητος τής γής, 
έξηντλημένης καί άφιπταμένης πρός τά  αιθέρια. 
Έπειδή δέπάσα ύγροΰ έξάτμισις παράγει ηλεκ
τρισμόν, ή έπιφάνεια τής γής άπασα μετεβλήθη

είς έστίαν ηλεκτρικού ρευστοΰ · αί δέ άστραπαί 
καί αί βρονταί καί αί πτώσεις βαρυγδουπών 
κεραυνών καί αί συμπληγάδες μυρίων γνόφων 
άνεμιγνύοντο μετά τών κρότων τών καταπι- 
πτόντων χειμάρρων τοΰ ΰδατος, άπεργαζόμενοι 
άκατανόητον βρόμον καί πάταγον.

Έ π ί πόσον διήρκεσεν ή πάλη εκείνη, ο τρομε
ρός εκείνος πόλεμος τών δύο στοιχείων τοΰ πυ
ρός καί τοΰ ΰδατος, ό διά τών κεραυνών δίκην 
πυροβόλων διεξαχθείς ; Τοΰτο μόνον γνωρίζομεν, 
οτι τό ύδωρ ένίκησεν έπί τέλους τό πΰρ καί έκά- 
λυψε θριαμβεΰον όλοσχερώς τήν έπιφάνειαν 
τής γής. Τό δέ πΰρ καταβληθέν ιτρός ώραν 
συνήχθη μανιώδες έντός τών έγκάτων τής γής, 
βρυχώμενον καί κλονών άδιαλείπτως τήν ειρ
κτήν αύτοΰ.

Έπήλθε λοιπόν περίοδος καθ’ ήν ή γή έκα- 
λύπτετο πανταχόθεν ύπό τών ύδάτων. Από τής 
ώρας έκείνης νέα ήρξατο έποχή, ήσυχωτέρα, 
κανονικωτέρα, καί μόνον έκ διαλειμμάτων ύπό 
τών έκρήξεων διακοπτομένη τοΰ έσωτερικοΰ πυ
ρός , ό'περ έδεσμεύθη ύπό τόν κρυσταλλόπηκτον 
φλοιόν αύτής.

"ΐνα έννοήσωμεν δέ καλώς οΐαν εσχον τά 
ετι ζέοντα εκείνα ύδατα χημικήν καί μηχα
νικήν έπιρροήν έπί τοΰ στερεοΰ φλοιοΰ τής γής, 
άνάγκη νά γνωρίσωμεν όποία τις ή χημική 
φύσις τοΰ φλοιοΰ έκείνου. Η ύλη ή άποτελοΰσα 
τήν ύπόστασιν έφ’ ής έπεκάθισαν τά διάφορα 
ά'λλα μεταγενέστερα στρώματα, είναι ό γρανίτης.

Τ ί δέ έστι γρανίτης ώς ορυκτόν θεωρούμενος; 
Ο γρανίτης (έκ τοΰ ιταλικού g ra n n o , κόκκος) 

εΝαι έ'νωσις χαλικούχων ενώσεων βάσιν έχου- 
σών τό άργίλλιον, κάλιον καίνάτριον. Ό  φελδ- 
σπάθης καί ό μικασχίστης ένούμενοι άπλώς καί 
ούχίχημ ικώ ς παράγουσι τον γρανίτην.

'θ  q u a r tz  ( q u a r lz u m  τών 'Ρωμαίων) είναι 
τό χαλίκιον κατά τό μάλλον ή ήττον καθαρόν, 
καί πολλάκις εϊς κρυσταλλώδη κατάστασιν. 'Ο 
φελδσπάθης είναι ύλη κρυσταλλοειδής λευκή, 
συγκιμένη έκ χαλικούχου άργίλλου, καί νατρίου 
ή κάλεως. 'Ο δέ μικασχίστης είναι ένωσις χαλι- 
κούχου άργίλλου καί κάλεως περιέχουσα μαγνη- 
σίαν καί όξείδιον σιδήρου είς μικρά ποσά. Τό όνομα 
αύτοΰ παρήχθη έκτοΰλατιν. m i  c a r e , λάμπειν.

Όνομάζουσιν οί γεολόγοι gneiss (  g ra n it 
s tra t if ie ) ,  ήτις έστί λέξις σαξωνική, είδος συν
θέτου γρανίτου έκ φελδσπάθου καί έκ μικασχί- 
στου έν ώ ό'μως ό τελευταίος ύπερτερεΐ.

Ό  φελδσπάθης, ό'στις άποτελεΐ εν τών στοι
χείων τοΰ γρανίτου, φθείρεται καί άποσυντίθεται 
εύκόλως ύπό τοΰ ψυχρού ή τοΰ ζέοντος ΰδατος 
καί τοΰ άνθρακικοΰ οξέος τοΰ άέρος. Καί ιδού 
διατί ή χημική έπίδρασις τού ΰδατος καί τοΰ 
άέρος, ή χημική καί μηχανική έπενέργεια τών 
θερμών ύδάτων, άτινα άπετέλουν τόν παγ
κόσμιον ώκεανόν τών πρώτων αιώνων, ήλλοίω- 
σαν ούσιωδώςκαίπολυτρόπωςτήν φύσιντών γρα- 
νιτικών βράχων οΐτινες έσχημάτιζον πρωϊαίτατα 
τόν πυθμένα τής θαλάσσης έκείνης ή'τις κατε- 
κάλυπτε τότε άπασαν τήν έπιφάνειαν τής γής. 
Αί βροχαί τοΰ ζέοντος ΰδατος, αί έπισκη'πτουσαι 
έπί τών κορυφών τών όρέων καί έπί τών γρανι- 
τικών σπιλάδων, οί χείμαρροι τών ύδάτων οί 
άπό τών πλευρών αύτών είς τάς κοιλάδας καταρ- 
ρέοντες μετέβαλον τάς διαφόρους χαλικούχους 
ενώσεις, αίτινες άπετέλουν τόν φελδσπάθην καί 
m ica . 'Η άμμος καί ή άργιλλος, προϊόντα τής 
τριβής καί άποσυνθέσεως έκείνης, παρασυρόμε- 
ναι έσχη μάτι σαν έπί τέλους σύρτεις καί ήϊόνας 
άλιτενεΐς απειρομεγέθους έκτάσεως.

Ή  έκ τής άποσυνθέσεως τών φελδσπαθικών 
καί μικανικών βράχων παραγομένη άργιλλος 
μετείχε τής σφοδράς θερμοκρασίας τής σφαίρας. 
Η θερμότης εκείνη έπέφερε τήν έν μέρει τήξιν αύ

τών, καί ό'τε βραδύτερον άπεψύχθη, ελαβεν έ'νεκα 
τής άτελοΰς κρυσταλλοπήκτου καταστάσεως τήν 
φυλλοειδή εκείνην καί σχιστήν μορφήν, ήστινος 
παράδειγμα εστωσαν αί γραφικαί λεγόμεναι 
πλάκες. Τοιουτοτρόπως έσχηματίσθησαν οί 
πρώτοι άργιλλώδεις σχιστοί βράχοι, καί 
ιδού δ ια τί αμέσως έπί τοΰ γρανιτικοΰ στρώμα

τος άπαντώμεν έπικαθήμενον τό παχύ τών 
σχιστών στρώμα.

Περί τό τέλος λοιπόν τής πρώτης ταύτης φά- 
σεως ζέοντα καί εϊλυόεντα ΰδατα ϊκάλυπτον 
άπασαν τήν επιφάνειαν τής άοχεγο'νου γής, καί 
μόνον ένθεν κάκεΐθεν άνέθρωσκον έκ τής έπιφα
νείας τών άπειρων έκείνων θαλασσών νησίδιά 
τινα γρανιτικής φυσεως οίονεί άρχιπέλαγος είκο- 
νίζοντα. Έν τοσούτω ή σύαπηξις τού στερεοΰ 
φλοιοΰ τής γής έξηκολούθει έπ ί αιώνας αύ- 
ξουσα, προοδεύουσα πρός τά κέντρον τής γής διά 
τής επιρροής τής έπί τής έπιφανείας αύτής έπεν- 
εργούσης ψυχρότητας τής άτμοσφαίρας, ήτις 
έπαγίου βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τά  ύ π , τόν 
φλοιόν ύγρά. Καί ό'μως ή επιπόλαιος έκείνη 
ηρεμία δέν διήρκεσεν έπί πολύ· διότι ό στερεός 
έκεΐνος φλοιός δέν ήτο είσέτι αρκούντως συμ- 
πεπηγμένος, ώστε ν άνθιστήται είς τήν πίεσιν 
τών άερίων καί τών υγρών ύλών, τά ς οποίας 
περιεκάλυπτε καί συνείχε διά τής έλαστικής 
αύτοΰ συστάσεως. Τά άτίθασσα κύματα τής 
έσωτερικής έκείνης πυρίνης θαλάσσης,ύπό μυρίων 
αιτιών ταρασσόμενα διερρήγνυον τά φροΰδον 
έκεΐνο περικάλυμμα, μεγάλας εξεργαζόμενα τάς 
άνατροπάς τοΰ εδάφους. Τά έ'οαφος άνυψώθη 
οΰτως έ'νθεν κάκεΐθεν ύπεράνω τών θαλασσών, έν 
τώ μέσω τών οποίων μεγάλοι διανίσταντο σωροί 
όρέων, άτινα δέν ήσαν πλέον άποκλειστικώς 
φύσεως γρανιτικής, άλλά συνέκειντο καί έκ τών 
σχιστών βράχων, οΐτινες έναπετέθησαν ύπό τών 
ύδάτων είς τόν βυθόν τής θαλάσσης.

Ή  γή έξακολουθοΰσα ν’ άποψύχηται ήλατ- 
τοΰτο τόν όγκον · ή δέ σμίκρυνσις αΰτη τοΰ 
ό'γκου έπέφερεν έπί τής έπιφανείας αύτής δια- 
σφαγάς, σχ ίσματα καί ρηγμούς, οΐτινες έπληρώθη- 
σαν βραδύτερον ύπό τής ύγράς ΰλης τοΰ έσωτερι- 
κοΰ τής σφαίρας, ήτοι τοΰ ήφαιστείου γρανίτου 
καί τών διαφόρων μεταλλικών συνθέσεων, ή 
μετεβάλλοντο είς κρατήρας, άφ’ ών άνεπη'δων 
χείμαρροι ζέοντος ΰδατος άναμεμιγμένου μετά 
μεταλλικών αλάτων, χάλικος, διττανθρακικής 
τιτάνου καί μαγνησίας, ύλών αίτινες άναμιχθεΐ- 
σαι μετά τών ύδάτων τοΰ μεγάλου άρχεγόνου 
ώκεανοΰ, καί έναποτεθεΐσαι έπί τοΰ βυθοΰ τών 
θαλασσών έκείνων, ηΰξησαν τόν όγκον καί αριθ
μόν τών μεταλλικών ουσιών τής σφαίρας.

Αί εκρήξεις αύται τών γρανιτικών καί με
ταλλικών ύλών, καί α ίμεγάλαι έγχύσεις μεταλ
λικών ύλών διά τών διασφαγών τοΰ στερεοΰ 
φλοιοΰ τής γής έπανελήφθησαν πολλάκις κατά 
τήν πρώτην περίοδον. Ούδέν άπορον λοιπόν έάν 
βλέπωμεν τά  αρχαία έδάφη τεταραγμένα, ανα
στατωμένα, περιοριζόμενα είς μικρά διαστή
ματα καί συνεχώς διαπερώμενα ύπό τών μεταλ
λικών φλεβών, αΐτινές είσιν ή πηγή τής συγ
χρόνου έξορύξεως τών οξειδίων τοΰ χαλκού καί 
τοΰ κασσιτέρου, τοΰ μολύβδου, τοΰ άντιμονίου 
καί τοΰ σιδήρου, καί αίτινες άποτελοΰσι τήν 
βάσιν τής άνθρωπίνης βιομηχανίας.

Διαγράψαντες έν συντόμω τά  περί τήν επο
χήν της άρχεγόνου γής, σκοπόν εΐχομεν ΐνα 
προετοιμάσωμεν τόν άναγνώστην όπως έννοήση 
τήν έπομένην σύντομον περιγραφήν τοΰ έδάφους, 
έπί τοΰ οποίου έπεκάθισαν ώς έπί κρηπΐδος 
άπαντα τά  μεταλλικά στρώματα τής σφαίρας 
άπερ όνομάζομεν ά ρ χ έ γ ο ν α  έ δ ά φ η . Τά έδάφη 
ταΰτα κατέχουσιν είς τά βόρεια μέρη τής Εύρώπης 
καί τής βορείας Αμερικής μεγάλα διαστήματα.

Παντοΰ όπου ό άνθρωπος ήδυνη'θη νά προχω- 
ρήση αρκούντως είς τά  βάθη τοΰ φλοιοΰ τής γής, 
απήντησε τόν μικασχιστην έπαναπαυόμενον έπί 
τοΰ γρανίτου. Ό  γρανίτης είναι ή κρηπίς, ή 
ύπόστασις καί τό θε'μεθλον έφ’ ού έπικάθηται τό 
έςωτερικάν περικάλυμμα ή τά  εδάφη τής γής, 
άτινα βραδύτερον έσχηματίσθησαν δ ι’ ύποστάθ- 
μης.

Τά έδαφος τοΰτο δέν περικλείει ούδέν ίχνος 
όργανικοΰ σώματος· διότι κατά τήν έποχήν 
εκείνην ή ζωή δέν ήδύνατο νά διεκδηλωθή έπι 
τοΰ διακαούς έ'τι έδάφους τής σφαίρας.

("Επεται ουνε'χεια.)
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν .

Α Ν Α Κ .Α Λ Γ Ψ Ι Σ

ΠΗΓΩΝ ΤΟΤ ΝΕΙΛΟΥ.
Η Λ ΙΜ Ν Η  Τ Ο Τ  Α Λ Β Ε Ρ Τ Ο Ϊ  Ν Γ Α Ν Ζ Α . 

Κ ατά τό 'Αγγλικόν τοΰ Samuel Baker.

Ά πο  Κονδοκόρου είς Λάτουκαν 
(συνεχ. άπο σελ. 20).

καί έζή-Προσεκάλεσα λοιπόν τόν Ίβρα ίμ , 
τησα νά έξηγηθη καί ν’ άποκα- 
λύψη είλικρινώς, έάν ήναι φίλος 
ή έχθρός μου, άναγγελλων αύτώ 
ό'τι δέν είχον ούδένα σκοπόν μήτε 
νά κατα σκοπεύσω μήτε νά έμπο- 
ρευθώ, καί ότι έσκόπουν νά διο- 
ρήσω αύτώ όλον τον ελέφαντα 
ό'σον ήθελον αποκτήσει καθ’ όδάν, 
καί ότι δ ι’ άγάπην τοΰ κυρίου του 
Χουρσήτ θά τόν άνταμείψω αρ
κούντως, έάν ήθελε νά προστατεύση 
ή μάς κατα τών πανταχόθεν έπα- 
πειλούντοΜ κινδύνων καί ιδίως 
κατά τής συνομωσίας τών ήμε- 
τέρων στρατιωτών, οΐτινες καθί
σταντο όσημέραι προπετέστεροι.
Ή  κυρία Βέκερ έπέμενε καί αΰτη· 
καί ό Ίβραίμ, ήδη ταλαντευόμε
νος, κατεπείσθη διά τής ύποσχέ- 
σέως ενος τυφεκίου δικρότου καί 
ποσοΰ τίνος χρηματικού. Έν το
σούτω άνεχώρησε συνιστών ήμΐν νά 
μή ένωθώμεν μετά τών στρατιω
τών αύτοΰ, οΐτινες μάς έμίσουν, 
άλλά νά παρακολουθώμεν τή συν
οδία αύτοΰ πόρρωθεν.

Οτε δέ καταβάντες είς τήν 
κοιλάδά άνεπαυόμεθα ύπά τήν 
σκιάν δένδρου συνηρεφοΰς, εΐδομεν 
πλησιάζοντα τόν Λεγγέ, τόν ηγε
μόνα τής έπαρχίας ταύτης, καί 
ζητοΰντα τά  τελών ικά δικαιώ
ματα τής έν τώ κράτει αύτοΰ είσό- 
ύου ήμών. Ούδέποτε είδον είδε- 
χθεστέραν φυσιογνωμίαν μεστήν 
έκφρασεως θηριώδους απληστίας, 
φιλαργυρίας καί φιληδονίας. "θτε 
ετελείιοσα τήν εικονογραφίαν αύ
τοΰ ελαβον τήν εύχαρίστησιν νά 
ίδω τό καρβάνιόν μου καταβαΐνον 
προς τήν κοιλάδα. Μεγας ύπήρξεν 
ό θαυμασμός τών άνθρώπων μου 
ορωντων εμέ τοσοΰτον πλησίον 
αναπαυόμενον τής συνοδίας τοΰ Ίβραίμ , καί 
μει,ων ετ ι, διδοντα αύτώ τά ύποσχεθέν τυφέκιον 
και τον χρυσόν. Συν επέραναν ότι συνέστη μεταξύ 
εμού καί έκείνου συμμαχία τις τής οποίας δέν 
ήδύναντο νά έννοήσωσι τόν σκοπόν.

Ο Λεγγε, λαβών ώραΐα δώρα καί καταπιών 
~οτηριον οινοπνεύματος, ήτοιμάζετο ν’ άνα- 
νεωση τας απαιτήσεις αύτοΰ, ό'τε, καταιγίδος 
επισκηψάσης ραγδαίας, κατέφυγεν είς τήν καλύ- 
οην αύτοΰ.

, Τ'ί _30 μαρτίου άνεχωρήσαμεν άπό τής Έλλυ- 
Ρι*ζ έπομενοι τή  συν ο δ ία τοΰ Ίβοαΐμ. Μετ’ 
ολίγον έφθάσαμεν πλησίον αύτοΰ, φέροντος έ'μ- 
προσθεν τοΰ έφιππίου μικρόν ώραΐον κοράσιον τό· 
οποίον εσχεν έ'κ τίνος νέας Βάρι, ή τις εΐπετο 
» τ ω  επί β00'ς. Μοί έπανέλαβεν ότι ήδη έγνώ- 
ρι,ον απο Κονδοκορου, ό'τι οί άνθρωποί μου συν- 
ωμοσαν κατ έμοΰ, καί είχον σκοπόν νά μάςθυ- 
σιασωσιν αααάφιγμένους είς Λάτουκαν, διαμονήν 
Ti>J Τ ’εν°όδ. Μέ έβεβαίωσε δέ ότι, έάν οί άν

θρωποί μου στασιάσωσιν, οί ίδικοί του θέλουσι 
μένει ούδέτεροι.

Τώ όντι φθάσαντες είςΛατονιέ, ενθα διέμενεν 
ή συνοδία τοΰ Μ οχάμετ-Χέρ, ύπασπιστοΰ τοΰ 
Τζενούδ, τά δύο τουρκικά καρβάνια ήλθον είς 
συνδιαλέξεις. Μετ’ ολίγον είδον τούς άνθρώπους 
μου ερεθιζόμενους κατά τοΰ Ίβραίμ καί μή θέ
λοντας νά ύπακούσωσιν είς τήν διαταγήν τοΰ νά 
φορτώσωσι τάς καμήλους. Ό  άρχηγάς τής στά
σεως Βελαάλ προσελθών μοί είπεν άντικρυς καί 
μετ’ αύθαδείας ότι κανείς δέν εχει σκοπόν νά 
κινηθη. ’Αρνηθέντος δέ έκ δευτέρου αύτοΰ νά μέ 
ύπακούση, έ'δωκα προς αύτόν γρονθοκόπημα σφο
δρόν έξαρθρώσαν τήν σιαγόνα καί ρΐψαν- αύτόν 
ήμιθανή κατά γής. Έ πειτα συσφίγγων έκαστον 
άπό τοΰ λαιμού' έσυρον πρός τάς καμήλους, τάς 
οποίας έπί τέλους πτοηθέντες ή'ρχισαν νά φορ- 
τόνωσιν. Εϊς τρεις έξ αύτών συνεχ_ώρησα νά μεί- 
νωσι πλησίον τοΰ Βελαάλ όπως νοσηλεύσωσιν

Ή Αύτου Μεγα).ειότης ό βασιλεύ; Κ ατχίβας περιηγούμενος τό κράτος 
αύτου μετά μιας τών Ί08 βασιλισσών, φερούσης τόν ζύθον.

αύτόν. Χάριν τής ώκυποδίας τοΰ ίπποι» μου 
πρού'φθασα περαιτέρω τινά  Λατουκινόν, όστις 
έ'λαθεν άποδράς, καί τάν παρέδωκα είς τούς Τούρ
κους τοΰ Ίβραΐμ .

Ή  Ταρραγγολέ, ένθα άφικόμεθα, είναι ή δια
μονή τού Ίβραίμ καί ή μεγαλειτέρα πόλις τής 
Λάτουκας , περιέχουσα περί τάς τρεις χιλιάδας 
ώχυρωμένας οικίας. Η πόλις είναι περιτετει- 
χισμένη παοαδόξοις τείχεσι ξυλίνοις, έκ κε
ραιών καί κορμών δένδρων. Οι κάτοικοί είσιν 
ώραΐοι, εύσχημοι καί άνδρεΐοι. Καί οί μέν άν- 
δρες βαίνουσι γυμνοί, φέροντες έπί τής κεφαλής 
είδος κεκρυφάλου έκ πτερών στρουθοκαμήλου · αί 
δέ γυναίκες είσιν έν γένει άσχημόταται, κολοσ- 
σ ιαΐαι, πελώρια έχουσαι τά  μέλη. Φέρουσιν όπι
σθεν ούράς προβάτοιν, χρίουσι τά σώμα αύτών 
λίπει κα- ίρυθρα στάκτη, καί άγαπώσιν έμπα- 
θώς τά  έκ κυανής ή πορφύρας πορσελάνης χά ν
δρα καί κοσμήματα.

Ό  μέγας έθνάρχης Μόϊ, τάν όποιον μοί συν-

έστησεν ό Ίβραίμ , μοί παρουσίασε τήν θυγατέρα 
καί άγαπητήν αύτοΰ σύζυγον Βεκκέ, άναντιρρήτως 
ώραιοτάτην Αίθιοπίδα, καίπερ άποκεκαρμένην 
εχουσαν τήν κεφαλήν έν χρώ καί τά δέρμα άνά- 
πλεων ο ύλών. Αί δύο αύται κυρίαι εύρον γε- 
λοΐον ότι δέν είχον παρά μόνον μίαν γυναίκα, καί 
συνεβούλευσαν έγκαρδίως καί ώς καλαί φίλαι τήν 
κυρίαν Βέκερ καί πρός τά καλόν της νά ξυρίση 
τήν κεφαλήν τη ς , ν ’ άφαιρέση τούς τέσσαρας 
έμπροσθίους όδόντας, καί οΰτω νά δυνηθή νά 
διατρυπήση τό κάτω χείλος, ώς όλαι αί κυρίαι 
τοΰ συρμοΰ τής Λάτουκας, και νά διαπεράση σω
λήνα ΰάλινον έ'χοντα τά σχήμα καί τά μήκος 
μολυβδοκονδύλου · δ ιότι κυρία φέρουσα τρίχας 
έπί τής κεφαλής καί μή έ'χουσα διατετρυπη- 
μένον τά κάτω χείλος δέν δύναται ποτε νά θεω- 
ρηθη ώς άνήκουσα είς τήν υψηλήν κοινωνίαν.

Ένώ δέ έν Εύρώπη καί παρά τοΐς Χριστια- 
νοΐς τά  θήλεα τέκνα είσίν ό ό'λεθρος τών κατα

στάσεων, εδω α π ’ έναντίας γίνον
τα ι παραίτια πλούτου τοΐς γο- 
νεΰσι. Καί πρώτον αί άγαμοι 
γυναίκες δέν έξοδεύουσιν ούδέν 
είς τήν ένδυμασίαν αύτών, ύπαν- 
δρευόμεναι δέ ό'χι μόνον δέν φέ- 
ρουσι προίκα, άλλά καί λαμβάνει 
ό πενθεράς παρά τού γαμβροΰ έκά- 
στης νεαράς καί εύπρεποΰς κόρης 
δέκα δαμάλεις. Έν τοσούτω οί 
κάτοικοι τής Λάτουκας προτιμώσι 
τάς δαμάλεις τών γυναικών αύ
τών · καί τούτου έ'δωκαν εσχάτως 
τρανώτατον δείγμα, 'η  συνοδία 
τού Μωχάμετ-Χέρ προσέβαλε χω- 
ρίον, τά όποιον έσεβάσθη ή τοΰ 
Ίβρα ίμ , καί άπήγαγεν αιχμαλώ
τους τάς γυναίκας καί τά πα ιδ ία . 
Καί μέχρι μέν τοΰδε οί κάτοικοι 
τοΰ χωρίου έ'μειναν άπαθεΐς καί 
ήσυχοι · ό'τε ό'μως είδον ό'τι οί 
λησταί ήρπαζον καί τάς δαμάλεις 
αύτών, έξω φρενών γενόμενοι, 
έπετέθεσαν τοΐς όπαδοΐς τοΰ 
Ίβραίμ άνδρείως, περιεκύκλωσαν 
αύτούς πλησίον τρομερού τίνος βα
ράθρου, καί τούς μέν διελυμήναντο, 
τούς δέ άρδην κατεκρήμνισαν άπο 
ΰψους πεντακοσίων ποδών · έν 
αύτοΐς δέ ήσαν πολλοί λειπο- 
τχκτη'σαντες άπό τοΰ στρατού 
μου. Μόλις δέ ό Μοχάμετ-Χέρ 
καί ό Βελαάλ διασωθέντες ώς 
έκ θαύματος έπανήλθον κακοί 
κακώς.

—  Που είναι εκείνοι οΐτινες 
μ  έγκατέλιπον; άνέκραξα τότε 
πρρς αύτούς μετά σχήματος πομ
πικού. —  "Ολοι άπέθανον, μοί 
άπεκρίθησαν περίλυποι. —  Πολύ 
κάλλιον ήθελεν είσθαι δ ι’ αύτούς, 
έάν έ'μενον μετ’ έμοΰ παρά νά γ ί -  
νωσι βορά τών γυπών · καί προσέ- 

θηκα μετ’ έμφάσεως · —  'Υπάρχει Θεός.
'Η  τρομερά έκείνη καταστροφή ή έπελθοΰσα 

ού πολύ μετά τήν κατάραν ήν πρού'φερον καθ’ 
όλων όσοι έλειποτάκτησαν ή έμελέτησαν κακά 
κα τ’ έμοΰ, ένέπνευσεν είς πάντας δεισιδαιμονικόν 
τινα φόβον, καί έπίστευσαν ότι συνετέλεσα διά 
δαιμονίου τινάς δυνάμεως είς τήν πανολεθρίαν 
έκείνην.

Δυστυχώς οί κάτοικοι τής Λάτουκας, μετεω- 
ρισθέντες ταίς προκατεργασθείσαις πράξεσι καί 
τη νίκη αύτών, κατήντησαν άπειλητικώτατοι 
καί έπεβάλοντο νά καταστρέψωσιν ό'λους τούς 
λευκούς, ' θ  ίβραίμ άνεχώρησεν είς Κονδοκόρον 
πρός παραλαβήν πολεμοφοδίων καί νέων στρα
τιωτών · έγώ δέ, έναπολειφθείς μόνος, ύπέστην 
πολλά μέχρις ού κατορθώσω νά έμποδίσω τήν 
πόλιν Ταραγγολέ καί τούς πλησιοχώρους 
κατοίκους τοΰ έπιπεσεΐν ήμ ΐν , καί οΰτω νά συα- 
μερισθώμεν τήν τιμωρίαν τήν οποίαν οί Λατου- 
κινοί έμελέτων να προσάψωσιν είς τούς άναι-



Πηγοΰ τοϋ Νείλον. Τό vsuua  τοΰ χροχοδείλου.

δεις οπαίους του Ίβραΐμ . "ΐνα δέ μή καταστήσω 
έμαυτόν ύποπτον συμμετοχής άπεφάσισα να 
κατασκηνώσω {/.όνος έ'ξω της πόλεως.

Ήξεραν τινά ήκούσαμεν αίφνης αύλούς καί 
ψαλτούς καί ήχους σαλπίγγω ν, καί τυμπά- 
νων πυδριχιστικών βάρβαρόν τινα καί κακόφω- 
νον άπη'·/ειαν. Έξη'λθομεν καί άναμιχθέντες 
μετά του πλήθους εύρέθημεν μ ετ’ ολίγον έν τω 
μέσω επικήδειου πυρριχιστικής λειτουργίας.

Οί πανηγυρίζοντες εφερον επί της περικεφα
λαίας αύτών δωδεκάδα μεγάλων πτερών στρου
θοκαμήλου. Άπό τών ώμων τούτων εξηρτώντο 
δοραί λεοπάρδων καί μαύρων πίθηκων. Μεγάλοι 
σίδηροι κώδωνες κρεμαμενοι απο του ζωστήρας 
αύτών κατέπιπτον ηχοϋντες έπι τών ισχίων 
εις γελοίους ελιγμούς κινούμενων. Κεράς άν- 
τιλόππης έξηρτημένον άπο τοΰ αΰχένος έχρησι- 
μευεν, δτε ό οίστρος έκορυφοΰτο, εϊς παραγωγήν 
n /ω ν  άποτοοπαίων έμφερών τοΐς βρυχη'μασι τών 
όνων καί τοΐς κρωγμοΐς τών γλαυκών.

Ο ί ά'νδρες, πολυάριθμοι, έκτελοΰσιν είδος πυρ- 
ρίχης κατεσπευσμένης, σείοντες τα  ρόπαλα αύ
τών καί επόμενοι άρχηγώ ϊακχαγωγω χορεύον- 
τ ι  όπισθοβατικώς. Α ί γυναίκες εςω τοΰ χοροΰ 
όρχοΰνται βραδέως, άμουσόν τ ι  και απωδον 
ίαλεμίζουσαι καί άπάδουσαι. Περαιτέρω δε μα
κό α σειρά παιδίων καί κορασιων εχοντων την 
κεφαλήν καί τον κορμόν ώχρα κεχρισμένον ση- 
μαίνουσι διά τοΰ ποδός το μέτρον τοΰ ρυθμοΰ 
καί κτυποΰντες έπί τοΰ εδάφους τούς ποδας αύ
τών, σιδηροΰς φέροντας κρίκους,παράγουσιν οίονει 
άπη /ημα  τών ήχων τών σ α λ π ίγ γ ω ν . Τέλος δε 
γυνή γυμνή ώς παράφρων καί το πρόσωπον υπό 
άσβόλου κατηθαλωμένον εχουσα διελαυνει άόια- 
λείπτως άνά μέσον τών π υ ρ ρ ιχ ισ τ ώ ν  ραντιζουσα 
τ ή ν  κεφαλήν αύτών μετά τέφρας ξυλάνθρακας την 
οποίαν φέρει έντό ς  λαγηνου. .

Η ιερουργία αύτη διη'ρκεσεν έπί πολλας εβδο
μάδας πρός τιμήν τών έπ* έσχάτως έν τ·?ί 
μάχη άποθανόντων. ’Εν τοσούτω ό'τε ήρώτησα

τόν Κόμμορον περι αύτής, δεν ήδυνη'θη να μοι 
έξηγήση δ ια τ ί τιμώσι τούς έν πολέμω άπο- 
θανόντας. Δεν έπίστευεν ό'τι ό άνθρωπος είναι 
νοημονέστερος τοΰ βοός'δέν είχεν ούδεμίαν ιδέαν 
περί μελλούσης ζωηί, δέν έπίστευεν είς τά  πνεύ
ματα, καί ήτο πεπεισμένος ό'τι οί άνθρωποι δεν 
είναι καλοί εί μή έφόσον δέν έ'χουσιν αρκετήν 
δύναμιν ΐνα γένωνται κακοί.

Κατά τάς εις τά  περίχωρα της πολεως εκ- 
δρομάς μου άνεκάλυψα ό'τι ή γη  ητο τα μαλιστα 
σιδηρΐτις. Οί Λατουκινοί εΐσιν έπιτη'δειοι σιδη
ρουργοί. Έξελθών πολλάκις είς κυνηγεσίαν τοΰ 
έλέφαντος δεν έδυνκίθην να σκοτωσω πολλούς. 
'Ημέραν τινά έξελθόντες έπί Θήραν μεθ’ ενός τών 
πρώτων αξιωματικών τοΰ βασιλεως, απηντησα- 
μεν έσμόν ελεφάντων. ^Εφιππος ών, ώς άπασα η 
λοιπή συνοδία μου, έπλη'γωσα δ ιςτον αυτόν ελε- 
φαντα. Τό θηρίον στρέφεται μανιώδες πρός έμέ 
φεύγοντα. Έν τώ  μεταξύ είς τών ανθρωπων 
μου μο: παρουσιάζει καραβίναν, δ ια  της οποίας

πληγόνω αύτόν έκ τρίτου εϊς τήν ώμοπλάτην.
Ο έλέφας όρμα έκ δευτέρου κατ’ έμοΰ* εγώ δε 

στραφείς καί φεύγων αύτόν εύρέθην αίφνης απέ
ναντι συνεσφιγμένης φάλαγγος δεκαοκτώ έλε- 
φάντων. Έκυνηγησα ένα μή δυνηθεις νά φθάσω 
αύτόν. Έπανακάμπτων όμως άπαντώ πάλιν 
τον πληγωθέντα έλέφαντα, ό'στις έρεθισθείς έπί 
μάλλον καί μάλλον ύπό τών πόνων ώρμησε 
κατ’ έμοΰ μετά καταπληκτικής οργής. Ή  συνο
δία μου ήτο μακράν, ό ίππος μου άπειρηκώς, καί 
παρ ολίγον συνελαμβανόμην ύπό τοΰ έλέφαντος, 
Καί έγώ μέν έ'λαθον αύτόν άποδράς καί έσώθην, 
τό δέ θηρίον άπέθανε τήν νύκτα. Οί κάτοικοι 
τής Ταρραγγολέ εφαγον τάς σάρκας αύτοΰ· οί 
δε τής Ούακχάλα μοί ή'ρπασαν τούς χαυλιόδον
τας, πριν ή προφθάσω νά τούς άφαιρέσω.

I V

Απο τοϋ πεδίου τοϋ Σοβ«τ εις τ& μεθόρια 
τοϋ Ουνυόρο, βασιλείου τοϋ Κάμρασι.

Άνιώμενο; έπί τη αργία καί μή ύποφέρων

τούς διαπληκτισμούς δ ι’ ών οί ήδη φθάσαντες 
Τούρκοι τοΰ Ίβραΐμ ήρέθιζον τούς δεκαπέντε 
δειλούς στρατιώτας μου, ήτοιμαζόμην νά έγ- 
καταλείψω τήν Ταραγγολέ , ό'τε πρέσβεις, 
ερχόμενοι έκ τοΰ βασιλείου νθββο , παρουσιά- 
σθησαν φέροντες δώρα « πρός τόν λευκόν ά'ν- 
θρωπον, ό'στις δέν ζητεί ού'τε τόν έλέφαντα ού'τε 
τό δουλεμπόριον. » Ό  Ίβρα'ϊμ άπεφάσισε νά 
συνάψη φιλίαν μετά τής φυλής ταύτης, τήν 
οποίαν ένόμιζε λίαν ειρηνικήν. Άνεχώρησα δέ 
μετ’ αύτοΰ, έγκαταλείψας τά  σκηνώματα καί 
τάς άποσκευάς μου εϊς τήν φυλακήν πέντε αν
θρώπων τούς οποίους συνέστησα είς τόν Κόμμο
ρον.

'Η  κοιλάς τής Λάτουκας ομοιάζει αληθή 
παράδεισον κατά τό διάστημα δεκαοκτώ μιλίων. 
Μετ’ αύτήν είσήλθομεν, διαπεράσαντες σειράν 
ύψηλών όρέων είς τήν έ'τι ώραιοτέραν κοιλάδα 
τοΰ Κανιέτη, καί έκεΐθεν άφίχθημεν είς τό κυ- 
ριώτερον πολίχνιον ' τοΰ νθββο . Οί αύτόχθονες 
τοΰ βασιλείου τοΰ "Οββο εχουσιν ιδίαν διάλε
κτον καί ίδ ια  ηθη καί χαρακτήρα. Έξερχόμενοι

εϊς τόν πόλεμον άπογυμνοΰνται όλοτελώς καί 
πυρροί τήν χρόαν χρωματίζουσι τό σώμα αύτών 
νευρίσι ραβδωταΐς κηλΐσι έρυθραΐς ή κιτρίναις 
κατεστιγμέναις.

Ώς έπί τό πλεΐστόν είσι σκυταληφόροι καί 
δερματοφόροι, άμπεχόμενοι δοράς αϊγός ή άντι- 
λόππης έρριμμένας δίκην μανδύου επί τών ώμων. 
'Η ρίν καί τά  ά'λλα σημεία τοΰ προσώπου 
είσίν εύ'ρυθμα, ή δέ κόμη αύτών καθαριωτάτη 
άπολήγουσα όπισθεν είς ούράν παραπλησίαν τή 
τοΰ κάστορος. Αί γυναίκες, άποσκορακίζουσαι 
τό μικρόν έμπρόσθιον περίζωμα καί τήν όπι- 
σθίαν ούράν ήν προβάλλονται ώς αιδώ αί γυναί
κες τών Νούερς,τών Βάρις καί τών Αατουκινών, 
εύρίσκουσιν άνετιότερον τό βαίνειν γυμναί, η τό 
πολύ φοροΰσι μικρόν τινα δερμάτινον δεσμόν. 
Αί γραΐαι βαίνουσιν ώς ή Εύ'α, η φοροΰσι πε
ρί τάς όσφΰς άντί πάσης έσθήτος λινόδεσμον 
άπο τοΰ όποιου άναρτώσι μικράν δέσμην ξηρών 
χόρτων.

' θ  βασιλεύς τής φυλής, αστείος, χαρίεις, φι- 
λοσκώμμων καί πονηρός γέρων, ey ει πολλάςγυ-



ναΐκας διεσπαρμένας είς τά διάφορα χωρία, ού
τως ώστε είς πάσαν περιοδείαν έντός του κράτους 
αύτοΰ εύρίσκεται παρ’ έαυτώ

Ώς αί γυναίκες τών αρχαίων πατριαρχών, 
θεωροΰσιν αί αύτόχθονες τοΰ νθββο ατιμίαν την 
στείρωσιν, καί ιδού διατί ό ήγεμών τής φυλής 
ταύτης Κ ατχίβας έχει εκατόν δεκαέξ παΐδας, 
έκαστος τών οποίων είναι διωρισμένος νά διοικη 
εν χωρίον.

Ώς έπί το πλεΐστον ό Κ ατχίβας, μή δυνά- 
μενος νά βαδίζη είτε έκ τοΰ γήρατος, είτε έκ 
μέθης, περιηγείται το κράτος αύτοΰ όχούμενος 
έπί τών ώμων άθλητικοΰ τίνος υπηκόου, όπισθεν 
τοΰ οποίου έρχονται δύο άνδρες οΐτινες ανταλ
λάσσονται , καί χρησιμεύουσιν έναλλάξ ώς όδη- 
■ρί καί ώς υποζύγια ίππάσιμα. Μια δέ τών 
γυναικών αύτοΰ επεται πάντοτε φέοουσα υδρίαν 
ζύθου, έκ τοΰ οποίου ό ήγεμών πίνει τόσον συχνά 
ώστε μετ’ ολίγον άνθ * ενός μο'λις δύο οδηγοί 
δύνανται νά κρατήσωσιν .αύτόν όρθιον. Μή δυ- 
ναμένων ποτέ νά λάβωμεν παρά τών φειδωλών 
αύτοχθόνων όρνιθάς τινας, άς ιδίως ή σύζυγός 
μου έπιθύμει, μ ’ έζη'τησε τόν ίππον μου, όπως, 
παρουσιασθείς έφιππος καταπλήξη τούς υπη
κόους αύτοΰ, οΐτινες δέν είδον αύτόν ποτε έφιπ- 
πον. Τό ζώον όμως μή ον συνειθισμένον πρός 
τούς τρόπους τοιούτου αναβάτου έσφενδόνισεν 
αύτόν εύθύς κατά γής * έξ ού ό Κ ατχίβας συνεπέ- 
ρανεν ότι άσφαλέστερον, εϊ καί ήττον ηγεμο
νικόν, θά ήτο ν’ άναβή όνον παρακολουθούμενος 
ύπό δύο άνθρώπων μου.

Το πονηρόν τοΰτο γερόντιαν έκυβερνα τόν λαόν 
αύτοΰ ύποσχόμενον αύτώ εύδίαν ή βροχήν διότι 
ό λαός πιστεύει έν γένει είς τήν ούναμιν τοΰ 
ήγεμόνος έπί τών στοιχείων. Φορολογεί δέ τούς 
υπηκόους αύτοΰ ζητών κατά τούς καιρούς τά  
τρόφιμα ών εχει χρείαν. Κ ατά μέν τήν ξηρα
σίαν λέγει αύτοΐς · « Έάν δέν μοί φέρητε αί
γας, δέν σάς δίδω βροχήν · » κατά δέ τήν ώραν 
τών όμβρων ’ « Εάν δέν μοί δώσητε σίτον, 
δέν σάς διδω τόν καλόν καιρόν. » Κατά τήν 
δευτέραν είς Οββο διαμονήν μου οί υπήκοοι αύ
τοΰ έπανεστάτησαν ενεκα τής έπελθούσης μεγά
λης λειψυδρίας. καθ’ ήν ό πονηρός ήγεμών 
προσεποιεΐτο ότι δένήκουεν. Ό  Κατχίβας αγω
νιών καί περίτρομος ήλθε κρυφίως πρός έπίσκεψίν 
μου. « Θέν θά δώσω αύτοΐς νερόν, μοί λέγει ποώ- 
τον, ε ίμή ό'ταν κάμωσι τό χρέος αύτών πέμ- 
ποντες πρός εμέ τάς όφειλομένας προσφοράς. » 
Έ π ειτα  μεταβάλλων τήν φωνήν προσέθεσεν 
άφελώ; « Καί σύ δέν γνωρίζεις ούδέν μηχά
νημα τό όποιον νά φέρη βροχήν ; » Τότε ένόησα 
ότι ό φόβος τής αποστασίας τών υπηκόων αύ
τοΰ έβίασε τόν πονηρόν γέροντα νά έ'λθη καί νά 
μέ ζητήση συμβουλήν. Έπειδή δέ είχον παρα
τηρήσει ότι άπό τινων ή μερών πυκνά νέφη 
άνήρχοντο είς τόν ούρανόν μετά μεσημβρίαν, άπε- 
κρίθην αύτώ ώς μάντις ότι κατ’ έμήν γνώμην 
κατά τάς έπομένας ή μέρας δέν θά εχωμεν βροχάς 
συνεχείς άλλά τινας ραγδαίους όμβρους. « Αΰτη 
είναι καί ή έμή γνώ μ η ! άπεκρίθη κατευχαρι- 
στημένος. » Έ π ε ιτα  παρακαλέσας με νά συρίξω 
δίς μεταξύ τών δακτύλων μου, τό όποιον καί 
έ'καμον παράξας συριγμόν όμοιον τώ τής άτμα- 
μάξης, άνεχώρησε βέβαιος ότι μοί έκλεψε τό 
μυστικόν μου.

Κατα τήν εποχήν ταύτην ήκουσα πρώτον 
έγχώριόν τινα όμιλοΰντα περί τής Μεγούνδω 
χώρας κειμένης πλησίον μεγάλης λίμνης καί 
άγνωστου έκτάσεως.

Τη 5 ίαννουαρίου 1864· άνεχωρήσαμεν έξ 
"Όββο βαρέως έμοΰ άσθενοΰντος καί τής συζύ
γου μου, διευθυνόμενοι πρός Ούνύορο μετά τοΰ 
’ίβραίμ. Διήλθομεν τόν Ά ττα π ι, καί μετά τινας 
ημέρας τόν Άσουαν ποταμόν, παοά τούς καταρ- 
ράκτας, οΐτινες καίπερ διογκούμενοι πρό τινων μη
νών τά μέγιστα, ήσαν τότε κατάξηροι. Έ π ί τίνος 
σύρτεως ευρισκόμενης έν τώ μέσω τής κοίτης 
τοΰ ποταμοΰ, παρετηρήσαμεν ποίμνιον ώραίων 
άντιλοππών.Πλησιάσας δέ μετά προσοχής έσκό- 
τωσα τήν μεγίστην αύτών, ζυγίζουσαν περί 
πεντακοσίας λίτρας. 'Η ανέλπιστος αΰτη προ

μήθεια προσφάτου κρέατος κατευχαρίστησε τούς 
ανθρώπους μου.

Τόν Ίβραίμ παρέλαβον μ ετ’ έμοΰ ύποσχε- 
θέντα νά φεισθη τών αύτοχθόνων τοΰ Ούνύορο, τό 
όποιον καί έκαμε. Καθώς όμως διελθόντες τόν 
ποταμόν Άσουαν μετηνέχθημεν είς Φαρεαγίοκο, 
έληστευσε τάς τοΰ σίτου άποθήκας, καί έπεχεί- 
ρησε εκδρομήν όλεθρίαν κατά τών αύτοχθόνων, 
καθ’ ήν άπωλέσθη μέν σημαιοφόρος αύτοΰ, 
ήρπασε δέ τριακόσια πρόβατα καί βόας, καί 
ήχμαλώτισε πολλούς μαύρους.

Φθάσαντες είς Σχούαν, ειδομεν περί εΐκοσι- 
πέντε χιλ ιάδας μιλίων πρός βορράν καί άνατο
λάς τό εύφορώτατον καί γονιμώτατον πεδίον τοΰ 
Δέβονο. Έμαθον ό'τι ό τοποτηρητής τοΰ Λε'βονο 
Μ ωχάμετΟύάτ έλ Μέκ, συνοδευόμενος ύπό τών 
ανταρτών, οΐτινες μ έγκατέλειψαν είς Κονδοκό- 
ρον, καί τοΰ 'Ριόγκα, τοΰ άδελφοΰ καί ασπόνδου 
έχθροΰ τοΰ βασιλέως τοΰ Ούνύορο, είχε πρό ολί
γου έπιπέσει τοΐς άνθρώποις τοΰ Κάμρασι καί 
λεηλατήσει τήν χώραν αύτών.

V

Άπο τών όχθών τοΰ Νείλου εις τας όχθας 
της λ ί μ. ν /] ς τοΰ Άλβε'ρτου.

Τή 1 0 φεβρουαρίου έφθάσαμεν είς Μ’ρουλι, 
πρωτεύουσαν τοΰ Ούνύορο, μέγαλην κώμην άπο- 
τελουμένην έκ καλυβών καί άναπεπταμένην έπί 
τής ύπωρείας λόφου ξηροΰ.

Τή 11 ή άφιξις τής πολυπληθούς συνοδίας 
τοΰ βασιλέως έτάραξε τοσοΰτον τούς Τούρκους 
τοΰ Ίβραίμ, ώστε άνευ τής μεσιτείας μου βε
βαίως θά συνεπλέκοντο μετ’ αύτών. Απειρηκώς 
καί έξησθενισμένος έκ τών πυρετών, ήναγκάσθην 
νά πορευθώ φερόμενος έπί κλίνης πρός τόν βα
σιλέα Κάμρασι, ή μάλλον πρός έκεΐνον όστις 
παρουσιάσθη ψευδώςώς τοιοΰτος· διότι καθ’ όλην 
τήν διάρκειαν τής οδοιπορίας μου ό δειλός καί 
άτολμος ούτος μονάρχης έφοβεΐτο ήμάς τοσοΰ
τον, ώστε ήπάτα στελλών άντ αύτοΰ άλαλον 
ψευδομονάρχην. Εύρον δέ τοΰτον καθήμενον έπί 
σκίμποδος. Ήρώτησα αύτόν περί τής λίμνης 
Λοΰτα Ν 'ξιγγέ · άλλ’ άντί νά μοί άποκριθή, ήρ- 
χισε νά γελά είρωνικώς λέγων ότι ή λίμνη αΰτη 
δέν ώνομάζετο οΰτως, άλλά Μ βουτάν Ν’ξ ιγγέ, 
καί προσέθεσεν ότι δέν ήδυνάμην νά πορευθώ είς 
αύτήν άλλως εί μή μετά πορείαν εξ μηνών. —  
Ούδέν μοι διαφέρει, άπεκρίθην αύτώ. « Πρέπει νά 
πορευθώ έκεί· διότι ή ύγεία μου θά καλλιτε- 
ρεύση μόνον όταν πλησιάσω εϊς τήν λίμνην. Τό 
κράτος τοΰ Ούνύορο είναι υπεύθυνον τής υγείας 
καί ζωής μου τή Α γγλία· διότι, έάν άποθάνω 
έύώ, θα ήσαι σύ υπεύθυνος, η

Τότε μοί προέτεινε νά βοηθήσω αύτόν κατά 
τοΰ έχθροΰ αύτοΰ Ριόγκα · έγώ όμως άπέρριψα 
τον λόγον αύτοΰ προβαλλόμενος τό ειρηνικόν 
μου έ'ργον. Ο Ίβραίμ όμως μεταχειριζόμενος 
τον καιρόν συνήψε συμμαχίαν αίματος μετ’ αύ
τοΰ κατά τοΰ έχθροΰ αύτοΰ. Γυμνώσαντες τούς 
βραχίονας έκαστος τών δύο συμμάχων καί λα- 
βο'ντες μικρόν σχαστήριον (b is to u r i) , έ'καμον 
μικράν τομήν, καί ελειξαν τό αίμα άλλήλων. 
"Εκτοτε ό Ίβραίμ μ ’ έγκατέλειψε, διότι ή 
όμαιχμία έκείνη άπέβλεπεν είς τήν προσβολήν 
καί τήν άμυναν πρός άπαντας.

Τό κατ’ εμέ έκείμην πάντοτε ασθενής, μή δυ- 
νάμενος νά θεραπευθώ έκ τοΰ διαλείποντος πυρε
τού, άπορία κιννίνης, τήν όποιαν άνάλωσα θεοα- 
πεύων άλλους. Ό  δε βασιλεύς τοΰ Ούνύορο, ή 
μάλλον όώς τοιοΰτος παρουσιαζόμενος καθίστατο 
έπι μάλλον καί μάλλον φορτικός, προφασιζόμε- 
νος ότι, τοΰ Σπήκ δωρήσαντος αύτώ είκοσι δώρα, 
έγώ έ'δωκα μόνον δέκα. Έφθασε δέ είς τοσαύτην 
αναιύειαν, ώστε νά ζητήση νά μέ άφαιρέση τήν 
καραβίναν, τήν πυξίδα καί τό ώρολόγιόν μου, 
ό'περ ήρνήθην αύτώ.

Τέλος δέ άπορών ή'δη τ ί  νά ζητήση, μοί λέγει 
πραότατα καί μέ τό άφελέστατον ΰφος· « Λοι
πόν, καθώς σοί ύπεσχεθην, θά διατάξω νά σε 
όδηγήσω'ΐν εις τήν λίμνην, καί έκεΐθεν ?’ς τήν

Σχούαν άλλ’ έπ ί τη συμφωνία τοΰ νά  μ έ  χ α 
ρ ίσ η ς τή ν  γ υ ν α ΐκ ά  σου. »

Κατά τήν ώραν ταύτην πλήθος αυτοχθόνων 
υπόπτου φυσιογνωμίας συνηθροίζοντο περί ήμάς· 
ό δέ αύθάδης έκεΐνος λόγος συνεπλήρωσε τάς υπο
ψίας όσας είχον περί τής προδοσίας αύτοΰ καί 
τών επίβουλων αύτοΰ σκοπών. Παροξυνόμενος ύπό 
τής ιδέας ότι, έάν ή ώρα έκείνη έπέπρωτο νά ήναι 
ή τελευταία τής περιηγήσεως καί τής ζωής μου, 
έ'μελλε νά γένηται καί τελευταία ώρα τής ζωής 
τοΰ προδότου Κάμρασι, έγέμιζον ήσύχως τό ρε
βόλβερ, καί στοχαζόμενος δύο βήματα μακράν 
τής κεφαλής τοΰ βασιλέως, λέγω αύτώ ϋβριστι- 
κώς, ότι, έάν έπίεζον τόν λύκον, αί προσπά- 
θειαι όλων αύτοΰ τών άνθρώπων δέν θά ήρκουν 
πρός τό σώσαι αύτόν, καί ότι ήδύνατο νά θεωρή 
εαυτόν ώς νεκρόν, έάν έτόλμα νά έπανείπη τόν 
αναιδή λόγον όν προέφερε πρό ολίγου. Προσέ
θεσα δέ ότι εϊς τήν πατρίδα μου τοιοΰτος λόγος 
τιμω ρείται διά θανάτου · καί ότι συγχωρώ καί 
χαρίζω είς αύτόν τήν ζωήν μόνον, διότι θεωρώ 
αύτόν ώς κτήνος, άγνοοΰντα τ ί  έστι καλόν ή 
κακόν.

'Η  σύζυγός μου πλήρης άγανακτήσεως άνα- 
πηδήσασα άπηύθυνε πρός τήν Αύτοΰ Μεγαλειό
τητα άραβιστί λόγους υβριστικούς, τών όποιων 
ό μονάρχης βεβαίως δέν ένόησε τήν έ'ννοιαν · άλλ,’ 
ή όργή τοΰ ρήτορος άνεκάλυψεν αύτώ τό άτοπον 
τής διαγωγής αύτοΰ καί τό σκληρόν τής έπι- 
πλήξεως. Ή  σύζυγος ό'μως τοΰ Βασχίτα, ή'τις 
ήκολούθει ήμάς ώς ύπηρέτρια, γνωρίζουσα τήν 
γλώσσαν καί αϊσθανθεΐσα τήν πρός τήν κυρίαν 
αύτής γενομένην ΰβριν, μετέφρασεν αύτώ αύτο- 
λεξεί τάς ΰβρεις έκείνας.

Τό φιλελεύθερον καί αΰ'θαδες τής λευκής γυ
ναίκας κατέπληξαν τόν κακοτυχή δυνάστην έν 
ταύτη τη μικρά περιπετεία. Μετανοήσας δέ διά 
τόν λόγον τόν όποιον μοί έκαμε, είπε μετά 
τής άφελεστάτης έκπλήξεως · « Διατί θυμόνεις ; 
δέν ήθέλησα νά σέ προσβάλω · ένόμιζον ότι έ'κα
μον φιλοφροσύνην τ ινά , ώς είμαι συνειθισαένος 
νά κάμω πρός όλους τούς ξένους. Δεν ήξιζε τόν 
κόπον νά θυμώσης διά τόσον μικρόν πράγμα, 
ί^λλως δ ’ έγώ είχον σκοπόν λ.αμβάνων τήν γυ
ναΐκά σου νά σοί δώσω μίαν άπό τάς ίδικάς μου. 
Αφοΰ ό'μως ό λόγος ούτος δέν σοί άρέσκει, άφή- 

σωμεν αύτόν κατά μέρος, καί όμιλήσωμεν περί 
άλλων πραγμάτων. »

Απεδέχθην ψυχρότατα τήν απολογίαν αύτοΰ, 
καί έπανεΐπον αύτώ ότι έπεθύμουν ν άναχωρήσω 
εύθύς, ό'περ 'καί έ'καμον. Ά μα ό'μως άπεμακρύν- 
θηρ,εν, ειδομεν αίφνης έκατοστύας άνδρών ώπλι- 
σμένων καί προχωρούντων πρός ήμάς. Καί τό 
μέν πρώτον ένόμισα ό'τι έπετίθεντο ήμΐν, ό'τε 
αίφνης είδον μεταξύ αύτών γυναίκας καί π α ΐ
δας. Μόλις δέ ήδυνήθην νά καταπραΰνω τούς 
άνθρώπους μου, οΐτινες ήρχισαν ήδη νά πυροβο- 
λώσιν έπ’ αύτούς. Οί άγριοι, πιπτοντες μεταξύ 
ήμών ώς άγέλαι άκρίδων, έχόρευον καί έβρυ- 
χώντο περί τόν βοΰν τόν όποιον έγώ άνέβαινον· 
προσεποιοΰντο ότι προσέβαλον ήμάς· έπειτα ότι 
έμάχοντο πρός άλλήλους, καί καθόλου έφαίνοντο 
μαινόμενοι. Ή  στολή αύτών ήτο άλλόκοτος. 
Ένδεδυμένοι δοράς λεοπάρδων ή λευκών πιθή
κων, έ'φερον ούράς κρεμαμένας όπισθεν, κέρατα 
άντίλόππης έφηρμοσμένα έπί τοΰ μετώπου, καί 
πώγωνας προσθετούς κατεσκευασμένους εκ πολλών 
ούρών συνερραμμένων. Τή άληθεία έφαίνοντο ώς 
δαίμονες. Ήσαν δέ ούτοι ή συνοδία τήν όποιαν 
έ'πεμπεν ήμΐν ό Κάμρασις ό'πως συνοδεύσο ήμάς 
μέχρι τής λίμνης. Εύτυχεΐς ούτοι ότι δέν άπε
κρίθη μεν μετά τουφεκισμών είς τάς γελοίας τιμάς 
άς προσέφερον ήμΐν.

Καίτοι δέ ή συνοδία άπετέλει μέοος τής βα
σιλικής φρουράς, διεσπάρη περίτρομος είς τά 
πέριξ καθώς ό Σαάτ καί οί περί εμέ έπυροβό- 
λησαν είς τόν άέρα.

Πρό; άποφυγήν μεγάλου τινό; τέλματος άπε- 
μακρύνθημεν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έκ τοΰ 
Καφούρ. Έπήλθεν ό'μως ώρα καθ’ήν, έξερχόμε- 
νοι έ'κ τίνος μεγαλοπρεπούς άνθουσών ακακιών 
δάσους, ήναγκάσθημεν νά διαπείάσωμεν αύτό
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εις διάστημά ενος μιλίου. Ή το  δέ τοσοΰτον βαθύ 
ώστε ενίοτε εβυθιζόμεθα έντός τής ίλύος μέχρι 
τοΰ λαιμοΰ, και πολλαχού ήναγκάσθημεν νά κο- 
λυμβώμεν. Τέλος διήλθομεν σώοι.

Την επιούσαν έφθάσαμεν είς Καφούρ, τόν 
όποΐον διαπερώσιν οί έγχώριοι διά γέφυρας φυ
σικής εσχηματισμενης ύπό τών στρωμάτων τών 
•■όροβιων φυτών, άτινα βρύουσιν έπί τοΰ ποταμοΰ 
τουτου. Η φυσική αΰτη καί παράδοξος γέφυρα 
είχε^ δυο ποδών πάχος. Συνεβούλευσα τήν σύ
ζυγον μου νά μέ άκολουθή εύτόλμως έπ’ αύτής. 
Ο ποταμος είχε κάτωθεν όγδοήκοντα μέτρων 

μ^κος. Μόλις έφθάσαμεν είς τό τέταρτον τής 
7«φυρας, και στραφείς πρός τά όπίσω είδον 
[*ετ απερίγραπτου φρίκης τήν σύζυγόν μου ί- 
σταμενην ^πρώτον, έ'πειτα δέ καταδυομένην ό- 

ιγον^κατ ολίγον, είς τό μέσον τών καλάμων, 
και αίφνης πίπτουσαν ώς κεραυνόβλητον. Ανε- 
σπασαμεν αύτήν άπό τής ύγράς έκείνης κοίτης 
μοηθεία τινών έκ τών άνθρώπων μου· άλλ’ έκεί
νη εμενεν αναίσθητος ώς πτώ μα. Προσεβλήθη, 
φαίνεται, υπό ήλιάσεως. Μ«-τήνεγκα αύτήν είς

πλησιόχωρόν τινα  κώμην, ένθα έκινδύνευσε τόν 
έσχατον κίνδυνον.

Έν τοσούτω ή καταχθόνιος συνοδία τοΰ Κάμ- 
ρασι έξηκολούθει νά χορεύη καί νά βρυχάται 
περί τήν ταλαίπωρον άγωνιώσαν σύζυγόν μου. 
Μέχρι τοΰδε άντί ώφελείας καί προστασίας έγέ- 
νετό μοι παραίτιος μόνον έμποδίων καί δυσα
ρεσκειών · αί δέ καθ’ όδόν λεηλασιαι καί άρπα

ν ι ·  . Λ /  Ύ  —γα ι αυτής εμποοι,ον ημας του αγορα,ειν ων 
εΐχομεν χρείαν. Ένεκα τής οκνηρίας αύτών κοι- 
μωμένων κατά τάς πρός οδοιπορίαν πολυτίμους 
πρωϊνάς ώρας ήναγκαζόμεθα νά όδοιπορώμεν 
φλέγοντος τοΰ ήλιου. Τέλος δέ τοσοΰτον ήρε- 
θίσθην ώστε ήπείλησα νά πυροβολήσω αύτούς, 
έάν δέν μέ άφινον ήσυχον ΐνα έξακολουθήσω μό
νος τήν οδοιπορίαν μου.

Έν τοσούτω ή σύζυγός μου έμεινεν άναίσθητος 
έπί π ο λ λ ά ςμ έ ρ α ς , καί έπορευόμεθα ώς επική
δειος πομπή. Ήσθανόμην ήδη τύψεις συνειδότος, 
καίήτιώμην έμαυτόν ώς αίτιον τοΰ θανάτου ταύ
της· μή δυνάμενοςδέ ΐνα βοηθήσω άλλως, προσ- 
ηυχόμην ύπέρ αύτής, άρκούμενος ινα υγραίνω

έκ διαλειμμάτων τά χείλη αύτής, καί νά θέτω 
έπί τής κεφαλής ψυχρά επιθέματα. Αίφνης έ- 
ψιθύρισε «χάρις τώ Θεώ! » καί άνένηψε έκ 
τής άτονίας, άλλά παραφρονούσα- δ ιότι άνε- 
πτύσσετο ήδη έν αΰτη ό τυφοειδής πυρετός. 
Καί ό'μως έπρεπε νά προχωρώμεν, καίπερ ραγ
δαίας καταρραττούσης βροχής. Δέν ήδυνάμεθα 
νά προμηθευθώμεν τροφάς είμή μεταβάλλοντες 
κατάστασιν καί τόπον. Καίπερ άποκαμών έξη- 
κολούθησα βαδίζων επτά ημέρας καί έπτά νύ
κτας θεραπεύων τήν σύζυγόν μου. Τέλος δέ κατέ- 
πεσον καί έγώ πλησίον αύτής έξηντλημενος έκ 
τοΰ καμάτου, τής άγρυπνίας καί τών στερή
σεων ,  καί άναίσθητος. Τήν νύκτα έκείνην οί 
άνθρωποί μου ήτοίμασαν τάς σκαπάνας, καί 
έζήτουν τόν τόκον όπου έπρεπε νά σκάψωσι 
τον λάκκον ήμών. "Οτε ήνοιξα τούς οφθαλμούς, 
ό ήλιος ήτο έπουράνιος. Περίτρομος έστράφην 
πρός τήν σύζυγόν μου, τήν όποιαν έφριττον μή 
ΐδω άποθανοΰσαν. Αγαθή τύχη ειδον αύτήν 
άναπνέουσαν ήσύχως. Ανοίξασα τούς οφθαλμούς 
μέ άνεγνώρισεν· ό Θεός έσωσεν αύτη'ν.



V I
Ή  λίμνη  τοΰ ’Αλβέρτου Νυάνζα.

Τελο; άπο της κώ ρις Παρκαμι είδοαεν [J.ά 

κρα ν προς το βάθος τοΰ όρίζοντος αίωρουμένας 
ταςκορυφάς τών όρέων, αΐτινες οριζουσι την εναν
τίαν όχθην της !>περποθου|χενης εκείνης λίμνης. 
'Ομολογώ δ τ ι τ/,ν νύκτα δέν ήίυνη'θην να κοι
μηθώ έκ τοΰ πάθους ρ,ου. νΗαεΟα λοιπδν τόσον 
πλησίον τοΰ σκοπού τον όποιον προύτιθε'μεθα 
τοσαΰτα η δη ετη ,κ α ι προ; τον όποιον έβαδίσα- 
ΐ7.εν άνα (Λε'σον τοσούτων προσκομμάτων, κινδύ
νων, και ταλαιπωριών; Την 1 4  Μαρτίου ημεθα 
η δη έπί τών βοών πρό της ανατολής τοΰ ηλίου. 
’Από της κορυφής λόφου εΐδον αίφνης αναπε
πταμένων πρό ήρ.ών άπειρον ΰδατων επιφάνειαν 
παρατείνουσαν υ-έχρι καί δεΰρο έπ άπειρον εν τώ 
διαυγεΐ όρίζοντι, ητις επιπλατυνου.ένη κατα 
μικρόν άνεχέετο περιλαμβανουσα κολπους αλλη- 
λοις συναφείς, που μέν κατά στενοπόρου; αυχέ
νας κατεστοαωμένη, ποΰ δέ παλιν πλατυνο- 
μένη είς άπειρον ελαμπε δε ώς αργυροειδες 
κάτοπτρον άντανακλώσα τας φλογέρας της ιση- 
αερίας ηλιακά; άκτΐνας·

Μακράν έςηκοντα μιλίων σχεδόν πρός δυ- 
σμάς υψηλά κυανόχροα όρη έφαίνοντο αιωρουμενα 
ύπεράνω τών ΰδάτων εις υψος επτα χιλιάδων 
ποδών. Όποιος θρίαμβος! 'Η γηραιά λγγλία  
άνεκάλυψε τέλος τό μυστήριον τών αιώνων, τά ς  
π η γ ά ς  τοΰ Ν ε ίλ ο υ . Έπεσον γονυκλινής ένώ
πιον τοΰ μεγαλοπρεπεστάτου εκείνου θεάματος, 
καί πληρης ένθουσιασμοΰ και κατανύζεως απηυ- 
θυνα θερμάς πρός τόν "ϊψιστον χάριτας έπισκιά- 
σαντά με μέχρι τέλους.

Εΰρισκόμην είς υψος 1 5 0 0  ποδών ύπέρ της 
έπιφανείας τών ΰδάτων της λίμνης, καί άπό 
της περιωπής έκείνης τοΰ άποκρη'μνου γρανίτου 
έπέβλεπον τά  άγαθοποιά έκεΐνα νάματα, την 
άπειρον έκείνην δεζαμενην, άπό τής οποίας έρ· 
ρεον τά  νάματα τα άρδεύοντα την χώραν της 
Αίγυπτου, ητις άνευ αύτών θά ήτο αδιάβατος 
έ'ρημος. Eiyov ένώπιον μου τήν λίμνην έκείνην, 
ητις άπό τών πρωϊαιτάτων ιστορικών χρόνων 
έ/ορήγει παντοϊα άγαθα είς πλήθος άπειρον αν
θρώπων, —  εν τών μεγίστων τής φύσεως άντι- 
κειμένων, —  τήν δευτέραν πηγήν τοΰ Νείλου!. . .  
Άπεφάσισα νά δώσω είς αϋτήν όνομα όποιον τω 
όνόματι όπερ εδωκεν ό Σπήκ είς τήν λίμνην τήν 
όποιαν άνεκάλυψεν, όνομα ευκλεές,αναμιμνήσκον 
διά παντός τόν άνδρα τόν όποιον ή Αγγλία καί 
ή βασίλισσα ημών θρηνοΰσιν άποθανόντα. 'Η 
μέν πρώτη λίμνη τήν οποίαν άνεκάλυψεν ό Σπήκ 
ώνομάσθη Βικτωρία, τήν δέ ΰπ’ έμοΰ άνακαλυ- 
φθεΐσαν λίμνην ώνόμασα λίμνην τοΰ Αλβέρτου 
ή Αλβέρτου Νυάνζα.

Ή  οδός ή άγουσα πρός τήν λίμνην ήτο λίαν 
άπόκρημνος· διό έγκαταλιπόντες τούς βόας οΰς 
έπεβαίνομεν μέχρι τοΰδε κατηρχόμεθα αύτήν 
πεζοί. Ή  κυρία Βέκερ, άσθενής έτι καί άδύνα- 
τος, έτρεμε βαδίζουσα καί έπανέπαυεν έκ δια
λειμμάτων τήν κεφαλήν αύτής έπί τών ώμων 
μου. ’Εγώ δέ νίσθανόμην έμαυτόν λίαν έξησθε- 
νισμένον ύπό τοΰ πυρετοΰ. Διό έβαδίσαμεν βρα
δέως περί δύω ώρα; πριν ή φθάσωμεν παρά τάς 
όχθας. Ό τ ε  δ έπλησίασα είς τάς όχθας τής 
περιποθήτου έκείνης λίμνης, έρρίφθην ύπερχαίρων 
είς αύτήν, καί επιον έλκόμενος τοΰ ύδατος, καί 
πάσαν εύφροσύνην έκ τών παρόντων ποιούμενος 
ήρ·/ισα νά κολυμβώ μή προσέχων τοΐς κροκο- 
δείλοις.

Κατελθόντες έσκηνώσαμεν είς κώμην τινά αυ
τοχθόνων άλιέων, οΐτινες συναθροισθέντες δίκην 
μυρμη'κων έθεώρουν ήμάς ώς μετέωρα. Ή  καλύβη 
ην ήαΐν εύνοϊκώ; προσήνεγκαν άπέπνει φρικτήν 
ιχθύων οσμήν καί άλιευτικής. Κάλαμοι, παχεΐς 
ώ; δάκτυλοι, ήσαν έ'ηπλωμένοι χαμαί όπως 
άποξηρανθώσιν. Τά σιδηρά άγκιστρα, πάχους 
πέντε καί εξ δακτύλων, έδιδον ήμΐν φρικτήν 
ιδέαν τών τεράτων τά  όποια συνελαμβανον. 
νΕςω τών καλυβών έστηρίζοντο κάμακες κατε- 
σκευασαενοι πρός σύλληψιν τών ΐπποποταμων.

Έντός τών καλυβών καθόλου έβλεπέ τ ις  ποικίλα 
άλιευτικά έργαλεΐα κατά τάξιν διατεθειμένα. Οι 
κάλαμοι καί τά  σχοινία τών αρπών ήσαν καλ- 
λ ιστα κατεσκευασμένα έκ φυτικών ινών. Τών 
ληφθέντων ιχθύων τούς μέν έσθίουσι προσφάτους, 
τούς δέ είς άλας άποτιθέντες θησαυρίζουσιν.

Οί άνθρωποί μου, οΐτινες πρό πολλοΰ δέν 
έπίστευον πλέον είς τήν υπαρξιν τής λίμνης 
ταύτης, τήν οποίαν έζητοΰμεν τοσοΰτον ήδη και
ρόν, μ ’ έθεωρουν μετ’ έκπλη'ξεως, καί ένόμιζον 
ότι άπατήσας ώδήγησα αύτούς όπισω εις τήν 
θαλασσαν, άλλ’ είς θάλασσαν γλυκεΐαν. Τήν 
ημέραν έκείνην προσήνεγκα πολυτελέστατον 
συμπόσιον πρός εορτασμόν τής άνακαλύψεώς μου, 
συνιστάμενον έκ δύο δορκάδων και ενος βοος, 
τόν όποιον ήγόρασα παρά τοΰ ήγεμόνος τοΰ Παρ- 
καμι.

’Αν καί τό ύδωρ τής λίμνης είναι γλυκύ, ή 
γή τής Βακοβίας είναι τοσοΰτον άλμυρα, ώστε 
πάσα καλλιέργεια καθίσταται άνωφελη'ς. Πιθα
νόν ότι τό άλας έναποτίθεται έν αύτή δια τής 
άποσυνθεσεως ένυδροβίων φυτών· φαίνεται δέ 
τώ  οντι ότι ή μοίρα αΰτη τής γής έκαλύπτετο 
ποτε ύπό άλμυροΰ ύδατος. Ση'μερον ή γή αΰτη δεν 
παράγει άλλο εί μή μόνον άλας λευκόν και πικρόν. 
Οί ιθαγενείς μή έχοντες σπόριμα ριζοφαγοΰσι 
καί άμπέχονται τούς τών δένδρων φλοιούς. Οι 
δέ έν τοΐς έ'λεσι καί παρά τήν λίμνην ίχθυοφα- 
γοΰσι, καί άμπέχονται ιχθύων δέρματα. Οί 
όρειοι τρέφονται άγρίοις καρποΐς, καί εχοντες 
πρόβατα ολίγα δέν κατακόπτουσιν αύτα φειδο- 
μενοι, τών έρίων χάριν καί τοΰ δέρματος.

Τά άκάτια τών αυτοχθόνων τής άνατολικής 
όχθης είναι τοσοΰτον έλαφρά, ώστε δέν δυνανται 
νά διαπεράσωσι κα τ’ εύθεΐαν γραμμήν τήν λ ί
μνην, τήν όποιαν οί άνδρειότατοι τών κωπηλα
τών μόλις διέρχονται κατ’ εύθεΐαν είς τρεΐς ή 
τεσσαρας ημέρας. Έ π ί τής δυτικής όμως άκτής 
κατασκευάζονται μεγάλαι λέμβοι, αΐτινες έπι- 
χειροΰσι τήν διάβασιν έρχόμεναι εις M egoungo  
πρός έμπορίαν. Ή  άκτή αΰτη κατέχεται ύπό τοΰ 
μεγάλου βασιλείου τοΰ Μέλεγγα, πρός μεσημ
βρίαν τοΰ οποίου εύρίσκεται τό βασίλειον τοΰ 
D jo ri. Έ π ί τής άνατολικής άκτής πρόκειται 
τό βασίλειον τοΰ Ούνυόρο, τής Ούγάνδας, τοΰ 
Ούτουρούβι καί τοΰ Καραγουέ. Τό τελευταΐον 
τοΰτο βασίλειον κεΐται έπί 2° μεσημβρινοΰ πλά
τους. Έ κεΐ λέγουσιν ότι ή λίμνη στρέφεται προς 
δυσμάς · ποΰ δέ διευθύνεται, ούδεις γιγνώσκει.

Έ π ε τ α ι αυνέ/.εια.)

 —— ----------

Ε Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΑ
ΤΗΣ

Τ Ρ ΙΛ Ο Γ ΙΑ Σ  Τ Ο Υ  Δ Α Ν Ί Ό Υ .

Per me si va nella citta dolente :
Per me si ya nell eterno dolore :
Per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse Ί  mio alto Fattore.
Fecemi la divina Potestate,
La somma Sapienza, e Ί  primo Amore.

’Ασμα τρίτον.

α Δι’ έμοΰ πορεύονται εις τήν πόλιν τής οδύνης, δι’ 
εμοΰ πορεύονται εις τήν άένναον θλίψιν, δι’ έμοΰ πο
ρεύονται εις τήν χεκολασμένην γενεάν. Ή  δικαιοσύνη 
καδωδ^γησε τόν δψιστον δημιουργόν μου · είμαι πλά
σμα τής θείας Δυνάμεως, τής δπερτάτης Σοφίας, και 
τοΰ πρώτου Έρωτος »

Καί ίδών τούς λόγους τούτου; εγχεχαραγμένους 
γνοφώδεσι γράμμασιν δπεράνω τής καταχθονίου πύ
λης, ανε'κραζον · « Διδάσκαλε, πόσον πιχρα ή έννοια 
τής επιγραφής! »

Έχεϊνος δέ άπεκρίθη έν τή σοφία αύτοΰ' « ’Ανάγκη 
?ν’ άποτινάςης ένταΰβα τόν φόβον, χαί Ϊνα καταστείλης 
πασαν μιχροψυ/ ίαν. Διό τι εφΟάσαμεν ήδη εις τον τό
πον έν ώ σοί ανήγγειλα δτι βλίψεις τάς δυστήνους ψυ- 
χάς αΐτινες άπώλεσαν τα εχ τής διάνοιας αγαΟα. »

Καί λαβόμενος τή; χειρός μου καί προσμειδιιον έπι 
τό Οαρ̂ ύνειν με είσήγαγεν εις τό καταχθόνιόν σκοτος.

— Έκεΐ οί μύ/ιοι στεναγμοί, οίδδυρμοί, χαί αί οου- 
νηραί κραυγαί αντηχούν π α ν τ α χ ο ΰ  του άναστρου τούτου 
δρίζοντος· καί ιδού διατί εκλαυσα τό πρώτον. Ποικί- 
λαι γλώσσαι, ποικίλαι λαλιαι, και προσφωνήσεις σπα - 
ρα;ικάρδιοι, χαί οίμοιγαί άτελπισμοΰ χαί άπογνωσεω;, 
καί κραυγαί άπειλητιχαί, χαί προσκρουομενων χειρων 
χρότος άπεργάζονται άρρητον άπήχειαν περιπολου- 
σαν άεννάως έντός τής καταχθονίου ταύτης άτμοσφαι- 
ρας, ώς περιδινεΐται ή άμμος άναρπασθεϊσα ύπο λαι- 
λαπος.

Έγώ δέ ΐλιγγιών, Διδάσκαλε, εΤπον αύτώ, τί 
άχούω, χαί τίνες οί άνθρωποι ούτοι, οΐτινες φαίνονται 
καταπεπονημένοι υπό λύπης;

Εκείνος δέ' Τής άθλιας ταύτης τύχης ή-ιώθησαν 
αί δυστυ/εϊς εκείνων ψυχαί, οσοι εζησαν ζωην άμεμ
πτον μέν, άλλ’ ούδ’ έπαινετήν. Κϊναι δέ άναμεμιγ- 
μέναι μετα τής χορείας τών Αγγέλων οΐτινες ούτε πι
στοί έμειναν, ούτε άπεστάτησ*ν τοΰ Θεοΰ, άλλ’ εμει- 
ναν ουδέτεροι καί καθ’ εαυτούς. Τουτους άπεβαλεν δ 
ουρανός, ΐνα μή άμαυρι^σωσι το αυτου καλλο;, και 
δέν έδέχθη δ βαθύ; "Αδης, ΐνα μή ή παρουσία αύτών 
έξαίρη το φρόνημα τών κακουργούν.

Έγώ δέ · Διδάσκαλε, τίς ή όδύνη αύτών, καί διατί 
Ορηνοΐίσι πικρότατα;

Μή ελπίζοντες ν’ άποΟάνωσιν, άπεκρίθη, κα·. οια- 
γοντες βίον άβιο^τον, ζηλεύουσιν άλλου του τυ/ονχος 
τύχην....

Και στρέφο)ν τους οφθαλμούς εΤόον [χακροθεν πλή
θος συνερχόμενων και ουσχεραινου5ων ψυχών επι τών 
ακτών μεγάλου ποταμού, και λεγοι’

α Διδάσκαλε, δίοαςόν με τι'νε; αί ψυχαί και υπό 
τίνος άγόμεναι νεμέσεο>; φαίνονται επιποθοΰσαι τ/,ν 
ώραν της διαβάσεως. »

^Οταν φθάσιομεν περι τίις άκτας του Αχεροντος, 
6α μάθη; την αιτίαν της δυσφορίας αυτών. »

Καί καταβιβάσαντος τους οφθαλμούς και φοβηθεντος 
μη πως αί ερωτήσεις μου Υΐνίων αύτόν, εφθάσαμεν επί 
τών οχθών.

Καί τότε βλεπομεν λίμβον προσερχομενην και επ 
αύτης γε'ροντα πολιόν καί δύσει5ε'στατον κραυγάζοντα * 
α Βαβαί ήμιν, διεστραμμ^ναι ψυχαί! μή ελπιζίτε ινα 
ιδητέ ποτε τον ουρανόν* όιοτι έρχομαι ινα σας αγάγο) 
επί της αντίπεραν ακτής είς το αιώνιον σκότος, τό 
πυρ καί τόν πάγον. Καί συ, ψυχή ζώσα, λεγει στρεφό
μενος πρός εμέ, διατί αναμιγνύεσαι μετα τιον αποθα— 
νόντο>ν; »

Καί βλεπων ^τι εγώ δεν άπεμακρυνόμην, « Πυ- 
ρευου δι’ άλλης δοοΰ, μοι λεγει, οι’ άλλου λιμένος πρός 
τήν όχθην. Διότι εχεις χρείαν σκάφους Ιλαφροτερου. »»

Ό  δέ οδηγό; μου · « Παΰσον όργιζόμενος, ώ Χάρων. 
Διότι είναι γεγραμμενον δ;τι δυνάμεθα ό,τι αν θελο)- 
μεν* μή ε’ρεύνα επιπλέον. » Προς τους λογ ου; τουτους 
αί μέν έρ^υτιδο^μεναι παρειαί τοΰ πορΟμεο)ς του πελιδ
νού εκε(νου τέλιχατο; συνεσταλησαν, οί οέ οφθαλμοί έςη- 
ρεύγοντο φλόγας. "Αλλ αί ψυχαί αΐτινες ησαν γυμνάι 
καί άποκαμοΰσαι ήλλαςαν χρο3μα, και εφριςαν ως 
ηχούσαν του; σκληρούς λόγους. Και ηρςαντο βλασφη- 
μεΐν τόν θεόν καί τους συγγενείς αύτών, καί τό ανθρώ
πινον γένος, καί τόν τόπον καί τόν χρόνον και την 
σποράν της συλλήψεως καί γεννήσεως αύτών. Μετα δέ 
ταΰτα άπεμακρύνθησαν δμοθυμαοον κλαιουσαι πικρως 
πρός τήν κατηραμένην ακτήν, ητις περιμένει πάντας 
τους μή φοβουμένους τόν θεον. Ο οε δαιμο)ν λαρο>ν 
εκχέων φλόγας εκ tojv  δφθαλμων συναθροίζει απασας, 
καί κτυπα διά της κώπης τους μή σπευδοντας.

Καί ώς τά Φύλλα τοΰ φθινοπ(όρου πίπτουσιν επαλ- 
ληλα μέχρις ου δ κλάδος άποςενι»θ9) τοΰ στολισμοΰ αυ- 
τοΰ, ούτως ή κακή σπορά του Αόαμ ^ιπτεται ψυχη 
μετά ιl·υyήv εις τήν λέμβον ταυτην. Ούτως απομα
κρύνονται αί σκιαί επί το̂ ν μελανών κυμάτων, και 
πριν ή προσορμισθωσιν είς την απέναντι παραλίαν, 
νέος £σμό; ψυ'/cov συναθροίζεται επι της όχθης, τ /jv 
δποίαν πρό ολίγου εγκατέλειψαν αύται.

Σφοδρός άνεμος εςέπνευσεν εκ της γης ταυτης των 
δακρύιυν, καί διατεμνων τά σκότη διά τρο/ιας πυρώ
δους μ’ εστερησε της αίσθησεως, καί κατέπεσον κατά 
γης ώς υπνώττουν .................................... ......

Οί δαίμονες επεφάνησαν έπί τίνος βράχου άπει- 
λοΰντες καί έτοιμοι ιν’ άναρπάσωσιν ήμας. Ο δοηγος 
μου μέ έλαβεν ε»ς τους βραχίονας αύτοΰ ώς μητηρ ητις, 
άφυπνισθεΐσα εξαπίνο :̂ καί βλέπουσα τάς φλόγας υψου
μένας περί αύτήν, άναρπάζει τόν υιόν αύτης και φεύγει 
ήμίγυμνος, όλίγιστα περί έαυτης φροντιζουσα. Μόλις 
είσήλθομεν είς τόν πυθμένα τής τάφρου, καί οί οαιμο- 
νες επεφάνησαν έπί βρά*/ου ύπεράνω ήμων. Αλλα οεν 
ε^οβούμην ήδη · διότι ή θεία Πρόνοια απαγορεύει αυ- 
τοΐς tva διέλθοίσι ταύτην.

ΓΟ ΡΓΙΑ Σ.

Ο Ι Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Ι
ΤΗ Σ

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ .

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ.

Α'. Η Σ Χ Ο Λ Η  Τ Η Σ  B£NGTIΑΣ.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΛΛ ΙΝΑΙ. ΚΑΡΠΛΚΚΙΟΣ. ΓΕ Ω ΡΠ Ω Ν Π Σ. 

Τ 1 2 ΙΑ Ν 0 2 .

’Ετΐΐσκοιτ/^σαντες διά βραχέων έν τώ 
παρελθ^ντι τεύχει τά περι της άρχης και 
προίδου της καθ’ ήμας ζωγραφικής έν ’Ιτα
λία μέχρι τής παλιγγενεσίας, μέχρι τής 
τελειωτικής μορφώσεως τών διαφόρων ’Ιτα
λικών σχολών, προτιθέμενοι δέ 
ΐνα διηγηθώμεν τά κατά τήν 
Παλιγγενεσίαν και τήν διαβλη
τόν Φλωρεντινήν Σχολήν έκτε- 
νέστερον μετά ταΰτα, άπτο'μεθα 
σήμερον τής 'Ιστορίας τής Βε
νετικής σχολής, άρχόμενοι άπό 
τών άδελφών Βελλινών, οΐτινες 
θεωρούνται ώς οί πρωταγωνισταΐ 
καί πρόδρομοι τής πλουσιωτάτης 
καί γονιμωτάτης βενετικής σχο
λής, τής οποίας ίδιάζων χαρα- 
κτήρ είναι ό μέχρις άμελείας 
τοϋ σχεδίου ζήλος τοΰ γρω- 
ματισμοΰ, ή περί τήν έκλογήν, 
τήν κράσιν καί τήν εύκαιρον έπι- 
βολήν τών χρωμάτων διατρα- 
νωθεΐσα απαράμιλλος αύτής δε- 
ξιότης.

Εκ τών δύο άδελφών Βελ- 
λινών ό νεώτερος Gentile Bel
lini (1421-1507) έγένετο ζω
γράφος περιηγητής, ουδέποτε 
άποκτήσας μαΟητάς ούδέ διδά- 
;ας ούδένα τήν τέχνην αύτοΰ.
Τοΰτο δέ μόνον γνωρίζομεν, ό'τι 
διέμεινεν έπί πολλά έτη είς Κων
σταντινούπολή, έ'νθα Μωάμεθ ό 
δεύτερος ό καταχτητής παρήγ- 
γειλεν αύτώ πολλά έ'ργα καί ωκοιώθη 
πρός αύτόν μέχρι φιλίας. Διηγούνται ό'τι ό 
Σουλτάνος, θέλων ποτέ νά δείξη αύτώ τάς 
κινήσεις τών μυωνών τοΰ λαιμοΰ μετά τον 
αποκεφαλισμόν τοΰ ανθρώπου, διέταζε ιν’ 
αποκεφαλίσωσιν ένώπιον τοΰ φρίττοντος ζω
γράφου έ'να τών δούλων αύτοΰ. Τό μου- 
jJov τοΰ Λουβρου κέκτηται περίεργον εικόνα 
‘■-'ΰ Gentile Bellini —  τήν υποδοχήν 
πρεσβεως τής Βενετίας έν Κωνσταντίνου— 
- : ι έζεικονίζουσαν λεπτομερέστατα καί 
« ,ώ τ α τ α τ ή ν  χώραν, τούς τρόπους καί τά 
ι η ·?)ς νεας προ>τευουσης τών Οθωμανών.

ετ αύτόν δέ αναφαίνεται 6 Vittore 
Carpaccio (1455-1525), ό'στις άναμι-
μνησκει τον φρά Αγγελικόν τών ’Ιταλών 
α. το; Χ έμλιγγ τών Ολλανδών διά τής 

αφελοΰς χάριτος, τής έναρμονίου μίξεως 
,,1 εσ£ως τών χρωμάτων καί του έν 

τ °ι?,, ‘Ρ ϊ01? “ύτοΰ έμπρέποντος ποιητικού 
β ή μ α τ ο ς .  Τά έ'ργα αύτοΰ εύρίσκονται μό

νον έν r?) πόλει όπου έγεννήθη. ’Εζωγράφησε 
δέ πρώτον έννέα μεγάλας είκόνας, έν αις κα
ταφαίνεται τό τολμηρόν καί γόνιμον τοΰ ζω
γράφου έπιλαμβανομένου υποθέσεων διαδρα- 
τιζομένων ύπό μυρίων προσώπων. Αί πρώται 
άναφέρονται είς τήν ιστορίαν τής 'Αγίας Ούρ- 
σύλης καί τών συνοδιτών καί φίλων αύτής, 
άρχόμεναι άπό τής άφίξεως τοΰ βασιλέως 
τής ’Α γγλίας, πέμποντος πρέσβεις αίτή- 
σοντας ύπέρ τοΰ παιδός αύτοΰ τήν /εΐρα 
τής πατρικίας τής Κολωνίας, μέ-/ρι τής 
άποθεώσεως τών ένδεκα χιλιάδων παρθένων. 
Μετά δέ αύτήν έζωγράφησε τήν ιστορίαν τών 
δέκα  χ ιλ ιά δ ω ν  μ α ρ τύ ρω ν  τώ ν  σ τα υ - 
ρω θέντω ν έπ ί τοϋ ορούς ’Α ραράτ. Τέλος 
δέ έζωγράφησε τήν ’Ε μ φ ά ν ισ ιν  τοϋ  π α ι-  
δός Χ ρ ισ τοΰ  ε ίς  τον ναόν, έ'ργον ένά- 
μιλλον τών καλλίστων πονημάτων τής σχο
λής τής Βενετίας.

Τώ Καρπακκίω παρέπεται έν τή /  ορεία

Ό  Τισιανός είς ήλι/.ίαν ένε'.ήκοντα εννέα ετών.

τών αληθώς ενετών ζωγράφων έτερος σύγ
χρονος τεχνίτης, ό'στις, καίτοι γεννηθείς καί 
έκπαιδευθείς έν Βενετία, μετέστη κατά 
τήν χειρ α καί τήν έργασίαν είς τήν Αομ- 
βαρδικήν σχολήν. ΪΙτο δέ ούτος ό Γιάμ- 
Βαπτιστής Κίμας (Giam-Battista Cinia, 
1460-1518), έκ τής πόλεως Conegliano 
(Ααγώπολις), ό'στις συνήθιζεν, αντί νά ύπο- 
γράφη τό αύτοΰ όνομα έν ταις είκόσιν αύτοΰ, 
νά ζωγραφή δίκην υπογραφής κάτω λαγωόν 
(coniglio), άπαραλλάκτως ώς ό ζωγράφος 
Γαρόφαλος υπέγραφε τάς είκόνας αύτοΰ 
ζωγραφών καρυόφυλλον. Η έπί τών έρ
γων τοΰ ζωγράφου τούτου έπιπνέουσα άφέ- 
λεια, ή άρχαϊκή συμμετρία τών γραμμών, 
το έπιμεμελημένον τής διαγραφής τοΰ σχε
δίου, περιεποίησαν αύτώ τό έπώνυμον τοΰ 
Μ α σ α κ κ ίο υ  τ ή ς  έ ν ε τ ικ ή ς  τ έ χ ν η ς ,  
il Masaccio dell’ arte veneta. Μαρτυ- 
ροΰσι δέ τήν άςίαν τοΰ ζωγράφου τούτου αί 
έν τή ’Ακαδημία τής Βενετίας περισωθεϊσαι

δύο αύτοΰ εικόνες, ών ή μέν παριστα τήν 
Π α ρ θ έν ο ν  έν δόξη  , ή δέ τήν ιστορίαν τοΰ 
Α γ ίο υ  Θ ω μ α . Έ ν τώ μουσείω τοΰ Λού
βρου υπάρχει είκών αύτοΰ, II Π α ο θ έ ν ο ς  
έν δ ό ζη  , εχουσα πολλάς άρετάς.

Η αληθής όμως αύγή τής σχολής τής 
Βενετίας άρχεται ήδη νά ύποφώσκη άπό 
τοΰ ’ΐωάννου Βελλίνου (Giovanni Bellini, 
1426—1516), τον όποιον οί Γάλλοι όνομά- 
ζουσι Jean Beilin, ό'στις διαπονησάμενος 
τήν ζοιγραφικήν παρά τώ πατρί αύτοΰ 
Ιακωβω Βελλίνη, μαθητή τοΰ Gentile 

de Fabriano τοΰ έπονομασθέντος διδα
σκάλου διδασκάλων, έ'λαθεν ύποκλέψας τό 
τής δι’ έλαίου ζωγραφικής απόρρητον, διεισ- 
ούσας ύπο τό ένδυμα πατρικίου τινός παρά 
’Αντωνέλλον τόν Μεσσήνιον, έπανελθόντα 
νεωστί έκ τών Κάτω Χωρών, φέροντα δέ τό 
της δια του ελαίου σκευασιας των χρωμάτων 
απόρρητον. Έγένετο δέ ούτος νέος ών διδά

σκαλος τοΰ Καρπακκίου καί τοΰ 
Κ ίμα, οΐτινες έμειναν πιστοί 
οπαοοί τών αρχών αύτοΰ, κατά 
δέ τήν ώριμον ήλικίαν διδάσκα
λος τών μεγάλων Βενετών ζω
γράφων Γεωργιώνου, Τισιανού 
καί Τιντορέτου.

II ζω/ραφία αύτοΰ είναι 
λεπτή, τελειοτάτη, πλήρης φι
λοκαλίας καί εύμορφίας, έξοκεί- 
λουσα ομως εις τήν έπιτετηδευ- 
μένην, έπίμονον καί ύπερακριβή 
άπομίμησιν τών λεπτοτάτων αν
τικείμενων. Αλλως τε, καίπερ 
δειλός χρωματιστής ό Βελλίνης, 
παρέσυρεν έπί τής λεπτολόγου 
έκείνης όόοΰ ά'πασαν τήν σχο- 

ήκολούθησεν αύτόν 
τυφλώς. Καί ό'τε ήδη γεγηρα- 
κώς είδε τό πρώτον τά ώραΐα 
αποτελέσματα τής σκιαυγείας 
(c la ir—obscur) τών εικόνων 
τοΰ Γεωργιώνου, ήσθάνθη τήν 
υπεροχήν τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ, 
και γενόμενος, ώς ό διδάσκαλος 
τοΰ 'Ραφαήλου Περουγΐνος, μα
θητής έκ διδασκάλου, μεθήρ- 
μοσεν ήρέμα τήν χεΐρα αύτοΰ 
καί μετέστη πρός τό άνετώτε- 

ρον τής χρήσεως τής γραφίδος * αφελής 
καί θελκτικός τό πρώτον, ώς οί πρόδρο
μοι αύτοΰ, κατέστη τό μετά ταΰτα έντε
χνος καί αρρενωπός, ώς οί διάδο/οι αύτοΰ. 
Τό μουσεϊον τοΰ Λούβρου καί τά  πλεϊστα 
μουσεία τής Εύρώπης άμοιροΰσι ζωγραφη- 
μάτων τοΰ Βελλίνου. ’Αγαθή όμως τύχη ή 
Βενετία περιέσωσε πολλά τών έργων αύτοΰ.

Εκ τών περιφημοτάτων μαθητών τοΰ 
Βελλίνου έγένετο καί ό Γεωργιώνης (Gior
gio Barbarelli, de Castelfranco, 1477 
1511), ό'στις άπέθανε νεώτατος, είς ήλι
κίαν τριάκοντα πέντε έτών, διά τήν απιστίαν 
πεφιλημένης γυναικός. · Έγένετο δέ ούτος 
ά'ριστός ζωγράφων.

’Ανακαλύψας τό απόρρητον τών βαθέων 
καί συμπύκνων έπιθέσεων τών χρωμάτων 
(empatement), τών βαθέων καί εύρειών 
σκιών, δι’ ών άναδείκνυνται λαμπρότεραι καί 
τεχνικώτεραι αί μεγάλαι καί όςεϊαι έπιφω- 
.ισει»,, και ιελο  ̂ τας σοφωτατας, τας πα—



ραβολωτάτας καί μάλιστα άξιοθαυμάστους 
έναρμονίους μίξεις της σκιαυγείας (c la ir— 
o b sc u r)  καί τήν εύκαιρον επιβολήν τών 
χρωμάτων, ειλκυσεν εις τιμήν καί ζήλον τοΰ 
χρωματισμού άπασαν τήν βενετικήν σχο
λήν. Κατέστη δέ, ώς ειδομεν, ό διδάσκα
λος τοΰ διδασκάλου αύτοΰ, καί τών συμ
μαθητών, μάλιστα δέ τοΰ Τισιανοΰ, οστις 
ύπερέβη αύτόν ύστερον, ώς βιώσας ύπέρ 
εξήκοντα ετη μετ’ αύτόν. 'θ  Γεωργιώνης 
έγένετο πρός τόν χρωματισμόν ό\τι ό Μι
χαήλ ’'Αγγελος προς τήν σχεδογραφίαν.

ΑποΟανών δέ νέος, καί ασχοληθείς ιδίως 
περί τήν διά τοιχογραφιών διακόσμησιν δη 
μοσίων οικοδομών, ών αί πλεΐσται κατε- 
στράφησαν, ό Γεωργιώνης κατέλιπεν ολίγα 
όκρίβαντος (o u v rag es  d e  c h e v a le t) , ή φο
ρητά έργα.

Αί έκκλησίαι, τά μοναστήρια τής Βενε
τίας καί τό παλάτιον τών δουκών, άτινα γέ- 
μουσιπαντοίων καλλιτεχνημάτων, άμοιροΰσι 
πάντως εικόνων τοΰ άληθοΰς ένετοΰ τούτου 
ζωγράφου. Η ’Ακαδημία τών ελευθερίων 
τεχνών κέκτηται έ'ν 
καί μόνον πόνημα, 
τήν Τ ρ ικ υ μ ία ν  
κ α τ ε υ ν α σ θ ε ϊσ α ν  
ύ π ό  το ΰ  ά γ ίου  
Μ άρκου. ’Εν τώ 
μεγάρω δμως τοΰ 
Μανφρίνου εύρίσκο- 
μεν τήν εικόνα τών 
τριών ομοιωμάτων, 
εύλόγως θαυμασθεΐ- 
σαν ύπο τοΰ λόρδου 
Βύρωνος. ’Εν τοΐς 
O ffices  της Φλω
ρεντίας ύπάρχει ό 
Μ ω ϋ σ ή ς, ή Δίκη 
τοΰ  Σ ολομώ ν- 
το ς , ή Μ υ σ τ ικ ή  
α λ λ η γ ο ρ ία ,  καί 
τέλος δύο εικονί
σματα ιπποτών τής 
Μελίτης, εργα άξιο- 
θαυμάστου έκφρά- 
σεως καί καλλονής.
Τό έν Φλωρεντία μουσεΐον τοΰ Πίττι έχ ει 
τον Μ ω ϋ σ ή ν  σωζόμενον έκ τών ύδάτων, 
Ν ύμ φ ην οιωκομένην ύπό σατύρου, καί τέ
λος τήν Μ ουσ ική ν  σ υ μ φ ω ν ία ν , θέμα είς 
το όποιον ήρέσκετο ό Γεωργιώνης, οστις, άρι- 
στος ών μουσικός, ήτο έπιζητήσιμος παρά 
τή ένετική άριστοκρατία ώς βαρβιτίζων ψάλ
της.

Α λλ’ ό Γεωργιώνης είναι μάλλον γνω
στός έξω τής ’Ιταλίας, καί ιδίως έν ’Ισπα
νία, οπού δύναταί τις εύκολώτερον νά έν- 
νοήση καί νά θαυμάση τάς καλλιτεχνικάς 
αύτοΰ άρετάς, άφ’ ών συμπεραίνομεν όποιος 
άν άνεδεικνύετο ό Γεωργιώνης, έάν μή 
έτελεύτα προώρως. Τό μουσεΐον τής Δρέ
σδης εχει τήν Σ υνάντη σ ιν  τοΰ  ’Ια κ ώ 
βου καί τής " Ρ α χ ή λ , περίφημον εικόνα 
γνωστήν ύπό τό όνομα Σ ω τη ρ ία ν  τ ο ΰ ’Ια 
κώβ· τό δέ Μόναχον ώραΐον ομοίωμα τοΰ 
ζωγράφου πεφιλοτεχνημένον ύπ’αύτοΰ. Βλέ- 
πων τις τήν ώραίαν αύτοΰ μορφήν καί τήν 
μεγάλην τέχνην λυπεΐται ένδομύχως καί 
καταράται τήν άστατον εκείνην γυναίκα,

τής οποίας ή ώραιότης άφήρπασε τή τέχνη 
τον μαγαλοφυή τοΰτον τεχνίτην είς τήν 
άκμάζουσαν αύτοΰ ήλικίαν καί δύναμιν, καί 
πριν ή προφθάση νά δημιουργήση τά αρι
στουργήματα εις ά ήτο προωρισμένος. Μετά 
τον Γεωργιώνην εύρισκόμεθα άντικρυς τοΰ 
μεγάλου Τισιανοΰ.

Ό  Τισιανος είναι είς τών επτά άστέρων 
τών άποτελούντων τήν πλειάδα τών μεγί
στων ζωγράφων τής παλιγγενεσίας καί ό 
άληθής κορυφαίος τής Βενετικής Σχολής, 
διακρινόμενος ιδίως διά τής μεγάλης αύτοΰ 
περί τήν χρήσιν τής γραφίδος εύχερείας, τήν 
εκλογήν, τήν έναρμόνιον καί τήν κατά το 
σύμμετρον μίξιν, καί τήν εύκαιρον επιβολήν 
τών χρωμάτων. 'Η περί τήν σκιαύγειαν 
σοφία αύτοΰ στηρίζεται έπί τής άντιθέσεως 
τών λαμπρών άποχ ρώσεοον πρός τάς μελάγ- 
χρους * καθόλου δέ θεωρείται έκ τών σο -  
φωτάτων χρωματιστών. Τό σχέδιον ό'μως 
αύτοΰ ήτο ατελές. Καίπερ δέ μή ύπολειπο'με- 
νος τών ζωγράφων τής ρωμαϊκής καί Φλω
ρεντινής σχολής ώς πρός τήν έκφρασιν, τόν

χαρακτήρα τής διαγραφής τοΰ σχεδίου, μήτε 
τήν γνώσιν τών αναλογιών, μήτε τό εύρυθ
μον τών αρθρώσεων, μήτε τών κινήσεων το 
εμμελές καί εύάγωγον, άμοιρεΐ εύφυίας καί 
άνέσεως περί τήν διαγραφήν, Τνα εύρη τις 
όμως ό'τι ό Τισιανος σχεδιάζει κακώς, πρέ
πει νά ήναι Μ ιχαήλ Άγγελος.

Είς ούδέν λογιζόμενος τήν ’Ανατομίαν 
δέν επιδεικνύει τούς μυώνας ώς ό Μ ιχαήλ 
Ά γγελος, ούδέ τούς τένοντας, ώς Ραφαή- 
λος, ούδέ τή έκφράσει τών φυσιογνωμιών 
ένασμενίζει. Καί ό'μως ή διαγραφή τοΰ σχε
δίου τοΰ Τισιανοΰ έμπρέπει είς μέγαν χρω
ματιστήν, όποιος ούτος. Τά πλημμελήματα 
όμως ταΰτα άπέφυγεν έν τή διαβοήτω αύτοΰ 
είκόνιτό Μ αρτύρ ιον τοΰ ά γ ίο υ  Π έτρου, 
ήτις· έχει ό'λην τήν δύναμιν τής τέχνης 
αύτοΰ.

’Αλλ’ ό'μως πόσον ύψος, πόση δύναμις 
καί ποιος χαρακτήρ έν ολοις αύτοΰ τοΐς 
καλλιτεχνήμασιν! ’ίδίως δέ διέπρεψεν είς 
τήν έςεικόνισιν τών γυναικών καί τών παι
διών παριστών αύτά ζωής άνάπλεα, χάριτος,

γοργότητος καί άφελείας φαιδράς καί κεχα- 
ρισμένης. Αί γυναίκες αύτοΰ έχουσι τά 
πρωτεία μετά τά γυναικεία άγάλματα τών 
αρχαίων * ήγάπα δέ τύπους ήσυχους, μεγα
λοπρεπείς, ήδυπαθεΐς άνευ πάθους καί μα- 
λακότητος, έρωτικούς άνευ μυστηρίου.

Εν τοΐς εργοις αύτοΰ δέν άνακαλύπτομεν 
ούδέν έρεθίζον τάς αισθήσεις, ούδέν άσελγές, 
ώς καταφαίνεται τοΰτο έν τοΐς εργοις τών 
ζωγράφων τής παρακμής τής τέχνης. Αί 
Βακχίδες, αί Δανάαι, αί ’Αφροδίται τοΰ Τι- 
σιανοΰ άναμιμνήσκουσι τό κάλλιστον τών 
Πραξιτέλους έργων διά τήν παντός τοΰ 
προσώπου έναρμόνιον περιγραφήν, καί πα
ρειών το απαλόν, καί ρινός σύμμετρον, καί 
στόματος αρμογήν* διά τό φαιδρόν καί κε- 
χαρισμένον τοΰ προσώπου, τό εύρυθμον τών 
καρπών καί δακτύλων τό εύάγωγον καί είς 
λεπτόν άπολήγον, τό σεμνόν καί λεληθός 
τοΰ μειδιάματος καί το εύσταλές καί κόσμιον 
τής άναβολής.

Ό  Γεωργιώνης ελεγεν ό'τι ό Τισιανος 
ήτο ήδη ζωγράφος ών έ'τι έν τή κοιλία τής 

μητρός αύτοΰ, in 
sino nel ventre 
di sua m adreera 
pittore· διότι αί 
εικόνες αύτοΰ δύ- 
νανται νά θεωρη- 
θώσιν ώς τό άκρον 
ά'ωτον πρακτικής 

•έκτελέσεως, ώς ο 
θρίαμβος καί τό 
πρότυπον τής ίδίιος 
ζωγραφικής τέ
χνης.

Ο Τισιανος Βε- 
κέλλιος T iz ia n o  
V e c e l  l i , d e  
Cadore ( 1477— 
1576), έλθών νέος 
είς Βενετίαν, καί 
διαπονηθείς τήν ζω
γραφικήν παρά τώ 
Βελλίνη, έζησεν έν 
Βενετία ζωήν πα- 
τριάρχου, καί έτε 

λεύτησεν έκ λοιμοΰ είς ήλικίαν έννενήκοντα 
έννέα έτών. Δέν είναι δέ θαυμαστόν ό'τι ών 
τά μέγιστα φίλεργος καί μεγάλην έ'χων εύ- 
χέρειαν περί τήν αύτοΰ τέχνην, καί βοηθού- 
μενος, ώς άπαντες οί σχολάρχαι, ύπό έκλε- 
κτών μαθητών, κατέλιπεν δαψίλειαν έ'ργων, 
καί ό'τι άπαντα τά  Μουσεία τής Εύρώπης 
έκληρόμησάν τινα τούτων.

Συνετέλεσε δέ τοΰτο τά  μέγιστα είς τήν 
δόξαν τοΰ ζωγράφου. Τά πονήματα τοΰ συγ- 
γραφέως και τοΰ μουσικού άντιγραφόμενα 
καί χαλκοτυπούμενα διαδίδονται γινόμενα 
έφικτά τοΐς πολλοΐς. ’Εάν ό Μοζάρτ έγραφε 
μόνον τόν Δον Ζουάν ή ό 'Ροσσίνης τον 
Κουρέα τής Σεβίλλης, τά εργα ταΰτα καί 
μόνα διαδιδόμενα διά τοΰ τύπου ήρκουν 
πρός δόξαν αύτών. ’Α λλ’ ό ζωγράφος ζωγρα- 
φών εικόνα καί έκθέτων αύτήν δέν γίνεται 
γνωστός άλλοις είμή μόνον τοΐς βλέπουσι 
το εργον αύτοΰ-

Ή  Βενετία διέσωσε μέγα μέρος τών έρ
γων τοΰ Τισιανοΰ. Ή  ιστορία όμως αύτοΰ 
δλόκληρο; είναι γεν^αμμένη έν τή ’Ακαδη—

Ό  Ζεύς χατερχόμενο; πρός τήν Δανάην έν εΐδει ψεχάοων χρυσού. Τισιανός —  Μουσεΐον τής Νεαπόλεως.

μία τών έλευθερίων τεχνών. ’Εκεί άπαντα 
τις τά ς  πρώτας άτελεΐς τοΰ νέου άποπείρας, 
καί τά  τελευταία έργα έργατικοΰ πρεσβύ
του, καί έν τώ μέσω τούτων τά τελειό
τατα νεαρας έπινοίας καί ώριμου ήλικίας 
προϊόντα·

Αι δύο μεγάλαι εικόνες αίτινες δεικνύου- 
σιν έν τη ’Ακαδημία τής Βενετίας τήν 
άκμήν καί τό άκρον άωτον τής καλλιτεχνι
κής δεξιότητος τοΰ Τισιανοΰ, παριστώσι τήν 
αρχήν καί τό τέλος τής ιστορίας τής Παρ
θένου, τήν ’Ε μ φ ά ν ισ ιν  ε ίς  τον ναόν καί 
τή ν  Ά νά λ η ψ ιν  (L’as- 
s o m p tio n  de la Vier- 
ge). 'Η τελευταία διαβόη
τος αύτη είκών ή ύπό πάν
των θαυμασθεΐσα συγκιρνα 
τάς δύο πάσης ύψηλήςκαλ- - 
λιτεχνικής έκδηλώσεως 
άρετάς, τήν άλήθειαν καί 
τό ιδανικόν, στερρώς συν- 
ηρμολογημένας πρός μίαν 
καί τήν αύτήν ενότητα· Η 
είκών αΰτη ειχεν άπολεσθή 
πρό πολλοΰ, καί έλησμο- 
νεΐτο όλίγον κατ’ όλίγον, 
ότε εύτυχώς ό Σικονιάρας 
άνεκάλυψεν αύτήν εύρω- 
τιώσαν καί κατηθαλωμέ- 
νην έπί ύψηλοΰ τοίχου 
νάρθηκος τής έκκλησίας 
τών Frari, καί άντήλλαξεν 
αύτήν άντί νέας τινός εί- 
κόνος. Από τής άνακαλύ- 
ψεως αύτής ή Ά ν ά λ η ψ ις  
τή ς  Θ εοτόκου θεωρείται 
ώς τό αριστούργημα τοΰ 
Τισιανοΰ· Η είκών αύτη, 
ήν ό Τισιανος έζωγράφησε 
καθ’ ον καιρόν ό 'Ραφαή- 
λος έζωγράφει έν 'Ρώμη 
rr iv εικόνα της Συζητή— 
σεως περί τοΰ τής Εύχαρι- 
στίας μυστηρίου (La dis
pute dn Saint-Sacre- 
ment), συνεπλήρωσε τήν 
άρχομένην αύτοΰ δόξαν.

Ιο  άριστούργημα τοΰτο 
τής τέχνης τοΰ Τισιανοΰ 
είναι διηρημένον είς τρεις 
πράξεις. Πρός το άνω πα- 
ρουσιαζεται πλήρης μυ
στηριώδους μεγαλείου ό 
Δημιουργός, περικεκυκλω- 
μένος ύπό τοΰ θείου φωτός 
καί έναγκαλιζόμενος τήν 
Παρθένον, ή'τις άναβαίνει 
πρός τούς αίθριους αιθέρας 
σωφρων καί θριαμβεύουσα περικεκυκλωμένη 
πανταχόθεν ύπο πλήθους χαριεστάτων χε
ρουβίμ. ο ί άπόστολοι, τών όποιων αίκολοσ- 
σαιαι παραστάσεις έκτυλίσσονται κάτω τής 
«χόνος, έκπλήττουσι διά της ώραιότητος, 
; ° υ Ρ7ί<7κευτικοΰ αισθήματος, καί τής άρρε-

'0? ’ και άληθοΰς έκφράσεως
•ην οποίαν ένεφύσησεν αύτοΐς ό δαιμόνιος 

ιτ χνης. Αν καί ή είκών είναι άτε- 
ι? =·ν μέρει, ώς άμοιροΰσα τοΰ ίδανικοΰ 

εκείνου υψους όποιον έπέχεεν έπί τών έργων
υ ° Ρβφαήλος, τό φιλοτέχνημα τοΰτο

άποπνέει μεγαλείου καί ύψους άπαραμίλλου 
καλλιτεχνικής ιδέας καί διατρανώσεως. 'Η  
χειρ αύτοΰ, ήτις συνήθως άγαπα τούς 
γλυκείς τόνους, καί τάς άνεπαισθήτους 
κράσεις τών χρωμάτων, έξειργάσθη την 
εικόνα ταύτην εύτόλμως καί άμελώς πρός 
τήν έξ άπόπτου ό'ψιν. Έ ν τή είκόνι ταύτη ό 
Τισιανος δεικνύει ότι εύλόγως εχει το ό'νομα, 
ό'περ έ'δωκαν αύτώ οί βιογράφοι, κυρήξαντες 
αύτον μ έ γ ισ τ ο ν  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  χ ρ ω μ α 
τ ισ τ ώ ν  της ’Ιταλίας. Έάν δέ μή δυνώ- 
μεθα νά όνομάσωμεν αύτόν τον μέγιστον

Ό  έξ άκανδών στέφανος. — Τισιανος. — Μ ουσεΐον τής Φλωρεντία

τών χρωματιστών τοΰ κόσμου, τούλάχι- 
στον θεωροΰμεν αύτόν ένάμιλλον τοΰ Ί ’ου- 
βηνσίου, τοΰ Βελασκέζ καί τοΰ 'Ρεμβράνδ 
ώς πρός τήν τελειότητα τοΰ χρωματισμού. Ο 
Τισιανος εχει πρός τήν βενετικήν σχολήν, 
ώς ό Λεονάρδος έν Μιλάνω, ό Μ ιχαήλ Ά γ 
γελος έν Φλωρεντία, ό 'Ραφαήλος έν 'Ρώ
μη , καί ό Κορρέγιος έν Πάρμα, ειχον πρός 
τάς σχολάς τών πόλεων τούτων, έπισκιά- 
σαντες τήν φήμην τών προ αύτών ζω
γράφων καί κνταστρέψαντες τήν τών μετ’ 
αύτούς.

Οί συνήθεις ζωγράφοι καί έρασταί τής 
ζωγραφικής, συνειθισμένοι όντες, λέγει ό 
Δόλσε, είς τάς ψυχράς, έπιτετηδευμένας καί 
νεκράς ζωγραφίας τοΰ Ζεντίλ Βελλίνου καί 
τοΰ Βιβαρίνου, δυσχεραίνουσι σφόδρα τόν 
τρόπον τοΰτον τοΰ ζωγραφεΐν, όστις είς αύ
τούς έφαίνετο κτηνώδης. Οί δέ άδελφοί M i- 
n e u r s ,  άγνοοΰντες τάς νέας καλλονάς τής 
είκόνος έκείνης, δέν ήθέλησαν τό πρώτον νά 
δεχθώσι τό εργον τοΰ Τισιανοΰ. Ταχέως ό'μως 
μετέβαλον γνώμην, ό'τε ειδον πρεσβευτήν 
Καρρολου τοΰ πέμπτου ερχόμενον έπί τούτω 

καί προτείνοντα αύτοΐς τήν 
άγοράν άντί πολλών χ ρ η 
μάτων.

’ΛποΟανόντος τοΰ Γεωο- 
γιώνου (1 5 1 1 ), ό Τισιανός 
κατεστ η ο πρώτος ζωγρά
φος τής βενετικής σχολής, 
και το όνομα αύτοΰ, ό'περ 
άπαντες ήδη είχον διά 
στόματος έν Βενετία, έγέ
νετο βαθμηδόν έξάκουστον 
έν ’Ιταλία καί Εύρώπη. Α ι 

πόλεις τής ’Ιταλίας έκά- 
λουν αύτόν είς διακόσμη- 
σιν διαφόρων δημοσίων οι
κοδομών · οί δέ μεγιστάνες 
έφιλοτιμοΰντο ΐνα λάβωσι 
την εικόνα αύτών παρά τοΰ 
τεχνίτου τούτου.

Ο Πλούταρχος τών 
Ιταλών ζωγράφων τής 

Παλιγγενεσίας Βασάρης 
οιηγεΐται ό'τι ό Τισιανός 
προσεκλήθη ύπό τής γερου
σίας τής Βενετίας, όπως 
τελείωση τήν έν τή αιθούση 
τού Μεγάλου Συμβουλίου 
εικόνα τήν παριστώσαν 
Φριδερΐκον τόν Έρυθροπώ- 
γωνα άσπαζόμενον τούς 
πόδας τοΰ πάππα ’Αλεξάν- 
ορου τοΰ τρίτου, τήν οποίαν 
ο Ιωάννης Βελλίνης κα
τέλιπεν ήμιτελή. Άπεδεί- 
χθη ό'μως έσχάτως έναρ- 
γέστατα ό'τι ή είκών έζω- 
γραφήθη ούχί ύπό τοΰ 
Βελλίνου, αλλ’ ύπό τοΰ 
Γεωργιώνου. "Οπως δ ’ άν 
ε //fi«ό Τισιανος έκαμε πολ- 
λας μεταβολάς έ'ν τε τή 
διαγραφή καί τή καθό
λου διαθέσει τών προσώ
πων , παρενείρων έν τή 
συνοδία τοΰ αύτοκράτορος 
καί τοΰ πάππα τά εικονί

σματα τών διασημοτάτων άνδρών τοΰ καιρού, 
ποιητών, στρατηγών καί μεγιστάνων, όποιοι 
ό Βέμβος, ό Σανναζάρος, ό ’Αρίοστος, ό Να- 
βαγέρος, ό άρχιτέκτων ’ίοκόνδης, ό Κον- 
ταρΐνος, ό Γολζάλβης Κορδούβιος, καί ό 
Κορνάρος, εργα πολυτιμότατα ήνωμένα έν
τός ενός καί τοΰ αύτοΰ πλαισίου, πλήρη 
ζωής καί δυνάμεως, έάν κακή τύχη τό ιχέ- 
γαρον τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου δέν έγένετο 
βορά τών φλογών (1 5 7 6 ). 'Η γερουσία τής 
Βενετίας άντήμειψε τόν Τισιανόν χορηγή- 
σασα αύτώ τό άξίωμα τής S en se r ia . Τώ



ύπουργήματι τούτω, όπερ οί πατρίκιοι εδ ι- 
δον συνήθως είς τον διασημότατον ζωγράφον 
τής πόλεως, προσέθεσαν έτήσιον εισόδημα 
3 0 0  σκούδων, καί τήν ύποχρέωσιν τοΰ ζωγρα- 
φειν άνά πασαν εκλογήν νέου δόγου τήν ει
κόνα αύτοΰ αντί οκτώ [/.όνον σκούδων. Αί 
δέ εικόνες τών δόγων έξετίθεντο εν τινι δη- 
μοσίω μεγάρω τοΰ Αγίου Μάρκου.

Έ κτοτε ή ζωή τοΰ Τισιανοΰ σύγκειται έξ 
αλλεπαλλήλων θριάμβων. Αί πόλεις, οι 
ήγεμόνες, οί μονάρχαι καί οί διασημότα- 
τοι άνδρες άμιλλώνται ύπέρ τής άποκτή- 
σεως τών έ'ργων αύτοΰ καί τής φιλίας. Ο 
δούξ τής Φερράρας ’Αλφόνσος ο Έ σ τη ς  έκά- 
λεσεν αύτόν δ'πως άποτελ*ση τά έργα, 
άτινα ό ’Ιωάννης Βελλίνης κατέλιπεν ημι
τελή. 'θ  Τισιανός έπεράτωσε τήν διακόσμη
σα τοΰ θαλάμου τοΰ δουκός διά τής έξεικο- 
νίσεως τής διαβοήτου έκείνης Β α κ χ ε ία ς  
(Bacchanales), τήν όποιαν ό Αύγουστϊνος 
Καρράχιος έκήρυξενάρίστην τών ζωγραφιών, 
καί ητις εύρίσκεται σήμερον έν τή National 
Gallery τοΰ Λονδίνου. 'Οποία γονιμότης 
φαντασίας! οποία έπίνοια! οποία ζωγρα
φική μεγαλοφυία! Έ δώ ό Βάκχος, έν κρο- 
κωτώ, όχούμενος έφ’ άρματος, παρδάλεων 
ύπεζευγμένων, ύπό τυμπάνοις καίαύλοϊς καί 
κυμβάλοις χορεύων, αγένειος καί έπ’ ολίγον 
χνοάζων τήν παρειάν, έστεφανωμένος βό- 
τρυσι καί μίτρα τήν κόμην άναδεδεμένος, 
πλησιάζει πρός τον αιγιαλον, ένθα ό Θησεύς 
έγκατέλειψε πρό ολίγου τήν ’Αριάδνην, καί 
ρίπτεται θήλυς, διεφθαρμένος ύπό τής μέθης, 
καί ώς ήρως έρωτόληπτος έπ’ αύτής. Ένώ 
δέ οί συνοδεύοντες αύτόν, μαινάδες, σάτυροι 
καί φαΰνοι, όρχούμενοι καί βακχεύοντες φαί
νονται έξοινοι καί παραπλήγες, ό ένθεάζων 
Βάκχος μεθύσκεται ύπό τοΰ έ'ρωτος. 'Η  δέ 
θάλασσα, έπί τής οποίας φαίνεται ετι όλε— 
σθαϊνον τό πλοΐον τό άπαγαγόν πλησίστιον 
τόν Θησέα, ό ούρανός έν φ  λάμπει ό άστε- 
ρισμός τής ’Αριάδνης, καί τά ώραΐα δένδρα 
ά'τινα ό Τισιανός έφύτευσεν έντέχνως έπί 
τής νήσου Νάξου, περιέχουσι δίκην πλαι
σίου το Οαυμάσιον τοΰτο φιλοτέχνημα, έν φ 
έπιπρεπουσι τά ωραιότατα καί άρμονικώ- 
τατα τών χρωμάτων, έν ώ προσπαίζουσι τοΐς 
ώμοις κόμαι κατάχρυσοι καί πορφυροί μαν- 
δύαι, καί πτυχών άλουργών κόσμος, ενθα 
πάλλουσιν αί άβραί τής ύπό τοΰ πότου μαι- 
νομένης ίερείας καί αί άνειμέναι σάρκες τοΰ 
γηραιού Σιληνοΰ, πρεσβύτου ύποπάχεος, 
ίππεύοντος έπί ό'νου, προγάστορος, ρινοσίμου 
καί ύποτρόμου. Έτέρωθι δέ τής είκόνος 
καταρρέει άπό γραΦίκοΰ τίνος βράχου ρυά- 
κ'.ον οίνου, έπί τής ό'χθης τοΰ οποίου παί- 
ζουσι βακχίδες έρατειναί καί μικρά ένδεδυ- 
μέναι φορέματα, ών αί μέν χορεύουσι πρός 
ήχον αγροτικής μουσικής, αί δέ μεθύσκονται 
ύπό τοΰ ποτοΰ δ'περ έγχέουσιν αύταΐς έν 
διαφανέσι ποτηρίοις εύθυμοι φαΰνοι ή κομψοί 
εύγενεις τή τοΰ Βάκχου αγέλη συμμεμιγ- 
μένοι.

Παρά τήν εικόνα ταύτην έξειργάσθη ό 
δαιμόνιος τεχνίτης έν τώ  αύτώ θαλάμω τόν 
Θ ρ ία μ β ο ν  τοΰ Έ ρ ω τ ο ς ,  έτερον φιλο
τέχνημα διαπρέπον διά τήν άπαράμιλλον 
αύτοΰ χάριν, οπερ ύστερον έμελέτησεν ό 
Δομινικΐνος, καί ό 'Ρουβήνσιος άντέγραψε 
καί 6 Φλαμάνδ, καί ό Πουσσϊνος έθετο αύ

τώ παράδειγμα. Έν αύτή βλέπει τις πλή
θος έρατεινών καί πονηρών έρώτων τρεχόν
των άναμίξ καί παιζόντων περί τό άγαλμα 
τής ’Αφροδίτης έπιστατούσης τής αγροτικής 
έκείνης σκηνής. Οί έ'ρωτες άναρριχώνται έπί 
τών κλάδων τών δένδρων, όπως δρέψωσι τά 
χρυσά μήλα, χορεύουσι, γελώσι, κλαίουσι, 
σκιρτώσιν, έναγκαλίζονται, ρίπτουσιν άλλή- 
λοις μήλα, τοξεύονται, πληροΰσι μήλων τά 
κάνιστρα, κραυγών τόν άέρα, άποτελοΰντες 
έν ό'λη αύτών τή παιδική άταξία ό'λον τι εύ- 
παγές καί εύρυθμον στερρώς συνηρμολογη- 
μένων τών μερών πρός μίαν καί τήν αύτήν 
ένότητα. Τό άριστούργημα τοΰτο εύρίσκεται 
ήδη έν Μαδρίτη. Μετηνέχθη δέ εις Ρώμην 
έπί τής ένώσεως τοΰ δουκάτου τής Φερράρας 
μετά τοΰ παπικοΰ κράτους, έν έ'τει 1 6 1 7 , ό'τε 
ό καρδινάλιος Λουδοβίσης έδώρησεν αύτό τώ 
βασιλεΐ τής 'Ισπανίας μετά μιας τών δύο 
Βακχειών παρά τήν γνώμην 'Ρωμαίων φι- 
λοτεχνών καί ιδίως τοΰ Δομινικανού, οστις 
έδάκρυσε βλέπων άπαγόμενον τής 'Ρώ μης 
τό φιλοτέχνημα.

Διέπρεπε τότε έν Φερράρα γυνή τις έξοχου 
εύφυΐας, διαβόητος διά τήν πρός τούς έρω
τας εύχέρειαν καί τά κακουργήματα αύ
τής. Μετά πολλάς τραγικάς περιπετείας ή 
άποτρόπαιος αύτη γυνή κατώρθωσε νά συ- 
ζευχθή ’Αλφόνσω τώ πρώτω, καί έζήτει νά 
καλύψη το μέλαν καί άποτρόπαιον αύτής 
παρελθόν ύπό τό πρόσχημα τοΰ πρός τάς 
έλευθερίους τέχνας αύτής έ'ρωτος. Ητο δέ 
αύτη ή διαβόητος έπί κακουργήμασι Λου
κρητία Βόργια, τής οποίας ό Τισιανός έζω
γράφησε Οαυμάσιον εικόνισμα, άντιγραφέν 
έπ’άπειρον καί χαλκογραφηθέν ύπό τοΰ περί
φημου χαλκογράφου Egidius Sadeler, 
τοΰ οποίου αί χαλκογραφίαι είναι πολλά 
έπιζητήσιμοι σήμερον θεωρούμεναι ώς κτή
ματα τιμαλφή. Μετ’ αύτήν δ ’έζωγράφησε 
τον περίφημον ποιητήν Αουί'ς ’Αρίοστον, τον 
όποιον έγνώρισεν ήδη πρό τινων ετών, καί 
εύρε νΰν έν τή αύλή τής Φερράρας άναγι- 
νώσκοντα τή Λουκρητία τά τελευταία ά
σματα τοΰ Ό ρ λ ά νδο υ  το ΰ  Μ αινομ ένου  
(Orlando Furioso), τοΰ οποίου ήτοίμαζε 
τήν εκδοσιν, καί έπί τής πρώτης σελίδος τοΰ 
οποίου ό έκδοτης έχάραξε τήν ύπό τοΰ Τι- 
σιανοΰ ζωγραφεϊσαν τοΰ ποιητοΰ εικόνα. Οί 
δύο ούτοι μεγάλοι ζωγράφοι μετ’ ού πολύ 
έφιλιώθησαν στενώτατα ένεκα τής αμοι
βαίας συμπαθείας ήν αύτοϊς ένέπνεε φύσει 
ή έκατέρου μεγαλοφυία. Διότι άμφότεροι 
έγένοντο έκ τών άρίστων χρωματιστών καί 
ρωπογράφων · άμφότεροι έθεώρησαν τήν φύ- 
σιν ύπό τήν εύγενή αύτής εποψιν · διό καί 
έλέχθη ότι, έάν ή Αφροδίτη τοΰ Τισιανοΰ 
εύτόλμως ήδύνατο ν’ άντιταχθή τή τοΰ Πρα- 
ξιτέλους ’Αφροδίτη, ή Άλκίνη καί ή Ολυμ
πία τοΰ Α ριόστου είσίν ένάμιλλοι τής Δι- 
δοΰς καί Ελένης. Βεβαιοΰσι δέ πολλοί ό'τι 
δ ’Αρίοστος συνεβουλεύθη πολλακις τώ  Τι- 
σιανω περί τών μερών τοΰ ποιήματος αύ~ 
τοΰ τών άποβλεπόντων είς τήν ώραιότητα 
τών ίδιων ήρωίδων.

Έπιστρέψας είς Βενετίαν δ Τισιανός έπε— 
κάθισεν ακράδαντος έπί τοΰ βάθρου τής 
πρωτοκαθεδρίας, δ'περ μάτην έσπούδαζον 
ΐνα σαλεύσωσιν οί φθονεροί άντίπαλοι αύτοΰ, 
οΐτινες ώμολόγουν μέν αύτόν άμίμητον ώς

προς τήν αλήθειαν καί τήν άπομίμησιν τής 
ζωής, ώς πρός τήν εύχέρειαν τής γραφίοος, 
κατηγόρουν όμως αύτοΰ ώς άμοιροΰντος οε- 
ξιότητος τοΰ παρισταν τά ψυχικά πάθη, τοΰ 
συγκινεΐν τήν καρδίαν καί τοΰ έξεγείρειν τά 
εύγενή έκεΐνα παθήματα, ά παθαίνεται ό 
θεατής βλέπων τόν Λαοκόοντα, τήν Νιόβην, 
καί τά άλλα αριστουργήματα τής άρχ_αίας τέ
χνης καί τάς είκόνας τοΰ 'Ραφαήλου. Αίέπι- 
κρίσεις αυται κατέστησαν ετι μάλλον προσ— 
εκτικώτερον τον Τισιανόν. Οί άδελφοί M i- 
n e u r s  άνέθεσαν αύτώ τήν ζωγραφίαν είκόνος, 
έν ή δ δαιμόνιος τεχνίτης άνέδειξε τό σύνο- 
λον τών άπαραμίλλων αύτοΰ καλλιτεχνικών 
άρετών, καί θέλων ΐνα καταδείξη τοΐς έναντίοις 
ότι δέν είχε χρείαν ΐνα πορευθή είς Ρώμην, 
όπως σπουδάση τά τής αρχαίας γλυπτικής 
άριστουργήματα, ένεφύσησε τή κεφαλή 
τοΰ αγίου Νικολάου προστάτου τής έκκλη- 
σίας τών άδελφών M in e u rs  τά σημεία 
τής κεφαλής τοΰ Λαοκόοντος. II κεφαλή 
όμως έκείνη, άντί νά παραστήση τόν άνα- 
στελλόμενον πόνον, έφωτίζετο ύπο τοΰ έν- 
)ουσιασμοΰ τής έκστάσεως. Ούχ ήττον οε το 
φιλοτέχνημα έδικαίου τήν περί αύτής έκφώ- 
νησιν τοΰ συγχρόνου Ποδελωνου « Εδοό 
δέν ύπάρχει ήδη ζωγραφία, άλλά σαρξ. >·

Συμφιλιωθείς νεώτατος μετά τοΰ Πέτρου 
Βέμβου, έζωγράφησεν δ Τισιανός τήν ει
κόνα τοΰ χαρίεντος τούτου φιλολόγου, οσ- 
τις έλαβε τόν πίλον τοΰ καρδιναλίου διά 
τών χαριεστάτων αύτοΰ ποιήσεων. Ο Βεμ- 
βος έδειξε τό εικόνισμα αύτοΰ Λέοντι τώ 
δεκάτω, οστις, έμπειρος ών τής ζωγραφικής 
τέχνης, έπεθύμησεν ΐνα προσέλκυση παντί 
τρόπω τόν τεχνίτην, ού τίνος τό πρώ
τον ήδη [είδε καί έξετίμησε τήν δεινότη
τα. Παρήγγειλε δέ είς τόν Βέμβον ΐνα 
μεσολάβηση προσφέρων αύτώ μέγιστα ώφε- 
λήματα.

Καί όμως, καίπερ δ Τισιανός ήδύνατο νά 
πορευθή τότε είς 'Ρώμην, ενθα συνηθροίσθη- 
σαν τά  κάλλιστα τών άρχαίων έργων καί 
ένθα ήκμαζεν ό δαιμόνιος Μ ιχαήλ ’'Αγ - 
γελος, καί έζη έτι δ θείος 'Ραφαήλος, δ 
Τισιανός άπείπατο τήν πρόσκλησιν, προ- 
τιμήσας τήν έν Βενετία διαμονήν, έν ή εζη 
ζωήν όλβιωτάτην τιμώμενος παρά πάντων, 
έπιζητήσιμος ών καί προσφιλής τοΐς σοφοΐς, 
τοΐς μεγιστασι καί πατρικίοις τής δημο
κρατίας. Ή  δέ γερουσία τής Βενετίας, θέ- 
λουσα ΐνα άνταμείψη αύτόν μή έγκαταλεί- 
ψαντα τήν πατρίδα, άνέθεσεν αύτώ τήν 
διακόσμησιν τής αιθούσης τοΰ Μεγάλου 
Συμβουλίου, ενθα δ Τισιανός έζωγράφησε 
τήν περίφημον Μ ά χ η ν  τοΰ Cadore μετά 
τής αύτής δυνάμεως καί ένθουσιασμοΰ μεθ 
ών οί Βενετοί ένίκησαν τούς αύτοκρατορι- 
κούς. 'Οσάκις δ δούξ τής Φερράρας ήρχετο 
είς Βενετίαν, έπορεύετο πρώτον προς τον Τι- 
σιανον, καί πολλάκις άπήγαγεν αύτόν είς 
Φερράραν έπί προφάσει έπανορθωσεως τ ί
νος, ή πρός έκτέλεσιν τοΰ είκονίσματ;ς τής 
ώραίας Λαύρας Εύστοχίου, πρώην έρωμένης 
τοΰ δουκός, ύστερον δέ, άποθανούσης τής 
Λουκρητίας, συζύγου αύτοΰ.

Μ ετ’ όλίγον έξειργάσθη έτερον άριστούρ
γημα ένάμιλλον τών καλλίστων αύτοΰ έρ
γων εί μή τό κάλλιστον, τό Μ αρτύ- 
ριον τ ο ΰ  άγίου  Π έτρου , προωρισμένον

είς τήν έχκλησίαν τοΰ 'Αγίου ’ΐωάννου καί 
Παύλου. 'Η σκηνή διαδραματίζεται έν τώ 
μέσω δάσους, 'θ  άγιος είναι άνεστραμμέ- 
νος ύπό τοΰ δημίου, οστις πληγώσας ή
δη ετοιμάζεται ν’ άποσφάξη αύτόν , ένώ 
δ συνοδοιπόρος τοΰ άγίου Πέτρου πλη
γωθείς καί ούτος τήν κεφαλήν φεύγει γοε- 
ράς άφιείς φωνάς. Έν τοσούτω δ ένόοξος 
μάρτυς άποσφαττόμενος καί άνυψόνων τους 
οφθαλμούς πρός τον ούρανον βλέπει κατερ- 
χομένους καί προσφέροντας τόν στέφανον 
τοΰ μαρτυρίου δύο μικρούς αγγέλους, οίτι— 
νές είναι τά ώραιό— 
τατα τών ουρανίων 
παιδίων, καί οί χ α — 
ριέστατοι χερουβίμ, 
τούς οποίους δύναται 
νά φαντασθή τις έν 
τώ Παραδείσω. Λέ
γεται δέ ότι δ Τ ι- 

σιανος άντέγραψε 
τούς αγγέλους τού
τους εκ τίνος αρ
χαίου αναγλύφου, 
άποδιδομένου είς τον 
Φειδίαν, παριστών- 
τος δύο έρωτας φέ
ροντας τό σκήπτρον 
τοΰ Διος καί τό ξίφος 
τοΰ Άρεως. Ουδέ
ποτε δέ ό Τισιανός 
έζωγράφησε σχέδιον 
λαμπρότερον καί έκ- 
φραστικώτερον , ού- 
δέποτε παρήγαγε με- 
γαλείτερον αποτέλε
σμα παρεισάγων τό
σον δλίγα πρόσωπα.
Τέλος ή είκών αΰτη 
διαπρέπει διά τής 
έντέχνου διαθέσεως 
τών πτυχών, διά τής 
έκφράσεως τών πάν
τως αντικειμένων αι
σθημάτων καί πα
θώ ν τής θηριωδίας, 
τοΰ τρόμου, τής πί- 
στεως, τής μακαριό
τητας, τής χάριτος.
Οποίος χρωματι

σμός ! πόσον τά χρώ
ματα τών πτυχών 
έξαίρουσι τόν φυσικόν 
χρωματισμόν τής 

σαρκός! Κατά δέ τήν 
ηρωικήν καί αγρο
τικήν ρωπογραφίαν, 
έν η διαδραματίζεται το λαμπρόν καί πα
θητικόν τοΰτο ζωγράφημα, αύτη καί μόνον 
*ρκει ινα καταστηση τον Τισιανον ΐσον τοΐς 
~?ωτοις ρωπογράφοις (p a y s a g is te s ) , καί 
να χρήσιμεύση ώς πρωτότυπον τής περί τά 
οένδρα φιλοκάλου καί έντέχνου άπομιμή- 
σε“ ς και διαγραφής τών φυλλωμάτων. Τό 
μυστηριώδες της ρωπογραφίας, δ τρόμος 
^οΰ συνοδοιπόρου φεύγοντος τό ξίφος τοΰ 
ολοφόνου, ή άγία έγκαρτέρησις τοΰ μάρ- 

τυ?°ς> έ’στις πληγωθείς βλέπει άνοιγομένους 
τούς αίθερίους αέρας, άφ’ ών έπιδεικνύονται 
αύτώ οί στέφανοι τοΰ μαρτυρίου, ή φυσική

καί καλώς έστοχασμένη διάθεσιςτης σκηνής 
καί τό ισχυρόν πάθος, δ κινεί τον θεατήν, 
έξαιρόμενον ετι μάλλον ύπό τής άμιμή- 
του δυνάμεως καί καλλονής τοΰ χρωμα
τισμού, άπαντα ταΰτα άπεργάζονται σύνο- 
λον ύψηλής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως, 
δικαιοΰν τόν Βασάρην λέγοντα* « Ούδέ— 
ποτε δ Τισιανός παρήγαγεν εργον τελειό— 
τερον. » Ο ένθουσιασρός τών Βενετών, 
ότε ειδον την εικόνα ταύτην, έ'φθασεν είς τό 
άκρον. Πλουσιώτατός τις έραστής τής ζω
γραφικής προσέφερε τοΐς άδελφοΐς τής έκ-

Ναπολέοντος δύναμιν, άπέδωκαν ένί έκάστω 
τά  ύπό τοΰ μεγάλου κατακτητοΰ άρπαγέντα 
άριστουργήματα τής καλλιτεχνίας. Η είκών 
δέ αύτη εύρίσκεται σήμερον έν τή αύτη έκ- 
κλησία τοΰ άγίου ’Ιωάννου καί Παύλου. 
’Αποροΰμεν δέ πώς ετι δέν μετηνέχθη εις 
τήν ’Ακαδημίαν τής Βενετίας, ΐνα έκτεθή 
παρά την Ά νά λ η ψ ιν  τ ή ς  Θ εοτόκου , 
έ'νθα καί άσφαλέστερον διαφυλαχθήσεται 
καί προς θέαν καταλληλότερον έ'σταΐ. Προσ- 
θετέον δέ ότι ή είκών ήτο έπεξειργασμένη 
έπί σανίδων, αΐτινες, φθαρεΐσαι καί εύ- 

ρωτιώσαι, εφερον είς 
κίνδυνον τό έ'ργον. 
Ουσαν δέ έν Παρι- 
σίοις τεχνίτης τις 
έπιτηδειότατος κα
τώρθωσε ν’ άποσπά- 
σ-η αύτήν μετά με
γίστης επιστασίας 
άπό τών εύρωτιω- 
σών σανίδων, έφ’ ών 
ήτο έζωγραφημένη , 
καί νά προσκολλήση 
έπί καινής οΟόντ,

C A E  Α 5  ^ Ο Ν Ρ

Τό μαριύριον τοΰ 'Αγ. Πέτρου. —  Τισιανός. — Βενετία. —  Έξετιμήθη 800 000 φράγχων.

κλησίας δεκαοκτώ χιλιάδας σκούδων άντί 
τής είκόνος. ’Α λλ’ ή γερουσία άπηγόρευσεν 
έπί ποινή θανάτου τήν έκ τοΰ έδάφους τής 
ένετικής δημοκρατίας έξοδον αύτής. Καί τώ 
οντι τό δαιμόνιον έκεΐνο έργον έμεινεν έν 
Βενετία, μέχρις ού τρεις αιώνας μετά ταΰτα 
δ Βοναπάρτης (1 7 9 8 ), καταλύσας τήν ένε- 
τικήν δημοκρατίαν, άφήρεσε μετά τών άλ
λων άρίστων καλλιτεχνημάτων τής Ιτα
λίας καί τήν εικόνα ταύτην μετενεχθεΐσαν 
είς τό Μουσεΐον τοΰ Λούβρου, έ'νθα διέμεινε 
μέχρι τοΰ 181G, ό'τε οί σύμμαχοι είσελθόν- 
τες είς Παρισίους καί καθαιρέσαντες τήν τοΰ

καί . μονιμωτέρας. 
Μετ’ αύτής δέ ανάγ
κη νά μετενεχθή είς 
τήν Ακαδημίαν ή έν 
τη έκκλησία τοΰ Α
γίου Ρόκκου . εύρι- 
σκομένη πρωτότυπος 
είκών τοΰ Χ ριστοΰ 
φ έροντος τόν  ά- 
κά νθ ινο ν  σ τ έ φ α 
ν ο ν , ήν τοσοΰτον 
έθαύμαυσαν οί σύγ
χρονοι τοΰ ζωγράφου, 
ώστε ήναγκάσθη ν’ 
άπομιμηθή αύτήν 
πολλάκις, καί περί 
τής όποιας δ Βασάρης 
έ'λεγεν ότι « πα
ρήγαγε πλειοτέρας 
έλεημοσύνας (au ~  
n io n es) έν τή έκ
κλησία παρ’ όσα 
χρήματα έκέρδανεν 
δ ζωγράφος καθ’ όλον 
αύτοΰ τον έκατον- 
ταετή βίον. »

Τί μουσεΐον της 
’Ιταλίας δύναται νά 
ύπαρξη άνευ Τισια- 
νοΰ; Μάλιστα δέ ή 
Φλωρεντία, καίπερ 
πλουσίως χορηγη— 

θεΐσα τοΐς τών οικείων καλλιτεχνών πονή— 
μασιν, έπιδείκνυται θησαυρόν δ'λον εικόνων 
τοΰ Τισιανοΰ. Έ ν τή στοά τών Officii, έν 
το> μεγάρω τής Βενετίας εύρίσκομεν δύο 
'Α γ ία ς  Ο ίκ ο γ ε ν ε ία ς , τή ν  'Α γίαν Α ι
κ α τερ ίν η ν , μάρτυρα, ύπό τό σχήμα τη ; 
δποίας έζωγράφησε τήν ώραίαν βασίλισσαν 
τής Κύπρου Αίκατερίναν Κορνάρου.

Α.  Μ.

("Επεται συνέχει».)
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Μεγάλη ή οόξα (γυναικος), ής αν επ’ ελάχιστον 
αρετής ττερι η ψο'γου εν τοΐς άρσεσι λόγος η.

Θουκυ5. Β'. ς . 2. Λ όγος Περικλεούς.
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’Απο καταβολής κόσμου οί άντρες, καίπερ 
είπόντες καί γράψαντες συναυλίαν όλην ψόγων 
κατά τών γυναικών,, έγένοντο πάντοτε θερμοί 
αύτών έρασταί καί προστάται. Καί ό μεν 
Σολομών, « 'Η χάρις τ ί ς  γυναικος, λέγει, 
είναι άπατηλή, καί ή άγαθότης αύτής είναι 
υποκρισία. Ό  έρωτόληπτος άνήρ ακολουθεί την 
γυναίκα, ώς ό βοΰς ακολουθεί τον δη'μιον τόν 
σύροντα αύτον εις σφαγήν. » 'ο  δέ Κούρος · 
« Ή  καρδία της γυναικος περιέχει τοσαύτας πα
νουργίας όσοι ύπάρχουσιν αστέρες εν τώ στερεώ- 
μ ατι, και ιχθύες έν τη θαλάσση. » 'Ο δέ Σω
κράτης, « Προτιμώ, έλεγε, νά συγκατοικώ μετά 
δράκοντος μάλλον παρά μετά γυναικος. Φοβού
μαι τον έρωτα τής γυναικος μάλλον η την έ χ 
θραν τοΰ άνδρός. » Μη λησμονώμεν όμως οποίαν 
σύζυγον είχεν ό αγαθός Σωκράτης.

Ό  άγιος Παΰλος άναμιμνησκει εις τάς γυ
ναίκας οτι όφείλουσι μεγίστην υποταγήν εις 
τούς συζύγους αύτών · νά σέβωνται δέ αύτούς 
άπαραλλάκτως όπως οί άνδρες σέβονται τον 
Θεόν. Απαγορεύει δέ· εις αύτάς το λαλεΐν έν 
ταίς έκκλησίαις και συμμετέχειν τών ύμνων 
τών ιερέων.

'θ  χριστιανισμός δέν επιτρέπει είς τάς γυ
ναίκας νά πράττωσΓτήν ίερωσύνην · ή δέ νομο
θεσία την άπο τοΰ βήματος ρητορείαν. Ό  Μωά
μεθ δεν δέχεται αύτάς διόλου εϊς τον παράδεισον, 
εί καί παραχωρεί την είσοδον αύτοΰ είς το πρό- 
βατον δπερ έ'σωσε τον υιόν ’Ιακώβ, είς τήν φά
λαιναν ή'τις έ'σωσε τον Ίωνάν, εϊς τον μύρμηκα 
τον όποιον ό Σολομών, έν τα ίς  Παροιμίαις αύ
τοΰ, προβάλλει τώ άνθρώπω ώς παράδειγμα σο
φίας, καί είς τόν ψιττακόν τής βασίλίσσηςΣάβας.

« Καθόλου, λέγει ό Τΐτος Λίβιος, αί γυναίκες 
είναι πολύ γλυκύτεραι έξω η έντός τοΰ οίκου. » 

-(( Είναι περιττόν νά έκλέξη τις  γυναίκα, 
λέγει ό Πλαΰτος· διότι ό'λαι είναι κακαί. » 

Σενέκας δέ ό φιλόσοφος · « Ή  άρετή τής γυ- 
ναικός είναι τοσοΰτον σχετική, ώστε μόνον ή 
άσχημία πρέπει νά χρήσιμεύη ώς κριτήριον τοΰ 
βαθμού αύτής. »

Οί 'Ραββΐνοι, σχολιάζοντες τόν περί ζηλοτυ
πίας νόμον, άπαντώσιν είςτό  έρώτημα, « Πόσον 
καιρόν δύναται νά μείνη γυνη' τ ις  μόνη μετά 
ξένου άνδρός έως ού ύποκύψη; >ι άπεκρίθησαν 
ούτως· « "Οσος καιρός χρειάζεται νά ψήσωμεν 
ώόν καί νά καταπίωμεν αύτό. »

« Ή  γυνή ή άπλουστάτη, λέγει ό B ran - 
to m e , δύναται νά πώληση καί ν’ άγοράση τόν 
πανούργοτατον άνδρα, μή αϊσθανόμενον. »

Καί ό M o n ta igne  :

A son reveil, d’Eden, le premier liote,
A ses cotes, en place de la cote,

Yit « la chair de sa chair et les os de ses os; »
—  Et son premier sommeil fut son dernier repos.

« "Οστις θέλει νά διαδώση καί στερεώσν) ιδέαν 
τινά , έλεγεν ή κυρία Νέκερ, πρέπει, ν’ άπευ- 
θυνθή είς τάς γυναίκας. Αύται άποδέχονται αύ
τήν εύκόλως ώς άμαθεΐς, διαδίδουσιν εύκολώ- 
τερον ώς λάλοι, καί ύποστηρίζουσιν επί. πολυ ώ; 
ίδιογνώμονες. »

« ’Ηξεύρετε δ ια τ ί, κυρίαι, έλεγεν απο τοΰ 
άμβωνος νεώτερός τις ίεροκήρυξ, ό Ίκίσοΰς έπε- 
φάνη τό πρώτον είς τάς γυναίκας; — Διότι, 
γνωρίζων τήν πρός τό λαλεΐν αύτών κλίσιν, 
άπεκάλυψεν αύταΐς μυστήριόν τ ι τό όποιον έπε- 
θύμει νά καταστήση κοινόν. »

'II φίλερως γυνή είναι συνάλλαγμα εί; κυκλο

φορίαν όπερ τόσω μεγαλειτέραν άξίαν άποκτά, 
όσω πλειοτέρας φέρει ύπογραφάς f A rsene IIo u s-

Say0)·Ή  καρδία της γυναικος ομοιάζει μητρόπολιν · 
ό βωμό; τοΰ Θεού ΐσταται έν τώ μέσω, άλλ 
όπόσα παρεκκλήσια είς τά  πέριξ! ( Ο αύτός.)

Διηγούντο ποτε εϊς τόν δούκα Δεροκελώρ ό'τι 
δύο κυρίαι τής αύλής, έλθοΰσαι εϊς λόγους, είχον 
καθυβρισθή.

« Είπεν ή μία τήν άλλην άσχημον; ήρώτη- 
σεν ό δούξ. — "Ο/ι.. — Γραΐαν; —  Ο χι. —  
Τότε ύπόσχομαι νά συμβιβάσω αύτάς. »

Παραλείπομεν πλήθος ά'λλων ψόγων εύφυώς 
έκπεφρασμένων ύπό άνδρών καί γυναικών παντός 
καιρόΰ καί έ'θνους. Καί ό'μως ή ισχύς καί ή δύ- 
ναμις τοΰ γυναικείου φύλου δέν έσάλευσε διό
λου ύπό τών αμείλικτων τούτων διαβολών · ό'περ 
δεικνύει ό'τι οί άνδρες δέν είναι τοσοΰτον ήρεθι- 
σμένοι κατά τών γυναικών, ώς φαίνονται, και 
όμοιάζουσι τούς ύπηρέτας οΐτινες, καίπερ λέ- 
γοντες μεταξύ αύτών μυρία κατά τών κυρίων 
αύτών, γίνονται ταπεινότατοι ένώπιον τούτων, 
καί τρέμουσι μή άπολέσωσι τήν υπηρεσίαν αύ
τών. Τό κατ’ έμε συντάσσομαι μετά τών νικη
τών, καί σκιάζομαι ύπό τήν θριαμβεύουσαν ση
μαίαν αύτών.

Οί άνδρες ό'σοι ψέγουσι τάς γυναίκας δύναν- 
τα ι νά διαιρεθώσιν εϊς τρεις κατηγορίας · όσοι 
δέν άγαπώσι τάς γυναίκας, —  ό'σοι αύτάς άγα- 
πώσιν ύπέρ τό μέτρον, —  ό'σοι δέν άρέσκουσιν 
εις τάς γυναίκας.

Β'.

~Χρα δπάρχουσι τω ον τι γραΐαι γυναίκες;

Τά πα ιδ ία , άτινα είναι προωρισμένα ί'να αυ
ξήσω σι ν είς άνδρας, έχουσιν ιδίας ορέξεις, ίδ ια  
πα ίγνια  άρμόζοντα εϊς τήν ήλικίαν αύτών. Τίς 
ό'μως είδεν έν τώ  βίω άληθή μικράν κόρην; Τά 
κοράσια είναι μικραί γυναίκες, μικρότεραι μέν 
τών άλαλων γυναικών, μή διαφέρουσαι δέ διόλου 
τών ένηλίκων. Έξερχόμενα εϊς τόν περίπατον ή 
πα ίζοντα , νομίζουσι καί ό'τι κινοΰσι περιέρ
γειαν, στρέφουσι κρυφίως τά δμματα ΐνα ΐδωσι 
πώς διαθέτουσι τούς περιεστώτας. Κοράσιον έξ 
έτών έχει ηόη τό μελαγχολικόν ήθος καί τόν 
ρεμβασμόν έκκαιδεκαέτιδος κόρης. ’Εκλέγει δέτό 
σχήμα τοΰτο, ώς αν εξέλεγε τεμάχιον ταινίας, 
ήστινος τό χρώμα άρμοζει είς τήν φυσιογνω
μίαν η εϊς τάν χρωματισμόν τής κόμης αύτής.

Αί πλεΐσται τών μητέρων άνατρέφουσι τά  
θυγάτρια αύτών ώς νάννους τετελ ειοποιημένοΰ;. 
Ένδύουσιν αύτά ώς κυρίας, διδάσκουσι νά βα- 
δίζωσι μετά τρόπου έξαίροντος τάς μελλούσας 
αύτών χάριτας. "Οταν τά  κοράσια ταΰτα πα ί- 
ζοισιν η όμιλώσι, δέν παίζουσιν ή'δη ώς παιδία  
έν θυμηδία, άλλ’ ώς ηθοποιοί διαδραματίζου- 
σαι δράμά τ ι  πρός έπίδειξιν τών προτερημάτων 
αύτών. Εϊς μικρόν κοράσιον έξ έτών δέν ύπολεί- 
πετα ι ή'δη άλνλο είμή ή αύ'ξησις τοΰ σώματος. 
Κατά πάντα αύτό ομοιάζει τήν γυναίκα.

'Ο παΐς, ΐνα κατασταθνί άνήρ, εχει νά μάθη 
πολλά καί νά ύποστή πολλούς πόνους · τό μικρόν 
κοράσιον δέν έχει άλλην χρείαν είμή ν’ αύξάνη.

Έάν αί γυναίκες δέν ηναί ποτε παιδία , άπ’ 
εναντίας δέν είναί ποτε γραΐαι. Αί γυναίκες 
δέν μεταβάλλουσιν άλλο είμή μορφη'ν. ’Επέρχε
τα ι ώρα καθ’ ήν ή γυνή τήν όποιαν εΐόομεν 
παίζουσαν μετά τοΰ νάννου αύτής ώς κοράσιον, 
ύ'στεοον δέ παίζουσαν μετά κορασιού αύτής 
άπαραλλάκτως, ώς έπαιζε μετά τοΰ ναννου, 
έπέρχεται ώοα καθ’ ήν ή γυνή εύρισκεται περιε- 
χομένη έντό; δέρματος ρυπαρού καί έρρυτιδω- 
μένου, ώς αί άδελφαί τοΰ Φαεθοντος έν τώ 
φλοιώ τής λεύκης Ό  νοΰς καί ή καρδια αυτής 
δέν έγη'ρασαν· άναγκάζεται ό'μως να όιαστρεψη 
καί νά θέση αύτά είς άρμονίαν μετά τής έζωτερι- 
κής αύτής μορφής, ώς ό ένδεδυμένος προσωπεΐον 
θέτει κοχλίον εϊς τό στόμα πρός άλλοιωσιν 
τής φωνής αύτοΰ.

Κατά τού; πρώτου; μήνας τής μεταμορφώ- 
σεως τοΰ δέρματος αύτής ή γυνή παλαιει κατα 
κράτος πρός τά ; αμείλικτους ρυτίδας· καί μόνον,

όταν, μεταχειρισθεΐσα παν μηχάνημα καί πάσαν 
προσπάθειαν πρός τό κατασχεΐν τό κακόν, τό 
θέτον τό σχήμα καί τήν μορφήν αύτής εϊς άν- 
τίθεσιν πρός τήν διάνοιαν, άποφασίζει ηδη νά 
συμμόρφωση ταύτην μετ’ έκείνου, ψεΰδος συνο- 
δεύον έ'τερον ψεΰδος.

Τ ί είναι γραία; είς ποίαν ήλικίαν ή γυνή 
είναι γραία; Πολλάκις συνεβουλεύθην τάς γυναί
κας έπι τούτου · αλλ είμαι πεπεισμένος ό'τι 
καί αύται πολύ όλιγώτερον έμοΰ ήξεύρουσι 
τοΰτο. Εϊκοσιπέντε έτών γυνή όμιλεΐ περί τών 
γραιών ούχί ώς περί προσώπων πρός τά  όποια 
έξομοιωθήσεται καί αύτη' ποτε, ούχί ώς οδοιπόρος 
άρχόμενος τής όδοΰ όμιλεΐ περί τών φθασάντων 
είς τό τέρμα τοΰ βίου, άλλ’ όμιλεΐ πε-οί αύτών 
ώ; έάν ύπήρχον δύο ειδών γυναίκες διαφόρου 
φυσεως, ώ ςαί λ ε υ κ α ί καί αί μ έ λ α ιν α ι  π . χ . ,  
ή ώς έαν ή όμιλοΰσα γυνή άνήκεν είς τό γένος τό 
νεο ν , ένώ ή γραία άνήκεν είς τό τών γ ρ α ιώ ν  
Ούδέν δέ κοινότερον τοΰ ίδεΐν γυναίκα προβί 
βηκυΐαν τήν ήλικίαν λέγουσαν περί άλλης γυναι- 
κός όμίληκος μετά πεοιφρονη'σεως · « Καλέ, 
αύτή δά είναι γρ α ία ! » Η εικοσαετής γυνή 
καλεΐ γραίας τάς τριακοντούτιδας, —  αύται δέ 
σκανδαλίζονται βλέπουσαι έν ταίς συναστροφαΐς 
πλήθος τεσσαρακοντουτίδων · αύται δέ πάλιν, 
"Οταν, λέγουσι, φθάσω εϊς τά  πεντήκοντα, καθώς 
ή Κυρία δείνα, δέν θά φορώ ή'δη ρόδα, καί δέν 
θα ύπάγω είς τάς συναναστροφάς.— Αί γυναίκες 
τών πεντη'κοντα όμιλοΰσι πάλαν περί τής σκαν- 
όαλώδους διαγω γής τών γυναικών αίτινες δ ια - 
φέρουσιν αύτών ολίγα μόνον έ'τη.

'Η γυνή , έφόσον έμπνέει έ'ρωτα, δέν είναι 
γραΐα. —  "Αλλως τε τ ί  έστι γυνή γραΐα; —  
Έάν γυνη' τ ις  διατηρη'ση, ώς ή περίφημος N i
n o n  de L en c lo s , μέχρι τών όγδοήκοντα όλα 
Τα θέλγητρα τής νεότητος, θά ήναι βεβαίως 
ωραιότερα νέας γυναικό; άπολεσάσης ταΰτα προ- 
ώρως. Έν τοσούτω ή άλήθεια αύτη δέν έφαρ- 
μόζεται πρακτικώς.

Λέγε περί τίνος ότι είναι δύστροπος, άλλό- 
κοτος, θεότρελλος, ότι άπατα τον αύτής σύζυγον 
καί ίσως καί τόν εραστήν αύτής · —  πρόσθες 
ό'μως έν ταύτώ ό'τι είναι πολύ ώραία · —  καί 
εσο βέβαιος ό τι, έάν φανή δυσχεοαίνουσα πρός 
σέ, κάμνει τοΰτο κατά τό πρέπον ( p a r  co n v e - 
n a n c e ). —  Λέγε περί αύτής ότι είναι πραεΐα 
καί ήσυχος, σεμνή, σοβαρά, ότι έκπληροΐ κο- 
σμίως καί έναρέτως άπαντα τά  αύτής χρέη, —  
καί πρόσθες ότι είναι άσχημος, —  καί τότε θά 
ίδης τ ί  έστι γυναικεία οργή καί έκδίκησις.

Ή  πρώτη καί σχεδόν ή τελευταία έρώτησις 
ή άττοβλέπαυσα είς γυναΐκά τινα είναι· « Είναι 
ώραία; » Έάν έπιφέρωμεν δευτέραν έρώτησιν, 
τοΰτο γίνεται ΐνα έςασθενίσωμεν τήν πρώτην 
καταφατικήν άπόκρισιν. Είμαι πεπεισμένος ότι 
αί γυναίκες δέν γνωρίζουσι τήν άληθή ώραιό- 
τη τα , καί δ ι’ αύτό' διάγουσι τό πλεΐστον τοΰ 
βίου αύτών σκανδαλιζόμεναι ύπό τών παθών 
άτινα έμπνέουσι γυναίκες τινες μή έχουσαι 
τήν κατά τό πρόγραμμα αύτών παραδεδεγμένην 
ώραιότητα. « Πώς, λέγουσιν, ό Κύριος *** έσκο- 
τώθη αύτοχειρί ύπέρ τής Κυρίας ***; καί ό'μως 
αύτή δέν εχει τήν ρίνα τόσον ώραίαν ώς τήν 
έμήν, ή'τις δέν ένέπνευσέ ποτε είς ούδένα έ'ρωτα 
μέχρι θανάτου. Οί άνδρες είναι τώ ό'ντι τυ
φλοί ! »

Αί γυναίκες δέν πρέπει νά κρίνωσι περί τής 
ώραιότητος αύτών άλλως είμή έκ τοΰ πάθους τό 
όποιον έμπνέει είς τούς άνδρας.

Ή  φρικτή αΰτη άνισότης, ή'τις διηρει άν τό 
γυναικεΐον φΰλον εϊς δύο διακεκριμένα είδη, τάς 
ωραίας καί τάς άσχη'μους, μεταποιείται άγαθή 
τύχη ύπό πολλών. Έάν αί ώραΐαι άποτελώσι 
τήν άριστοκρατίαν καί αί άσχημοι τόν συρφε
τόν όχλον, όμολογητέον ότι άληθώς όλίγαι ύπάρ- 
χουσι καθόλου άσχημοι γυναίκες, —  καί ό'τι αί 
πλεΐσται αύτών άνη'κουσιν είς τρίτην τινά με- 
σαίαν τάξιν. —  Αί γυναίκες αίτινες δέν έ'χουσι 
παντελή ώραιότητα, δέν είναι άμοιροι σχετικής 
ώραιότητος, καί αύται ήξεύρουσι νά έξαίρωσι τά  
προτερήματα αύτών, ώστε νά φαίνωνται άληθώς

ώραΐαι, ένώ αί παντάπασιν ώραΐαι βλάπτουσιν 
έαυτάς διά τών άπαιτήσεων καί τής ύπερηφανίας
αυτών.

Τό άρρεν γεννώμενον έκληρώθη κλήρόν τινα  · 
ή κοινωνική καταστασις τής οίκογενείας αύτοΰ 
έξει πάντως δύναμιν είς τό μέλλον αύτοΰ.

’Αλλ’ ή γυνή, έάν γεννωμένη έκληρώθη κλήρον 
κακόν, έάν δηλ. έγεννήθη έν οίκω ταπεινώ, 
εχει δικαίωμα νά κληρωθ·/; δεύτερον κλ,ή-ρον 
βραδύτερον. —  Διά τοΰ γάμου μεταβάλλεται 
όλοσχερώς ή φύσις καί τό ό'νομα αύτής · —  
άπλή συνάντησις, άπλή σύμπτωσις, δύναται νά 
μεταβάλη διά μιας τήν κοινωνικήν αύτής κα- 
τάστασιν. Ημέραν τινά άνη'ρ τις κληρονομήσας 
μεγάλην παρά τοΰ πατρός αύτοΰ περιουσίαν η 
κερδήσας καί πολλαπλασιάσας αύτήν δ ι’ άτρύ- 
των πόνων καί πολλοΰ καιροΰ, ή μέγας ών έν τή 
κοινωνία ερα νεανιοος η γυναικος πτο>χης· τότε 
έν ροπή όφθαλμοΰ συμμερίζεται αΰτη τά  πάντα, 
πλοΰτον, τιμήν, δόξαν, καί ταΰτα διότι έγεν- 
νη'θη γυνή καί ώραία.

Κατά τόν Alphonse Karr.
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Έ π ετ α ι συνέχεια.

« Εικος G£j ωσττερ vnpojo*/) τινα και ατύ^οντα 
υγρα χαι ac âXTojoyj χαι Osiojoy) οιαρ ε̂Τν τήν 
ουτω και λιπαρα ευρισκεσθαι. Το δέ σπάνιον ποιεί 
τήν παραδοξίαν. » Στράβ. Βίβλ. ς .

Περί τήν εκτνιν της έσπε'ρας ώραν της 2 8  
τοΰ παρελθόντος' Σεπτεμβρίου φρικτή έκπυρσο- 
κρότησις έκράδανε τήν πόλιν καί κατεφόβησε 
τούς κατοίκους τών Βουρδιγάλλων. Ούτοι, συν- 
δραμόντες πανταχόθεν είς τήν παρά τόν λιμένα 
πλατείαν , είόον ούρανοβάμονα απειρομεγέθη 
φλόγα, ή τις άνερχομένη έκ τής θαλάσσης έν 
τώ  μέσω τοΰ λιμένος καί φερομένη ύπό τής φο
ράς τής πλημμυρίδας, προεχώρει λάβρος πρός 
τήν προκυμαίαν, ' θ  ούρανος τϊοΰ μέν έλαμ-

πεν ώς εί άνέοωσκεν έν αύτώ τό βόρειον σέλας, 
ποΰ δέ αΐθαλώδης καί κατάφλεκτος άπετέλει 
φαντασίαν ήφαιστείας έκρήξεως.

Μετ’ όλίγον εμαθον οί έκπεπληγμένοι κάτοι. 
κοι ότι ή φλόξ προήρχετο έξ άναφλεχθε'ντος 
πετρελαίου, ευρισκομένου έ'ν τ ιν ι φορτηγώ πλοίω, 
J ?  Τ ρ ια δ  t ,  εςω τοΰ κόλπου έλλιυ,ενί-
ζοντι, καί τό όποιον κλονηθέν ύπό τής έκρήξεως, 
έςηρευγεν είς τήν θάλασσαν χείμαρρον πετρε
λαίου φλεγομένου. 'θ πυριφλεγής έκεΐνος ρύαξ, 
άφ ού άνεδίόοντο αί κολοσσαΐαι έκεΐναι φλό
γ ε ς , προεχώρει τεράστιος κατά τήν πόλιν, 
απειλών τα  έλλιμενιζοντα πλοία, τών οποίων 
τά [/.εν περιεμενον αγωνκοντα τον εχερ^ο^ενον 
κίνδυνον, τά  δέ, θέλοντα ν ’ άπομακρυνθώσι, 
έβλάπτοντο προσκρούοντα άλλήλοις.' Οι κώδω
νες τών έκκλησιών έση'μαινον είς βοήθειαν, ώς 
έπι μεγαλω κινδύνω, καί τό πλήθος τών κατοί
κων μετά τοΰ συντάγματος όλων τών πυροσβε
στών τής πολεως και τών άρχών ήτοιμάζοντο νά 
κινδυνευσωσι κίνδυνον μέγαν, παλαίοντες πρός 
τό  ̂ έπερχόμενον φρικτόν στοιχεΐον, τοΰ όποιου 
ματην εζητησαν να κατάσχωσι τήν φοράν.

Ό  άπειρομεγέθης πυριφλεγέθων έκεΐνος χεί-

Ή  εν Tarr-farm  έκ χά ρ π ω ιις  τον πετρελαίου, ιταρά την πόλιν τοΰ O il-C ree t έν Πενσνλβανί<]ΐ.

μαρρος επεφερετο εύπαγής καί τεράστιος κυλιό
μενος έπ ι τών κυμάτων πρός τήν πόλιν. Κατά 

πορείαν αύτοΰ άπαντα πολλά φορτηγά 
πλοΐα, καί μετ’ όλίγον ό έκθαμβος οφθαλμός βλέ- 
‘•ει άναπηδώσας πανταχόθεν τάς φλόγα;, τά 
ε πολλά πλοία , οσα ετυχον επιπροσθοΰντα τή 

φορα τοΰ χείμαρρου, αναπτόμενα έν ταύτώ 
και γινόμενα άνάλωμα τοΰ πυρός. Τό σπαρα- 
ζικαρίιον άμα καί μεγαλοπρεπές τοΰτο θέαμα 
°ιηρκεσε τήν νύκτα ό'λην.
, τοσούτω τό πλοΐον ή 'Α γ ία Τ ρ ιά ς ,  ένώ  

£̂ ισ/.ετο το πετρέλαιον, διαρρηχθέντων έκ τής 
, 0ν/^ εως τής έκττυρσοκροτ/ίσεως τών σχοινιών, 

“^ηρπασθη υπο τοΰ περί τήν πυράν πνεύσαντο; 
λαμπροΰ άνεμου καί τής παλίρροιας, καί 
9-ρετο λάβρον και μετεωρον πρός τόν λιμένα 

τ ’?ς πόλεως καί z-'ry πόλιν, έπαπειλών άπαντα 
ιμενιζοντα πλοία καί τήν πόλιν αύτήν. 

0 πελώριον τούτο πυρπόλημα κατη'ρχετο με- 
7α ^οπρεπώς προς τήν πόλιν έπόμενον τώ  μακρώ 
^ ιν ω  χε ιμ α ^ ω  καί έμβάλλον πανταχοΰ φόβον 
* ι,9 Ρ « η ; το 5̂ έλ,λιμενίζουσι πλοίοις.

Ο κινόυνος έπεκρέματο μέγας ΐή  πόλει. Τότε 
τ ~ ' ’ τ '^ν. , ί ^ γ ^ - ν  άτμοπλοίων τής έταιρίας 

ων ελιόονων άνηχθη καί παρετάχθη πρός τόν

επαπειλοΰντα εχθρόν.Πλ.ησιάσαν δε μετάπολλάς 
άποτυχίας καί κινδυνώδεις έλιγμούς περί τόν 
κινητόν έκεΐνον Βεσούβιον κατώρθωσε νά δέση 
καί νά ρυμουλκύση αύτόν άνάφλεκτον έ'ξω τοΰ 
λιμένος, καί έπ ί τέλους νά έξώση έπί τής παρα
λίας.

Τό πυρπολούμενον πλοΐον, δπερ μετά τοσού- 
των πόνων κατώρθωσαν νά ρίψωσιν έπί τής ακτής, 
άντέστη πρός ώραν είς τόν άνεμον ώθοΰντα αύτό 
πρός τήν θάλασσαν. Λλλά μετ’ όλίγον, αύξούσης 
τής παλίρροιας καί τοΰ άνέμου προσφερομένου 
σφοδρότερον, τό πλοΐον άνη ρπάσθη αίφνης ύπό 
τών κυμάτων, τό σώμα αύτοΰ έκραγέν έδου'πησε, 
κα ί, ώς ό ρύαξ, καταρράττων άπό κρατήρος 
Ηφαιστείου όρους, κατακλύζει τά  περί αύτόν, 

οΰτω τό φλεγόμενον πετρέλαιον έξερρύη είς τήν 
θάλασσαν. Τά δε έκ ψευδαργύρου κιβώτια τά 
περιέχοντα τό πετρέλαιον έ'πλεον ήμιπλη'ρωτα 
έπί τών κυμάτων ώς κολοσσαΐοι δαυλοί, οΐτινες, 
παρασυρόμενοι ύπό τοΰ ρεύματος, εϊσέδυον είς τά 
διαστήματα τά  μεταξύ τών άνά δύο πλησίον 
άλλήλων λιμενιζόντων πλοίων, μετιίδιδον τό 
πΰρ είς δύο ή τρία πλοία, καί έξηκολούθουν τήν 
καταχθόνιον έκείνην πορείαν ζητοΰντες καί ρι- 
πτο'μενοι siri νέας βοράς

Περί δέ τό  μεσονύκτιον πλήθος μικρών καί 
δεκαές μεγάλα πλοία άναπέμπουσιν, ώς γιγαν- 
τια ΐοι φάροι, ούρανομηκεις φλόγας πρός τόν ούοα- 
νον, οστις κατέστη ολοπόρφυρος καταστοάπτών 
μυρίας φλόγας. Οί ίστοί έδούπήσαν, τά  σχοινία 
έστρέφοντο ύπό τών φλογών. Οί δυστυχείς ναΰ- 
τα ι ρίπτουσιν ό', τ ι  άν ίυνηθώσι νά σώσωσιν άπό 
τής πανολεθρίας έκ τών καταστρωμάτων είς τήν 
θάλασσαν. ’Αλλ’ αΰτη φλέγεται όλη καί κατα- 
βιβρώσκει παν τό προστυγχάνον. Ενίοτε τολ
μηροί τινες ναΰται τολμώσι νά ίίσδύσωσι με
ταξύ τών φλογών, ό'πως σώσωσι τούς κινδυ
νεύοντας· άλλ’ έπανακάμπτοντες μόλις αύτοί

Ύ  > / ·. Ν / « ν  ,σω,ονται ημιφλεκτοι- οιοτι αι ακατοι αυτών 
είναι ή'δη ήμιφλεγεϊς πριν φθάσωσιν εί; τήν 
παραλίαν. Πολλοί δέ τών ναυτών ριφθέντες είς 
τήν θάλασσαν έσώθησαν κολυμβώντες. ’Αγαθή 
τύχη ούδείς άπωλέσθη.

Τά πλοΐα διετέλεσαν φλεγόμενα μέχρι με
σημβρίας. Ή  δέ έκ τής καταστροφής ταύτης ζη
μία είναι πάμπλειστός. Φέρ’ ίδωμεν έκ τούτου 
όλιγα τινά τά  σπουδαιότατα περί τής παραδόξου 
ταύτης ύλης.

Τό πετρελαιον ανακαλύπτεται ά'φθονον έν 
βορείω Αμερική, έν τα ίς χώραις ένθα ύπάρχουσι
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πλούσια στρώματα γαιανθράκων έκ τών οποίων 
χα'ι άπορρέει. ’ΐδίως δέ έν Πενσυλβανία, έν Κα
ναδά και Τεξά το πετρέλαιον εύρίσκεται έν τω 
ρ,έσω τών γαιολογικών, καί ιδίως τών άνθρα- 
κοφόρων στρωμάτων, ρέον ύποχθόνιον ώς όύαξ, 
καταπίπτον ώς καταρράκτες, καί αποτελούν 
έντός τών έγκάτων τής γης λίμνας πετρελαίου 
άπειρου έκτάσεως, έπί τών όποιων πλέουσι λέμβοι 
μεταβιβάζουσαι τούς έογάτας άπο τής μιας εις 
την έτέραν α κ τή ν . Οί ’Αμερικανοί κατέκλυσαν 
την οικουμένην πετρελαίω, καί ή ΓΙετρολία 
έγένετο δευτέρα Καλλιφορνία τών 'Γάγκων. 
ΙΗετά τον χρυσό μανίαν κατέλαβεν αυτούς ή 
κετρελαιομανια. Προς άνακάλυψιν τοιούτων 
Υποχθονίων ποταμών καί λιμνών πετρελάίου έςο- 
)ύσσονται φρέατα κατερχόμενα μέχρι τών πη - 
"νών άφ’ ών άναβρύει το πετρελαιον, ώς το ύδωρ 
έκ τών άρτεσιανών φρεάτων.

'Η γη είναι πανταχοΰ διάβροχος πετρελαίω, 
το όποιον ένίοτε άναβλύζον άφροναν άπο τ·2ν 
τεχνητών οπών καί φρεάτων, δ ι ’ών φλεβοτομεΐ- 
τα ι ή γη , κατακλύζει τας παρακειμένας πεδιά
δας. Οι δέ έκ τοΰ πετρελαίου άναφερυμενοι 
άτμοί μολύνουσι και νοσο^δέστατον έξεργάζονται 
τόν άέρα.

Πολλαί έπαρχίαι της βορείου Χμερικής ζώσι 
καί πλουτοΰσι μόνον έκ τοΰ παραδόξου τούτου 
πράγματος. Οί δέ κάτοικοι, ό'ντες έ'κδοτοι άπαν- 
τες εις την έκκάρπωσιν της ρυπαράς καί δυσώ- 
δο υς ταύτης ούσίας, γέ[/.ουσι πάντοτε ρύπους και 
κηλίδων, καί άποπνέουσιν άποτρόπαιον πετρε
λαίου οσμήν. Τήδε κάκεΐσε βλέπει ό περιηγη
τής μεγάλα προγράμματα ύπεστηριγμένα ύπό 
πασσάλων, άτινα άναγγέλλουσιν ότι τό πΰρ 
άπεσκοοακίσθη παντάπασιν άπό τών χωρών τού
των. Παντού άναγινώσκει τ ι ς '  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

τ ο  Κ Α ΠΝΙΖΕΙΝ. Τ ω  όντι τό φυτικόν μεταλλικόν 
ελαιον άνάπτει μετά δεινής εύκολίας, καί ιδιαι
τέρά τινα είδη πετρελαίου άναδίδουσιν έν τή 
συνήθει θερμοκρασία ατμούς το<;οΰτον λεπτο
φυείς, ώστε άνάπτουσι καί πολύ μακράν τού 
πυρός.

Ή  έκκάρπωσις λοιπόν τοΰ πράγματος τούτου 
είναι έπικινδυνωδεστάτη. ’Επειδή μόλις έξαν- 
τληθέν έκ τής αύτοΰ πηγής τό έ'λαιον τοΰτο 
γίνεται ένίοτε παραίτιον μεγίστων ολέθρων. 
Γή 1 1 μαίου τοΰ 1 8 6 2  μεταλλευτής τ ις , έξορύσ- 
σων έπί πολλάς εβδομάδας άνωφελώς μεγάλην 
οπήν κατέφερε σφοδρότερόν τινα  κτύπον διά 
τοΰ κάθετη ρος εϊς τόν βυθόν τοΰ φρέατος. Έν 
άκαρεΐ αισθάνεται ό'τι ύγρόν τ ι άναβλύζει έν τώ 
βυθώ. Αλλά πριν ή προσφθάση ν’ άπομακρυνθή, 
τό πετρελαιον ώς αστραπή καί μετά ροθίας 
σφοδροτητος, έξορμα δώδεκα μέτρα ύπεράνω 
της γ ή ς !

’Από τοΰ φρικτοΰ τούτου άναπηδητικοΰ χ ε ι
μάρρου διανίστανται πυκνοί άτμοί καί γνόφοι 
έπισκιάζοντες τόν πέριζ άέρα. Ο ί κάτοικοι 
τών περιχώρων σπεύδουσι νά σβύσωσι τά  μα- 
κρότατα πρός χρήσιν αύτών καιόμενα φώτα. 
Κακή τύχη έλησμόνησαν λύχνον άνημμένον 
μακράν 3 6 0  μέτρα τοΰ ραγδαίου τούτου άναπη- 
δώντος χειμάρρου, καί τό περί αύτόν περιπολού- 
μενον άέριον τοΰ πετρελαίου, καί ή άερίου έμπε- 
φορημένη εκείνη άτμοσφαιρα άναφλέγεται. Τ ο  

πΰρ μεταόίόεται εις τόν άναβλύζοντα χείμαρρον 
τοΰ πετρελαίου, τό δέ φρέαρ έκεΐνο μεταβάλ
λετα ι εϊς τεράστιον πυροβόλον όπερ έςερεύγεται 
φλόγας καί πυκνούς καπνούς περικαλύπτοντας 
τόν ούρανον μετά πένθιμου μανδύου. Αλλά τό 
άναφλεχθέν πετρέλαιον καταφέρεται ώς χεί
μαρρος πυριφλεγέθων πρός τάς παρακειμένας 
κοιλάδας, κυλίον επί τής γής ρύακας πυρός, 
οΐτινες έξαπλούμενοι καταλυμαίνονται καί άνα- 
φλέγουσι πάν τό προστυχόν. Η φρικώδης σκηνή 
έξαπλοΰται έπ’ άπειοον. Α ί έν τή πεδιάδι 
έσπαρμέναι πιθάκναι πλήρεις πετρελαίου έκρη- 
γνύμεναι βροντώσι καί άστράπτουσι συνεχώς 
ώσπερ είς άκροβολισμόν, μέγαν ψόφον και πά 
ταγον άπεργαζόμεναι. Τό ελαιον καί αί φλόγες 
κατακλύζουσι τά πάντα. Τή δέ τής πυρκαϊάς 
φρίκη προστίθεται ό τρόμος τών έκρήςεων. Α ί

γυναίκες καί οί παΐδες φεύγουσιν έντρομοι άνά 
μέσον τών φλογών καί τής λάμψεως τών δια- 
νισταμένων άπό τής άναφλέκτου έκείνης θαλάσ
σης, πυροβολοΰνται πανταχόθεν καί άνατινάσ- 
σονται τετραυματισμένοι εϊς τόν άέρα. Πλήθος 
πτωμάτωνήκρωτηριασμένων φαίνονται μετέωρα, 
καί πλήθος νεκρών καί Ακρωτηριασμένων καταπί- 
πτουσιν έπί τοΰ φλεγομένου εδάφους καί γίνον
τα ι άνάλωμα τοΰ πυρός. Ούδεμία έλπίς σωτη
ρίας, ούδεμία έλπίς πάλης πρός τό άδηφάγον 
τοΰτο στοιχεΐον · μόνη δέ έναπολείπεται έλπίς 
τοΐς έπιζήσασιν ή φυγή άνά μέσον τών φλογών, 
τών έκπυρσοκροτουσων πιθακνών, τών συμπλη- 
γάδων, τών γνόφων, καί άνά μέσον τών κλαυθ
μών καί τών ήκρωτηριασμένων πτωμάτων άτι
να καταπίπτουσι πετρηδόν έπί τοΰ πυριφλεγούς 
έκείνου ταρτάρου, τοΰ παριστώντος τό έςηλλαγ 
μένον καί τεράστιον θέαμα τής πλημμυρίδος 
καί της πυρκαϊάς, τής καταστροφής τών Σοδό- 
μων καί Γομορρών. “Οταν δέ μετά παρέλευσιν 
πολλών ήμερων τό πετρελαιον καταναλωθη, καί 
ότε δέν έναπολείπεται πλέον άλλο τ ι έπί τοΰ 
έύάφους εϊμή τε’φρα καί έρείπια, τό πΰρ κατα
π ίπ τε ι βαθμηδόν, έγκαταλεΐπον τήν δύστηνον 
χώραν έν τώ μέσω φρικώδους σιγής καί σπα- 
ραξικαρδίου έρημώσεως. Ούτω κατεκάησαν τά 
Γόμορρα καί τά  Σόδομα.

Ανάλογοι τοιαΰται σκηναί διασπείρουσαι 
τρόμον, έρήμωσιν καί καταστροφήν έν ταϊς χώ- 
ραις έν αίς πρό ολίγου έπεκράτει ή έργασία καί 
άνεσις, πολλαί τοιαΰται καταστροφαί έδιδα'αν 
έπί τέλους τούς κατοίκους άγαθή τύχη τούς άπό 
τοΰ πετρελαίου κινδύνους, οΐτινες καθιστώνται 
όσημέραι σπανιώτεροι.

Μετά τοιαΰτα δέ παραδείγματα άποροΰμεν 
πώς ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία ύποφέρουσιν έν 
τοΐς αύτών λιμέσι πλοΐα γέμοντα μυρίων π ι-  
θακνών πετρελαίου. Έλπίζομεν δέ ό'τι ή τελευ
ταία  καταστροφή τών Βουρύιγάλλοιν νουθε
τήσει.

Τό πετρέλαιον είναι έπικινδυνωδέστερον τών 
άποθηκών τής πυρίτιδος, τάς οποίας αί κυβερ
νήσεις καθιστώσι μακράν τών πόλεων. Τό πλοΐον 
τό φερον τοΰτον τόν φόρτον παριστα άληθή κίν
δυνον, όποιον κινδυνεύουσιν οί μεταλλεΐς έκτι- 
θέμενοι είς τάς εκρήξεις τοΰ λεγομένου φλογι
στικού άερίου, όπερ τοσαύτας επιφέρει έν τοΐς 
μεταλλείοις καταστροφάς διά τής αύτοΰ άνα- 
φλέξεως.

Πρός αποφυγήν τών άπό τής άναφλέςεως τοΰ 
πετρελαίου άναφερομένων άτμίδων οί Αμερικα
νοί κατεσκεύασαν έπίτηδες πλοΐα, τών όποιων 
τό έμβαδόν είναι διηρημένον ύπό σιδηρών μεσο- 
τοίχων ούτως ώστε ν’ άποτελώσιν είδος σιδη
ρών κυψελών πρός τήν διαπόντιον μετακόμισιν 
τοΰ πετρελαίου.

Το πετρέλαιον έναποταμιεύεται έν τα ΐς κυ- 
ψέλαις, αΐτινες, καλυπτόμεναι στεγανώς, έμπο- 
δίζουσι τόν σάλον καί τάς ά π ’ αύτοΰ γεννωμέ- 
νας αναθυμιάσεις τοΰ έλαίου. "Οπως δέ τό 
πετρέλαιον δύνηται νά ύφιστάται τάς έκ τών 
ατμοσφαιρικών μεταβολών έκτάσεις ή συστολάς, 
έκάστη κυψέλη εχει σωλήνα μετάλλινον συνεχό
μενον μετά δεξαμενής ύδατος, ώστε πάσα έξά- 
τμ ισ ις ή άπόδρασις τοΰ έλαίου εμποδίζεται · τό 
δέ ύδωρ, έάν τό ελαιον συσταλή, σπεύδει ν’ 
άναπληρώση τό έν τή κυψέλη άποτελεσθέν κε
νόν. Τό έ'λαιον έκφορτίζεται άπό τών πλοίων 
τούτων ούχ ί διά πιθακνών, άλλά δ ι’ αντλιών, 
αΐτινες άντλοΰσαι τό πετρέλαιον άπό τών κυψε
λών έκχέουσιν αύτό είς πλατείαν όεζαμενήν 
περιειλημμένην πάντοθεν ύπό πλακός σιδηράς, 
ώστε τό πλοΐον έκφορτίζει έν διαστήματι ολί
γων ώρών τό έπικίνδυνον φορτίον, κινόυνεΰον μη- 
όένα κίνδυνον είτε άπό τής έκχύσεως είτε άπό 
τών άναθυμιάσεων.

Τό πολλαχοΰ έν χρήσει πρός φωτισμόν χρη
σίμευαν διυλισμένον πετρέλαιον είναι ύγρόν, δια
φανές, ειλικρινές, δυσάρεστον άποφέρον οσ μήν 
ήττον δέ επικίνδυνον τοΰ αυτοφυούς άκαθάρτου 
πετρελαίου, ό'περ είναι μέλαν καί παχύ , άπο- 
φέοον οσμήν δριμυτέραν τοΰ διηθημένου.

Τό πρώτον είναι καύσιμον ά λ λ ά  δέν α να 
φ λ έ γ ε τ α ι  π ο τ ε  μ ακ ρόθεν, ώς τό άκάθαρ- 
τον πετρέλαιον.

Ό  όιά τού πετρελαίου φωτισμός έχει τό 
δυσχερές ό'τι διαδίδει οσμήν άφόοητον, πρός τήν 
οποίαν δυσκόλως συνηθίζει τ ις . Ή  δυσάρεστος 
αΰτη ίδιότης άφηρέθη έσχάτως διά  τής κατα
σκευής ιδίων λύχνω ν, αΐτινες άποκρύπτουσιν 
όλοσχερώς τήν κακήν τοΰ πετρελαίου οσμήν.

Τό φώς τοΰ πετρελαίου είναι τετράκις οίκονο- 
μικωτερον τοΰ τής στεαρίνης ή τών τοΰ σπέρμα- 
τοκήτους. Ιδού αί σχετικαί τ ιμ α ί τών δ ιαφό
ρων καυσίμων έν χρήσει πρός παραγωγήν τής 
αύτής ποσότ/ιτος φωτός έπί δέκα ώρας ·

δρ. λ.

Φωτιστικόν άε'ριον (gaz) . . .  » 4 5
Πετρέλαιον. , .........................  » 7 5
Κηρία στεαρίνης.......................... 4  10
Κηρία κοινά.............................. 9 »
Σπέρμα κήτους (Sp erm aceti). . 8  3 0

Ιδ ίω ς δμως οί “Αγγλοι καί οί Αμερικανοί 
καταγίνονται άπό τίνος χρόνου ΐν άντικατα- 
στήσωσιν άντί τοΰ γαιάνθρακος τό πετρέλαιον 
μεταχειριζόμενοι αύτό ώς καύσιμον ύλην πρός 
θέρμανσιν τών άτμομηχανών. Διότι τό πετρέ- 
λαιον υπερέχει τού άνθρακος ώς μή άφίνον τέ
φραν, κατε'χει τόπον όλιγώτερον τοΰ γαιάνθρα
κος, ούτινος τά  τεμάχια  κλείουσι πάντοτε κενά 
άνωφελή διαστήματα. Καί τέλος ή καΰσις ενός 
τόνου πετρελαίου δύναται νά παράξη δίς πλειότε- 
ρον άτμόν τοΰ ύπό ένός τόνου γαιανθράκων π α - 
ραγομένου.

Ηδη ο ί ’Άγγλοι καί οί Αμερικανοί εκαμον 
θαυμασίας προόδους κατά τοΰτο, καί είναι 
άναμφισβήτητον ότι τό πετρέλαιον μ ετ’ ολίγον 
άντικατασταθήοεται πανταχοΰ άντί τοΰ γαιάν
θρακος, μέχρις ού καί τοΰτο άντικατασταθή άντί 
τής ήλεκτρικής δυνάμεως, ητις προώρισται νά 
έπιφέρη ολοσχερή τής βιομηχανίας καί τών τε
χνών άναστάτωσιν.

Η έκκάρπωσις τοΰ πετρελαίου άπεδείχθη 
ώφελιμωτάτη τοΐς επιχειρήσασιν αύτήν. Περί 
μέν τάς άρχάς τοΰ έτους i 8 3 2  είσήλθον εϊς Γαλ
λίαν 4 0 0 0 0 0 0  γαλόνια πετρελαίου έκ Νεοβο- 
ράκου, τό δέ επόμενον ετος τό είς Γαλλίαν 
είσαχθέν ποσόν έτριπλασιάσθη. Πεοίεογον δέό'τι 
ή έκκάρπωσις τοΰ αυτοφυούς τούτου προϊόντος 
τής γής ήρςατο μόνον πρό τινων ετών, ένώ τό 
μεταλλικόν τοΰτο ελαιον ήτο γνωστόν άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων.

Παρά τοΐς έρειπίοις τής άρχαίας Νινευΐ άνε- 
καλύφθη έσχάτως ό'λμος άσφαλ.τίτης μορφωθείς 
διά τής άποψύςεως τοΰ πετρελαίου. —  Οί άρ- 
χα ΐο ι συγγραφείς όμιλοΰσι περί τού πετρελαίου 
τοΰ παρά τήν Νεκράν θάλασσαν άναβλύζοντος · 
ό δέ Πλούταρχος περιγράφει πυρίνην τινά θά
λασσαν παρά τά  Έκβάτανα. —  Οί Ρωμαίοι 
μετεχειρίζοντο ένίοτε λύχνους πετρελαίου, ώς 
λέγει ό Πλίνιος. ' θ  δέ Διοσκουοίδης δ ιηγείτα ι 
ό'τι τό μεταλλικόν έ'λαιον τοΰ Αμιάνου έν ’Ιταλία 
ήτο έν χρήσει έν Γενούη πρός φωτισμόν τής 
πόλεως. Τό έν Βακοΰ άκοίμητον λεγόμενον πΰρ 
έν Περσία είναι διαβόητον πρό άμνημονεύτων 
χρόνων. Α ί δέ πηγαί αύτοΰ εύρίσκονται παρά 
τήν Κασπίαν θάλασσαν. νΕν τισι θρησκευτικαΐς 
έορταΐς οί έγχώριοι, πυρολάτραι ό'ντες, ρίπτουσι 
μεγάλα ποσά νάφθης ή πετρελαίου είς τήν θάλασ
σαν, καί άνάπτοντες προσκυνοΰσι τάςάναφερομέ- 
νας πελώριας έκείνας φλόγας. Τά δέ κύματα πα- 
ρασύρουσι μακράν τούς εναλίους πυρσούς, οΐτινες 
έκβάλλουσι μυρίας λάμψεις είς τόν ούρανον, καί 
παράγουσι τό καταπληκτικώτατον τών θεαμά
των.

Αί πηγαί τοΰ πετρελαίου ήσαν άγνωστοι έν 
τή Αμερική μέχρι τοΰ έτους 1 8 4 5 ,  δτε με- 
ταλλεύς τ ις  ζητών άλμυρόν ύδωρ είς Τόρεντομ 
είδε κατά πρώτον άναβλύζον έκ τής γής τό πε- 
τρέλαιον. Δεκαπέντε έτη μετά ταΰτα πλήθος 
εταιριών κατεστάθησαν, καί έν ετει 1 8 6 0  έςω- 
ρύχθησαν έν O il-G re e k  δύο χιλιάδες φρεάτων, 
τών οποίων έβδομήκοντα τέσσαρα τά  μέγιστα
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παρ ή γαγο ν  11 0 0 0  πιθακνών έλαίου καθα- 
οοΰ, άξίας 10  0 0 0  ταλήρων. Τό δέ επόμενον 
\ο ί ετος, έν διαστ/ίματι τεσσάρων μηνών, οί δύο 
λιμένες τοΰ Νεοβοράκου καί τής Φιλαδελφίας 
άπέστελλον είς ’Ευρώπην πετρέλαιον άςίας τεσ
σάρων εκατομμυρίων φράγκων! Θαυμάσωμεν 
τήν δραστηριότητα τών άνθρώπων τούτων, οΐτι
νες ώφελοΰνταιέκ τών άγαθών ό'σα έδώρησεναύ- 
τοΐς ή φύσις, καί είθε πρός τοΐς πολλοΐς νά χρνίσι- 
μεύση καί τοΰτο ήμΐν είς παράδειγμα τοΰ πώς 
προοδεύουσι καί πλουτοΰσι τά  έ'θνη, ένώ ήμεΐς 
δχι μόνον δέν έκκαρπούμεθα τά  αυτοφυή άγαθά 
ών γέμει ή γή τής 'Ελλάδος πρός έμπορίαν καί 
πλουτισμόν, άλλά φθείρομεν κακώς παρασκευά- 
ζοντες καί αύτά τά  χρησιμώτατα προς βίον 
άναγκαΐα. Μή λησμονώμεν δέ καί τοΰτο, ότι ή 
Ελλάς έχουσα θησαυρούς δένδρων έν τή Ακαρ
νανία πορίζεται έ'τι καί νΰν τά  πρός οικοδομήν 
καί ναυπηγίαν ςύλα άπό τής Τουρκίας καί Αύ- 
στρίας.

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ.

Η ΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ

Η Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ .

ΚΕΨΑΛΑ10Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Χημική εφαρμογή τής στήλης. Βερτζελιος καί Xiff- 
σιγγερ. —  Ανακαλύψεις ηλεκτροχημικά! τοϋ Δάβυ, 
και νέα θεωρία αυτοϋ περί τής χημικής συγγενειας. 
— Άνακάλυ1<ις τοϋ κάλεως, τοϋ νάτρου, τοϋ βα
ρίου καί στροντίου. —  Το ίνστιτοϋτον προσφέρει 
τζί Δάβυ τήν ψηφισΟεΐσαν ανταμοιβήν. — Άνακά- 
λυψις τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοϋ υπο τοϋ OER
STED.

'Η  βολταϊκή στήλη προώρισται ΐν’ άναμορ- 
φώσΥ] τήν χημείαν, άνατρέψασα άπάσας τάς 
πρό αύτής περί συνθέσεως τών σωμάτων ιδέας, 
πλουτίσασα αύτήν άνακαλύψεσιν άπροσδοκήτοις, 
τελειοποιήσασα τάς πειραματικάς αύτής μεθό
δους, καί περιποιήσασα αύτή νέαν περί τής συγ- 
γενείας τών σωμάτων θεωρίαν.

'II ύπό τοΰ Νίκολσων καί Καρλίσλ διά τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ έκτελεσθεΐσα άποσύνθεσις τοΰ ύδα
τος , καί ή ύπό τοΰ C ru ik sh a n d  άποσύνθεσις 
τών άλάτων, κατέδειξαν ότι ή στήλη ήδύνατο νά 
χρησιμεύσνι ώς μηχάνημα καθολικής χημικής 
άναλύσεως. ’Απέδειξαν δέ ιδίως τοΰτο ό Βερτσέ- 
λιος καίόΧίσσινγερ, οΐτινες,καταγινόμενοι ιδίως 
περί τήν ήλεκτρικήν χημικήν άποσύνθεσιν τών 
άλάτων, παρετήρησαν τό περίεργον καί μέγα 
έκεΐνο φαινόμενον, τήν μεταφοράν δηλονότι 
έκάστου στοιχείου συνθέτου σώματος εϊς έκάτερον 
τών δύο πόλων τής στήλης, άνά μέσον του ύγροΰ 
δ διήρχετο τό ηλεκτρικόν ρεύμα.

Κατά τήν έποχήν ταυτην οί σοφοί άπάντων 
τών πεπολιτισμένων έθνών έβάδιζον τήν αύτήν 
οδόν καί περί τάς αύτάς κατεγίνοντο έρεύνας,ώστε 
πολλάκις ή αύτή άνακάλυψις έγένετο έν ταύτώ 
ύπό διαφόρων χημικών ζώντων έν τόποις πολύ 
άπ’ άλλήλων άπέχουσιν, έν Στοκόλμη, Βερο- 
λίνω, Ίένα, Αονδίνω καί Παρισίοις.

Ίόίως ό'μως οφείλει ή έπιστήμη είς τόν ά'γ- 
γλον χημικόν Δάβυ τήν είς εν εύκρινές καίεύ- 
κατάληπτον ό'λον συναρμογλν άπάντων τών ήδη 
γνωστών γενομένων ά 'ιω μάτω ν. 'Ο δαιμόνιος 
ούτος χημικός, συγκεφαλαιών άπάσας τάς ρέχρι 
τοΰδε άνακαλύψεις τάς ά,εοβλ.επούσας είς τήν ενέρ
γειαν τής βολταϊκής στήλης, κατώρθωσε νά συν
άθροιση, νά συναρμολόγηση, νά διευκρινήση καί 
νά παραστήση αύτάς ώς όλον τ ι εύπαγές καί εύ-

κατάληπτον, ούτινος τά μέρη είναι άλληλέγγυα, 
καί ούτως ήλλαςεν όλοσχερώς τήν επιστήμην 
ταύτην. Τήν 19  δεκεμβρίου 1 8 0 6 , ημέραν με- 
Ί'άλην είς τήν ιστορίαν τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ό Δάου 
διεκοίνωσεν είς τούς έκπεπληγμένους τής Ευρώ
πης σοφούς κατά τήν λεγομένην έ τη σ ία ν  Βεκε- 
ρ ιανήν Α ,νάγνω σιν τό διαβόητον αύτοΰ περί 
τής Χ η μ ικ ή ς  έν ε ρ γ ε ία ς  τοΰ ή λ ε κ τ ρ ισ μ ο ΰ  
υπόμνημα. ’Εν αύτώ ό Δάβυ διευκρίνησε πρώτον 
τήν περί άποσυνθέσεως τοΰ ύδατος θεωρίαν, ητις 
έδείκνυε μέν τήν έξ οξυγόνου καί ύδρογόνου σύν- 
θεσιν τοΰ ύδατος, ήγειρεν ό'μως πολλάς δυσ
πιστίας καί άντιλογίας, διότι άμα τό όξυγόνον 
καί ύδρογόνον τά  άποτελοΰντα τό ύδωρ άνεφαί- 
νοντο, άνεφαίνοντο έν ταύτώ περί μέν τόν θε
τικόν πόλον εν οξύ, περί δέ τόν άρνητικόν μία 
βάσις. Πόθεν αί ούσίαι α ύ τα ι; Ο Δάβυ άπέδει- 
ξεν ότι τό οξύ, ό'περ έκλύεται περί τόν θετικόν, 
καί ή βάσις, ή'τις έκλύεται περί τόν άρνητικόν 
πόλον, καί τών οποίων ή παρουσία έσκότιζε 
τοσοΰτον τόν νοΰν τών χημικών, καί συνέχιζε 
τήν άπλότητα τοΰ πειράματος, είναι τό ύδρο- 
χλωρικόν οξύ καί τό νάτριον, προϊόντα τής 
άποσυνθέσεως τοΰ χλωρικοΰ νατρίου ή κοινοΰ 
άλατος, ούτινος τό υύωρ περιέχει πάντοτε μ ι-  
κράν ή μεγάλην ποσότητα. Έκτος τούτου ή 
εσωτερική έπιφάνεια τοΰ άγγείου έν ώ τό π ε ί
ραμα έγένετο, έφαίνετο πάντοτε ήλλοιωμένη, 
ό'περ έδείκνυεν ότι τά  άλατα τής γής άφ’ ής 
κατεσκευάσθησαν τά  άγγεΐα  άποσυνεθέτοντο ύπό 
τής στήλης, τά  δέ στοιχεία αύτών συνήγοντο περί 
έκάτερον τών πόλων. Πρός άποφυγήν όέ τούτου 
έξετέλεσε τό πείραμα τής άποσυνθέσεως τοΰ ύδα
τος έντός άγγείου χρυσούπεριέχοντος άπεσταλαγ- 
μένον ύδωρ, καί τεθειμένου έντός πνευματικής 
άντλίας,καί ούτω άποφυγώντόν ύπό τήν ροπήν 
τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος τοΰ ύδατος σχηματι
σμόν άμμωνίας καί οξυγόνου, άπέδειξεν έναργέ- 
στατα ότι τό ύδωρ άποσυνθέτεται διά τής στήλης 
άπλώς είς ύδρογόνον καί όξυγόνον.

'Έ πειτα  άπτόμενος τοΰ ζητ/ίματος τής έπί 
τών άλάτων ένεργείας τής στήλης, τών διαλυτών 
ή μή έν τω  ΰδατι, άπέδειξεν ό'τι ό ηλεκτρισμός 
τής στήλης δέν άποσυνθέτει μόνον ώρισμένον τινά 
άριθμόν, άλλ’ άπαντα τά άλατα κατά καθολικόν 
τινα νόμον, καθ’ δν άπαντα τά  σύνθετα σώματα, 
ώς τό ύδωρ, δύνανται ν’ άποσυντεθώσιν ύπό τήν 
ροπήν τού ηλεκτρικού ρευστοΰ, καί ό'τι κατά τάς 
τοιαύτας άποσυνθέσεις τό μέν οξύ έκλύεται πάν
τοτε πρός τόν θετικόν, ή δέ βάσις πρός τόν άρνη
τικόν πόλον, καί ό'τι τέλος τά άπλά σώματα 
εχουσιν άναλλοιώτους γαλ,οανικας συμπαθείας.

Βλέπων όμως ό'τι άπαντα τά  σύνθετα σώματα 
άποσυνθέτονται ύπό τής ένεργείας τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ, ό Δάβυ προέβη μέχρι τοΰ παραδεχθήναι, 
ότι ή α ιτία  τής ένώσεως τών σωμάτων έναπό- 
κειται έν άληθεΐ ηλεκτρική ε'ξλει, καί έκήρυξεν 
ότι ή χ η μ ικ ή  σ υ γ γ έ ν ε ια  δέν ε ίν α ι  ά λ λ ο  
τ ι  ε ίμ ή  ό ή λ ε κ τ ρ ισ μ ό ς ,  ή άλλως ότι ή δύνα- 
μις ητις παράγει τήν ενωσιν τών σωμάτων καί 
διατηρεί αύτήν άπαξ παραχθεΐσαν, είναι αύτή ή 
ήλεκτρική δύναμις ή ό ήλεκτρισμός.

Τοιαύτη τις έγένετο ή άρχή τής ήλεκτρικής 
χημικής θεωρίας τής ύπό τοΰ Δάβυ μέν τεθεί- 
σης, ύπό δέ τοΰ Βερτζελίου λαμπρώς ύπερασπι- 
σθείσης, καί ή'τις έ'σχε πρός τήν χημείαν τοιαύ- 
την ροπήν, ώστε μόλις πρό τριακοντα ετών 
ή'ρξαντο ν’ άπαλλαχθώσιν αύτής οί έπιστήμονες.

‘Έ ν έ'τος μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως 
αύτοΰ ταύτης ό Δάβυ έξέδωκε τήν άνακάλυψιν 
τής άποσυνθέσεως τών άλκαλίων καί τών γαιών.

Πρό πολλοΰ ήδη οί χημικοί παρετήρησαν τήν 
χημικήν ομοιότητα τών γαιών, δηλαδή τής τ ι-  
τάνου, τής βαρείας, τής μαγνησίας κ τ λ .,  πρός 
τά  μεταλλικά οξείδια, καί τήν ομοιότητα πάλιν 
τών μεταλλικών οξειδίων πρός τά  άλκάλια, ήτοι 
τό κάλιον, τό νάτριον καί τήν άμμωνίαν. Ο 
Ααβουασιέροςπροησθάνθη ήδη πρό καιροΰ τήν μ ε 
γάλην ταύτην άλήθειαν · « Νομίζω, έ'λεγεν ό 
Ααβουασιέρος, ότι αί γαΐαι μ ετ’ ολίγον θά παύ- 
σωσι θεωρούμεναι ώς άπλά σώματα · ή άδιαφορία 
ϋύτών πρός τό όζυγόνον ύποθέτω ότι προέρχεται

έκ τοΰ ότι είναι μεσταί αύτοΰ. Κ ατ’ έμήν δέ 
γνώμην αί γαΐαι είναι ούσίαι άπλαΐ ’ίσως μεταλ- 
λικαί ήνωμέναι μετά τοΰ οξυγόνου. »

'Η  τοΰ Βερθωλέτου όμως άνακάλυψις τής 
άποσυνθέσεως τής άμμωνίας, δ ι’ ής άπεδείχθη 
ότι τό άλκάλιον τοΰτο σύγκειται έξ ύδρογόνου 
καί ά^ώτου, έσάλευσε πρός ώραν τήν θεωοίαν 
ταύτην τοΰ Λαβουασιέρου. Καί ποτέ μέν οί χη 
μικοί έθεώρουν τάς γαίας ώς μεταλλικά οξεί
δια, ποτέ δέ ή άναλογία τών στερεών άλκα
λίων μετά τής άμμωνίας επειθεν αύτούς ότι τά 
άλκάλια εχουσι χημικήν σύστασιν, όποιαν καί 
ή άμμωνία.

Το ζήτημα τοΰτο έ'λυσεν ό μεγαλοφυής Δάβυ 
άποσυνθέσας διά τής βολταϊκής στήλης τήν πά
τασσαν είς όξυγόνον καί είς τό μέταλλον τοΰ 
κάλεως ή κάλι · καί τό μέν όξυγόνον συνήχθη 
περί τόν θετικόν πόλον, τό δέ μέταλλον τοΰ κά
λεως είς τόν άρνητικόν έν εΐδει σφαιρών μεταλ
λικών όμοιων τ/)ν λάμψιν καί τό χρώμα ταΐς 
τοΰ ύδραργύρου, τοσοΰτον δέ καυσίμων, φλεγμο
νωδών, καί τώ  όξυγόνω συναρμοζουσών, ώστε, 
καθώς έμορφοΰντο, έκαλύπτοντο φλογόλευκοι 
ύπό λευκού φλοιού παράγουσαι έκ νέου πότασσαν. 
Τά σφαιρίδια ταΰτα ριπτόμενα είς τό ύδωρ άνε- 
φλέγοντο λαμπρώς. 'Η  άνακάλυψις αύτη, έκ 
τών λαμπροτάτων ούσα καί ώφελιμωτάτων τοΰ 
αίώνος, καί ούχί άποτέλεσμα τυχαΐον, άλλά 
καρπός ίδιος τοΰ συλλογισμού, άπεδείχθη 
άξιολογωτάτη ώς δοΰσα άφορμήν είς πλήΟο; 
όμοιων άνχκαλύψεων. Τής ποτάσσης άπαξ άνα- 
λ.υΟείστ,ς, ή σύνθεσις τής σόδας καί όλων τών 
στοιχειωδών γαιών έγένετο έκ προοιμίων γνω
στή. Τήν έπαύριον ό D avy άποσυνέθεσε τήν 
σόδαν ή τό νάτριον.

Τά πειράματα τοΰ D avy διεκόπησαν έξ άσθε- 
νείας αύτού βαρείας, καθ’ ήν έκινδύνευσε με- 
γάλως. Κατά τόν καιρόν τής άναρρώσεως οί συμ- 
πολΐται αύτοΰ κατεσκεύασαν διά συνδρομών, καί 
έδώρησαν αύτώ στήλην κολοσσαίαν 6 0 0  ζευ
γών, ών έκαστον είχε 4  δακτύλων πάχος. Τήν 
61 στήλην ταύτην μετεχειρίσθη πρός διάλυ- 
σιν τών γαιών αΐτινες διελύοντο πολύ δυσκολώ- 
τερον τής ποτάσσης καί σόδας. Κατώρθωσεν 
όμως ν’ άποσυνθέση τήν μαγνησίαν, τήν βα~ 
ρεΐαν, τήν στροντιανήν καί τήν τίτανον, καί ν ’ 
άποχωρίση τά  είς τά  οξείδια ταΰτα εύρισκό- 
μενα μέταλλα, τό μαγνήσιον δηλονότι, τό βά
ριαν, τό στρόντιον καί τό τιτάνιον.

Τό σύνολον τών άνακαλύψεων τούτων τοΰ 
D avy έξεπλήρου έντελέστατα τούς όρους τοΰ 
προγράμματος τής άνταμοιβής τοΰ ύπό τοΰ ’Ιν
στιτούτου έν ετει 1801 προτεθέντος ύπέρ τοΰ 
χημικοΰ τοΰ ποιήσοντος τάς άξιολογωτάτας περί 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ άνακαλύψεις. Έν ετει 1 8 0 8  
ή Γαλλία έτίμησε λοιπόν κατ’ άξίαν τόν με
γαλοφυή άγγλον χημικόν προσφέρουσα αύτώ τό 
ύπό τοΰ πρώτου ύπάτου ταχθέν γέρας. 'Ο Davy 
όμως δέν έλαβε τό μέγα ποσόν τών 6 0  0 0 0  φράγ
κων, άλλά μόνον τό τών 3 0 0 0 .  Βεβαίως τό 
γέρας ήτο μικρόν πρός τάς μεγάλας άνακαλύψεις 
τοΰ άγγλου σοφοΰ. ’Αλλ’ έάν ένθυμηθώμεν OTt ή 
’Αγγλία έπολέμει τότε έμμανώς πρός τήν Γαλ
λίαν, ετ ι πλέον θά θαυμάσωμεν τό φρόνημα τών 
Γάλλων προσφερόντων είς άσπονδον εχθρόν τόν 
στέφανον τής έπιστημονικής μεγαλοφυΐας !

Αι άνακαλύψεις τοΰ D avy διήγειραν τήν 
άμιλλαν τών σοφών άπάντων τών έθνών, μά
λιστα δέ τοΰ γαλλικού. Τό σύγγραμμα τοΰ Gay- 
Lussac κα ίT henard τό έκδοθέν έν ετει 1811 
περιείχε πλήθος μεγίστων άνακαλύψεων έπί τών 
χημικών καί φυσικών άποτελεσμάτων τής στή
λης, αΐτινες κατωρθώθησαν διά τής ύπό τοΰ Να- 
πολέοντος εις τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν δωρη- 
θείσης κολοσσαίας στήλης, συγκείμενης έξ 6 0 0  
ζευγών έξ 9  δεκαμέτρων έκάστης πλακός. Τοΰ 
Βερθωλέτου συνδιαλεγομένου ποτέ μετά τοΰ αύ· 
τοκράτορος περί τών σπουδαίων άνακαλύψεων 
τοΰ D avy έπί τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ό αύτοκράτωο 
ήρώτησεν αύτόν μετα τής συνήθους αύτώ όρμής 
δ ιατί αί άνακαλύψεις αύται νά μή γένωνται έν 
Γαλλία.



—  Μ εγαλειότατε, άπεκρίθη ό Βερθολέτος, 
δ ιότι μέχρι σήμερον δέν εΐχομεν στήλην αρκετά 
ϊσχυράν.

—  Λοιπόν κατασκευάσατε εύθύς μίαν, μή 
φειδόμενοι μήτε δαπάνης μήτε πόνων.

’Ενώ δέ κατεσκευάζετο έν Παρισίοις κατά 
διαταγήν του Ναπολέοντος ή μεγάλη της πολυ
τεχνικής Σχολής στήλη, οί έπιστάται τής βασι
λική; έταιρία; τοΰ Λονδίνου έπαξίως άμϊλλώμε- 
μενοι πρός τούς Γάλλους, μετεχειρίσθϊ,σαν την 
περίστασιν ταύτην ινα διεγείρωσι την προθυμίαν 
τών συμπατριωτών αύτών. Η στη'λϊ) τήν οποίαν 
έδώρησαν τώ D av y  έφθάρη τοσοΰτον ύπο τ ί ς  
ροπής τών οξέων, ώστε κατήντ/ισεν 
άχρηστος. Ηρχισαν λοιπόν πάλιν νέαν 
καταγραφήν συνεισφορών προς άντι- 
κατάστασιν αύτής. « At ήλεκτρικαί 
χημικαι ερευναι, εγραφον οί έπιστάται 
τής βασιλικής εταιρίας, ήρχισαν έν τή 
Α γγλία , και θά ήτο ατιμ ία  εις έθνος 
τοσοΰτον ισχυρόν καί το'σον πλούσιον 
ώς ήμάς, έάν αί ερευναι παυθώσι παρ’ 
ήμΤν δ ι ’ ελλειψιν χρημάτων, καί τε- 
λειοποιηθώσιν άλλαχοΰ. » Ό  κατά
λογος τών συνεισφορών έπληρώθη εύθύς, 
καί ό D avy  εύρέθη διά μιας κάτοχος 
τής έντελεστάτνις τών μηχανών κατα- 
σκευασθείσης ύπο τοΰ Βόλλαστων.

Διά τής πελώριας ταύτνις καί κατα
πληκτικής μηχανής, ή τις έναπετέθη έν τώ  έρ- 
γοστασίω τής Βασιλικής Εταιρίας, ό D avy  ήδυ- 
νήθη νά σπουδάσν] καί άναπτύξη τά  ώραιό- 
τα τα  φυσικά καί χημικά τής στήλης φαινο'μενα, 
καί νά παράξη φώς καί θερμο'τητα άπαραμίλλου 
φλογμοΰ καί λάμψεως. Διά τοΰ νιτρικοΰ οξέος 
παρήγαγε το λαμπρόν φώς τής στήλης, δπερ 
όμοιά,ει τώ τοΰ ήλίου, καί ούτινος ή χρήσις 
κατέστη σήμερον κοινή, ύπο τήν έπωνυμίαν τοΰ 
η λ ε κ τ ρ ικ ο ύ  φ ω τ ό ς .

Ο D avy  παρετήρησεν ότι, έάν έφαρμόσωμεν 
δύο τεμάχ ια άνθρακας έν τοΐς δύο άκροις τών συρ
μάτων τής στήλης, καί πλησιάσωμεν τούς δύο 
ανθρακας έν άποστάσει τρ ια- 
κοστοΰ τοΰ δακτύλου, τότε 
βλέπομεν άναπηδώντα μετα
ξύ τών δύο ήλεκτραγωγών 
σπινθήρα άπαραμίλλου λ ά μ 
ψεως. Έάν δέ άπομακρύνω- 
μεν ά π ’ άλλήλων τούς δύο 
άνθρακα; βαθμηδόν καί κα τ’ 
ολίγον, βλέπομεν τότε τόν 
σπινθήρα αύτόν μηκυνόμενον 
έν ε’ίδει τόξου διαλαμποΰς.
Ή  δέ μεταξύ τών δύο τού

των άνθράκων έστία παράγει 
τοσαύτην θερμότητα, ώστε ού- 
ύέν μέταλλον, ούδεμία ούσία 
τής φύσεω; δύναται νά άντί- 
σχ.τ), καί τά  πάντα μεταβάλ
λονται είς ύγρά, ή άφίπταν- 
τα ι ώς αέρια1. Ό  λευκάρ- 
γυρος, τό ϊρίδιον, ό ορυκτός 
κρύσταλλος, ό σάπφειρος, ή 
μαγνήσια, ή τίτανος, καί 
άπλώς τα  σκληρότατα τών 
σωμάτων μεταβάλλονται έν 
άκαρεΐ εις ατμόν, καί αφα
νίζονται ώς έκ μαγείας.

Ο δέ Βόλλαστων, ό κατασκευάσας τήν με- 
γίστην τών ηλεκτρικών στηλών, κατέπληξε μετ’ 
όλίγον τούς έπιστήμονας δ ι’ ετέρου παραδόξου 
άποκυήματος. Κατεσκεύασε δηλ. μικροσκοπικήν

'Ο  άνθραξ ε ίν α ι τό  μόνον σ ώ μ α  δ π ερ  δέν μετεβλήθη 
τίς £ευστόν υ π ό  τ ή ;  στήλης. Τ ό  η λεκ τρ ικ όν  φώς εχ ε ι τά ς
αύτάς ■*'......“ -----’   ~........ «.■·'.·■ -λ
αετά 
άργυρον,
πράς εικόνας. ’Εσχάτω ς ό Herve-Mangon παρετήρτσεν δτι ή 
πράσινη ύλη τών φυτών αναπτύσσεται υπό τήν £οπην τού 
ήλεκτρικοΰ φωτό; άπαραλλάκτως ώ ; ύπό τού ήλιακού. Τό 
ηλεκτρικόν φώς διερχόμενον πρίσμα άποσυνθέτεται είς δ ιά 
φορα χρώ ματα (donne un spectre), δπερ δεικνύει οτι δέν ει- 
;α ι άπλούν, κ α ι διαφέρει κατά τούτο τού ήλιακού φαντάσμα

τος (spectre), οτι τό πράσινον αυτού διαπεράται υ π ο γ ρ α μ 
μών διαφανεστάτων.48 ζεύγη τής στήλης τοΰ Bunsen δίδουσι 
φώς 570 κηρίων.

ηλεκτρικήν μηχανήν όλιγίστων γραμμών μέγε
θος εχουσαν, καί τής οποίας ή δύναμις ήτο ένά- 
μιλλος τής δυνάμεως τής μηχανής τοΰ D avy . 
Κατώρθωσε δέ τοΰτο διά τοΰ πολλαπλασιασμού 
τοΰ θετικού στοιχείου τής μηχανής. Έκτοτε ή 
κατασκευή τών στηλών μετεποιήθη ούτως, ώστε 
έκάστη πλάξ τοΰ ψευδαργύρου περικυκλοΰται 
ύπό χαλκοΰ περιειλήματος συνεζευγμένου μετά 
τής επομένης πλακός τοΰ ψευδαργύρου. 'Η  μετα- 
ποιησις αΰτη κατέστησε τάς μηχανάς ταύτας 
πολυ τών προτέρων ΐσχυροτέρας, μάλιστα καθό- 
σονάποβλέπει εις τήν παραγωγήν τής θερμότητος 
καί τοΰ φωτός.

Ή  συστοιχία τον Βολλαστώνος.

’Από τής,νέας δέ ταύτης άνακαλύψεως όρμώ- 
μενος καί ό άμερικανό; φυσικός R obert Hare 
κατεσκεύασεν ύστερον τάς σπειροειδεΐς στήλας, 
δ ι’ών περιεποίησεν ε ί; τά  μεταλλικά ζεύγη μεγί- 
στην επιφάνειαν έν σμικροτάτω χώρω, καί ούτω 
ήλάττωσε τήν έκ τοΰ οξέος δαπάνην. 'Ο δέ 
καθηγητής τής Βερώνης Σαμβόνης κατεσκεύασε 
τήν λεγομένην ξηράν σ τ ή λ η ν ,  άντικαταστή- 
σας άντί τοΰ ύγροΰ οξέος στερεόν τ ι σώμα ύφυ- 
γρον.

Άπό τοΰ έ'τους 1 81 5 μέχρι τοΰ 1 8 2 0  ού
δεμία έγένετο σπουδαία άνακάλυψις άποβλέπουσα 
εις τόν ηλεκτρισμόν. Αίφνης έν έ'τει 1 8 2 0  ό

ιΗ ύπό τού ήλεκτρικού γεύματος άνάφλεξις τού άνθρακος.

δεινός φυσικός O ersted άνεκάλυψε τήν περίεργον 
τοΰ ηλεκτρικού ρευστοΰ έξ άποστήματο; μεγά
λου δύναμιν εί; τήν μαγνητικήν βελόνην. 'Η 
μεγάλη αΰτη παρατήρησις ήνοιξεν εύθύς νε'αν οδόν 
σπουδής τοΰ ηλεκτρισμού, δηλονότι τήν τοΰ 
ή λ ε κ τ ρ ο -μ α γ ν η τ ισ μ ο ΰ  ’ οί δέ νόμοι τών 
ηλεκτρικών μ α γ ν η τ ικ ώ ν  φ α ινο μ ένω ν  έφ/ιρ- 
μοσθησαν μ ετ’όλίγον καί πρώτον τί, κατασκευή 
τών η λ εκ τρ ικ ώ ν  τη λ ε γ ρ ά φ ω ν , περί ών θά 
πραγματευθώμεν περαιτέρω.

Ο Oersted καθηγητή; τής φυσικής έν Κο- 
πενχαγη έςέδωκε τό πρώτον κατά τόν μάϊον 
τοΰ 1 8 2 0  πόνημα περιεργότατον, πραγμα- 
τευόμενον τα  περί τήν νέαν αύτοΰ άνακάλυψιν.

Πολλοί φυσικοί πρό αύτοΰ προσεπάθησαν ν’ 
ανιχνευσωσι τήν ύποτιθεμένην συγγένειαν^ τήν 
ύφισταμένην μεταξύ·τής φύσεως τοΰ ήλεκτρικοΰ 
ρευστοΰ καί τής άγνωστου αιτίας τής μαγνητικής 
ελξεως και απωθήσεως, δτε ό δανός φυσικός 
κατώρθωσε νά έξιχνιάσνι τήν πειραματικήν οδόν 
δ ι’ ής έφθασεν εϊς τήν έξήγησιν τοΰ μεγάλου 
τούτου τή ; φύσεως μυστηρίου.

Ενωσας όια μεταλλικού σύρματος τούς δύο 
πόλους τής βολταϊκής στήλης έν ένεργεία, ό 
O ersted  έπλησίασεν αύτούς είς μαγνητικήν βε
λόνην, στρεφομένην περί άξονα, καί παρετήρη
σεν ό'τι, τοΰ σύρματος παραλλη'λως άνω ή κάτω 

τής βελόνης προσθετομένου, ή βελόνη 
εζεκλινε τής πρός βορράν διευθύνσεως 
αύτής, τοσοΰτο μάλλον καθόσον έπλη- 
σιαζεν εις τό σύρμα, ή ηΰξανεν ή δύ- 
ναμις τοΰ ύγροΰ, δπερ άπεδείκνυεν έν 
αργεστατα τήν ένέργειαν τοΰ δυναμι
κού ηλεκτρισμού είς τά  μαγνητικά 
σώματα, φαινόμενον δπερ ήνοιξε νέου., 
άληθεΐς ορίζοντας τ?ί επιστήμη. Τέ
λος δε η ανακάλυψις τοΰ κα τ’ ε π ι 
βολήν η λ ε κ τ ρ ισ μ ο ύ  (e ie c tr ic ite  
d in d u c tio n )  συνεπλη'ρωσε τάς σπου
δαίας τοΰ άνδρός έρεύνας.

Αλλα περί τού κατ’ έπιβολήν ήλεκ- 
τρισμοΰ και τοΰ ήλεκτρικοΰ μαγνητι
σμού, οΐτινες έφηρμόσθησαν είς κατα

σκευήν τών ηλεκτρικών τηλεγράφων, θά πραγ
ματευθώμεν προσεχώς.

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν .

Διάφοροι μεταποιήσεις τής στήλης. —  Στήλαι μεθ’ 
ένός υγροΰ · ή όρθια τοΰ Βόλτα, ή δριζόντειος τοΰ 
C ru iksliand , ή του Βολλαστώνος. -— Στηλαι μετά 
δύοδγρών· ή στήλη τοΰ Δ α ν ιή λ ο υ ,  ή στήλη τοΰ 
Β ού ν σ ε ν ,  καί ή στήλη τοΰ Γ  ρ ό β ε .

Απο τού Βόλτα μέχρι τοΰ 1 8 3 6  οί φυσικοί 
καί οί χημικοί μετεχειρίσθησαν τά  τρία είδη 
τών άνω περιγραφεισών στηλών, τής όρθιας δη

λονότι στήλης τοΰ Βόλτα, της 
όριζοντείου τοΰ C ru ik s lian d  
(pile a au g e ) , καί τής τοΰ 
Βολλαστώνος. Καί περί μέν
τών δύο πρώτων ών.ιλη'σαμ,εν 

·!. , , ,■ηοη ιόωμεν τιορα οποία τις
ή στήλη τοΰ Βολλαστώνος. 
Ή  όριζόντειος στήλη τοΰ 
C ru ik s lia n d  είνα ι, ώς εϊ- 
δομεν, ή όρθια στήλη τοΰ 
Βόλτα, έν ij τό ύπόξυνον 
ύγρόν αντικαθίσταται ύπό 
τοΰ βεβρεγμ,ένου έριούχου 
υφάσματος, τοΰ παρενθετομέ- 
νου μεταξύ τών κυκλ ίσκων 
τοΰ χαλκοΰ καί τοΰ ψευδαρ
γύρου. Ή  στήλη αΰτη, καί
περ ευμεταχείριστος έντή συν- 
ηθει πράξει, ούχ ήττον ύπο- 
λειπεται τών μετά ταΰτα 
ανακαλυφθεισών στηλών, ώς 
ύπολείπεται καί ή όρθια 
στήλη τοΰ Β όλτα, ενεκα 
τής μονομερούς έπαφής τοΰ 
ψευδαργύρου μετά τοΰ θειι- 
κοΰ οξέος, δπερ καθιστά τήν 

μηχανήν άδυνατωτέραν.
Πρός διόρθωσιν τούτου, ΐνα δηλαδή δυνηθώμεν 

νά έκθέσωμεν εϊς τήν ενέργειαν τοΰ όξέος ύγροΰ 
άμφοτέρας τάς έπιφανείας τοΰ ψευδαργύρου, έ'κα- 
μεν ό Βολλάστων τάς έπομένας μεταβολάς έπί 
τών στοιχείων τής στήλης. Έκύρτωσεν έκάστην 
πλάκα τοΰ χαλκοΰ οΰτως ώστε τό χαλκοΰν τοΰτο 
κεκυρτωμένον στοιχεΐον τής στήλης νά καλύπτη 
έντελώς τήν πλάκα τοΰ ψευδαργύρου, άνευ ούδε- 
μ ιά; έπαφής τών δύο τούτων μετάλλων, άτινα 
συνέχονται μόνον διά μεταλλικού τίνος τόξου 
ένοΰντος άνωθεν τάς δύο πλάκας, τό θετικόν δη
λαδή καί αρνητικόν στοιχεΐον τής στήλης ί'ίδετήν 
εικόνα). Τό ολον δε σύστημα των ζευγών τούτων

έξαρταται άνω ύπό ξυλίνης ράβδου, στηριζομέ- 
ν η ;  έπί δύο καθέτων βάσεων (m o n ta n t) .  'θ  
σάκις θελήσωμεν ν’ άναστείλωμεν τήν ένέργειαν 
τής μηχανή? και διαφυλάξω μεν κατά τό διά
στημα τής άναπαύσεως τά  μέταλλα άπό τής 
χημικής έπηρείας καί φθοράς τών οξέων, τότε 
άνασπώμεν τήν ξυλίνην ράβδον, ήτις άνασπά 
μεθ’ έαυτή; άπαντα τά  ζεύγη τής συστοιχίας 
τοΰ Βολλαστώνος. Η παραθετομένη είκών εξη
γεί κάλλιστα τήν διάθεσιν τής στήλης ταύτης.

"ΐνα λοιπόν άποτελέσωμεν διά μιας κεκυρτω- 
μένης (διπλής) πλακο; χαλκοΰ καί μιας έπιπέόου 
πλακός ψευδαργύρου εν ζεΰγος τής συστοιχίας 
τοΰ Βολλαστώνος, παρεισάγομεν τήν πλάκα τού 
ψευδαργύρου είς τήν κεκυρτωμένην πλάκα τοΰ 
χ α λ κ ο ΰ .  Μεταξύ δέ τών δύο πλακών τοΰ χαλκοΰ 
καί εκατέρωθεν τήςπλακό; τοΰ ψευδαργύρουπαρε- 
νείρομεν ξυλίνους σφηνίσκους είς σφήνωσιν καί 
έδραίωσιν τοΰ ζεύγους, δπερ έπιτυγχάνεται άνευ 
ούδεμιά; ήλεκτρικής συγκοινωνίας. Αί δύο πλά
κες αί άποτελοΰσαι τό ζεΰγος έμβάπτονται 
τότε έν ύαλίνω άγγείω πλήρει ΰδατος, καταστα- 
θέντος ύποξύνου τή προσθήκη ολίγου θειικοΰ 
όξέος, καί ιδού έ'χομεν ένώπιον ήμών έντελές 
ζεΰγος. Καί ό μέν θετικός πόλος παριστάται ύπό 
τοΰ σημείου τοΰ προερχομένου έκ τής πλακός 
τοΰ χαλκοΰ, ό δέ άρνητικός ύπό τοΰ σημείου 
τοΰ έοχομένου άπό τής πλακός τοΰ ψευδαργύρου.

Πολλά τοιαΰτα ζεύγη συνενούαενα καί ένού- 
μεν* διά μεταλλικών τόξων άποτελοΰσι τήν λε
γομένην στήλην τοΰ Βολλαστώνος, τής οποίας 
άκρ ιβή δίδομ εν ένταΰθα εικόνα.

ΣΤΗΛΑΙ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΥΓΡΩΝ.

\ τ λ  τού Βόλτα μέχρι τοΰ έ'τους 1 8 3 6  μετε
χειρίσθησαν οί χημικοί καί οί φυσικοί τά  τρία 
είδη τών άνω περιγραφεισών στηλών, τής όρ
θιας , δηλ. τοΰ Βόλτα, τής όριζοντείου τοΰ 
C ru ik slian d , καί τής τοΰ Βολλαστώνος. Αί 
στήλαι ό'μως έ'χουσι τοΰτο τό κοινόν ελάττωμα, 
δτι τό έν αύταΐς ύπόξυνΰν ύγρόν ενεργεί χη μ t- 
κώς είς τά  δύο μέταλλα τοΰ χαλκοΰ καί ψευδαρ
γύρου, καί άλλοιοΰν τήν φύσιν αύτών έπιφέρει 
ταχεΐαντήν έλάττωσιν τοΰ παραγομένουήλεκτρι- 
κοΰ ρευστοΰ. Η έξασθένησις καί έλάττωσις τοΰ 
ρευστοΰ προέρχεται έκ δύο αιτιών. Πρώτον έκ 
τής έλαττώσεως τής χημικής ένεργείας τοΰ 
όξέος, δπερ, ένούμενον μετά τού ψευδαργύρου 
πρός σχηματισμόν θειικοΰ ψευδαργύρου, ούδετε- 
ροΰται ( ό θειικός ψευδάργυρος είναι κακός 
ηλεκτραγωγός)· δεύτερον έκ τής παραγωγής τών 
λεγομένων δ ευ τερ ευ ό ντω ν  η λ ε κ τ ρ ικ ώ ν  ρευ
μ ά τω ν , άτινα παραγόμενα έντός τοΰ ύγροΰ τής 
στήλης, καί ε'χοντα έναντίαν διεύθυνσιν τής τού 
πρωτεύοντος ή γενικοΰ ρεύματος τής στήλης, 
εξασθενίζουσιν ή ούδενίζουσινέν μέρειτό γενικόν 
ρεΰμα.

Πρός άποφυγ/ιν τών κακών τούτων κατεσκεύα
σεν έν έ'τει 1 8 2 9  ο B ecq u e re l μηχανάς ήλεκ- 
τροδρομικάς (ap p a re ils  e le c tro -m o te u r s )^ a -  
ραγούσας άδύνατα μέν άλλά διαρκή ρεύματα.
Ιδίως ό'μως έπέτυχεν ό χημικό; \ γ γ λ ο ;  Δα

νιήλ, δστις έν έ'τει 1 8 3 6 , έφαομόζων έπιτη- 
δείωςτάς άρχάς τήςήλεκτροχημείας, κατώρθωσε 
νά δωρήση τή έπιστήμη τήν πρώτην άκα τα - 
π α ύ σ τω ς ρέουσαν σ τή λ η ν  (pile a  c o u ra n t 
co n s tan t) .

'Η  σ τή λ η  το ΰ  Δ α ν ιή λ , 'θ  Δανιήλ έδη- 
μ ιού ρ γη σε τήν φερώνυμον αύτώ στήλην, θέ- 
λων ΐνα έμποδίστ) τήν κατάχυσιν τοΰ άναγεννω- 
μένου ψευδαργύρου έπί τοΰ άρνητικοΰ στοιχείου 
τής βολταϊκής στήλης, ή τούλάχιστόν ν’ άντι- 
καταστήση άντί τοΰ έπιβλαβοΰς έκείνου κατα- 
χεομένου ψευδαργύρου έπί τοΰ χαλκοΰ άλλο τ ι 
μεταλλον, δηλαδή ήλεκτροθετικόν. Μετά δέ 
πολλά; άποπείρας ό Δανιήλ άνεκάλυψεν δτι 
ήδύνατο τοΰτο νά έπιτευχθή διά  διαλύσεως θειι- 
κοΰ χαλκοΰ. Αλλά πρός τοΰτο έχρειάσθη ΐν’ 
Κποχωριστι τήν διάλυσιν ταύτην τοΰ χαλκοΰ 
απο τοΰ ώξειδωμένου ΰδατος είς τό όποιον έβυ- 
θιζετο ό ψευδάργυρος. Διήρεσε λοιπόν τό άγγεϊον

έντό; τοΰ οποίου έμβάπτεται τό βολταϊκόν 
ζεΰγος, διά κυλινδροειδούς πορίμου γηΐνου δια
φράγματος είς δύο μοίρας, καί έ'θεσεν εϊς τήν 
μέν τό ήλεκτρικόν άρνητικόν μέταλλον έντός 
τοΰ ύποξείνου αύτοΰ ύγροΰ, εί; δέ τήν έτέοαν τό 
ήλεκτρικόν θετικόν μέταλλον έντός τής διαλύ- 
σε(ος τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ.

Τά δύο ύγρά, δυνάμενα νά ένεργώσιν εϊς άλ- 
ληλα διά τής άμοιβαίας αύτών άποσυνθέσεως, 
χωρίζονται ά π ’ άλλήλων διά πορίμου γήινου 
διαφράγματος ή μεσοτοίχου, δπερ άφίνει μέν 
έλευθέραν τήν δίοδον τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος 
διά τής πολυπόρου αύτοΰ ουσίας, έμποδίζει ό'μως 
τά διίο ύγρά άπό τού ένοΰσθαι, τουλάχιστον έπί 
τινα καιρόν. Α. Μ.

"ί! n titx t συνέχεια.

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι .

Τ ε ρ ά σ τ ιο ς  ά δ ά μ α ς .

’Εσχάτως άνεκαλύφθη έν Αυστραλία αδάμα; βάρους 
δχ. τώ αγγλικών οδγγιών, ή διακοσίοιν γραμμών. Ό  
θαυμασιος οίιτος άδάμας είναι λοιπον πεντάκις μεγα- 
λείτερος τοΰ K o h i-n o o r  ή τοΰ ”Ο ρους τοΰ  Φ ιοτός, 
τοΰ έκτιμηθεντος 50 εκατομμύρια φράγκων. Έ άν δέ 
θελήσωμεν νά Ιφαρμο'σωμεν τό σύστημα τής εκτιμή- 
σεως των άδαμάντων κατά λόγον τοΰ τετραγώνου τοΰ 
βάρους καί μεγέθους αύτών, ή άξια τοΰ άδάμαντος 
τούτου είναι μυθώδης.

Τω όντι τής άςίας τών άδαμάντων αύξανούσης κατά 
λογον τοΰ τετραγώνου τοΰ βάρους καί του μεγέθους, δ 
ετι άνιόνυμος άδάμας τής Αυστραλίας, εχων βάρος πεν- 
τάκις μεγαλείτερον τοΰ K o h i-n o o r , άξίζει εικοσιπεν- 
τάκις περισσότερον, ήτοι υπέρ τά εξακόσια Ικατομμύ- 
ρια φράγκων. Έ ά ν  ή Γαλλία θελήση ν ’ άποκτήση τό 
τεμάχιον τοΰτο τοΰ άνθρακος, άνάγκη νά καθαίρεση 
επί έ'ν ετος δλας τάς δαπάνας τοΰ προϋπολογισμοΰ τοΰ 
ναυτικοΰ, τοΰ πολε'μου καί τής θρησκείας! “Ομως πρός 
άπόκτησιν αύτοΰ θά δαπανηθώσιν ολιγώτερα τών δα- 
πανηθέντων υπέρ τής εφήμερου Μεξικανικής Αύτο- 
κρατορίας τοΰ Μαξιμιλιανοΰ !

Ή  άγγελία τής άνακαλύψειος τοΰ κειμηλίου τούτου 
διεδόθη εν άκαρεΐ διά τοΰ τηλεγράφου έν δλη τή Αυ
στραλία, ϊκίνησε τά μέγιστα πάντας, άν καί δ λίθος 
δέν έτμήθη είσέτι, καί υπάρχουσιν ετι άμφιβολίαι Tt- 
νές περί τής αύτοΰ ποιότητος. Τ άγμα  στρατιιοτικόν 
άπεστάλη είς τόν τόπον τής ευρέσεως. 'Ο  άδάμας ενα- 
πετέθη έν τω  θησαυροφυλακίω τής 2ίδνεϋ, καί τρά
πεζα τις εδωκε μικράν προκαταβολήν 100 000 f  ·. είς 
τόν ευτυχή ε&ρέτην, δστις τυγχάνει ών άπλοΰς άπο- 
χειροβίωτος.

Καί επειδή περί άδαμάντων ί  λόγος, μανθά\ομεν 
δτι δ ί/πηρέτης τοΰ δουχός τϊίς Βρουνσβήγης, δστις 
έκλεψε πρό τινων έτών τούς περίφημους άδάμαν- 
τας τοΰ κυρίου αύτοΰ άξιους βκτώ έκατομμυρίων φ ρ., καί 
οΐτινες ήσαν γνωστοί διά τό μέγεθος καί τήν μορφήν 
παρά πασι τοΐς πανταχοΰ πωλοΰσιν άδάμαντας, φοβη
θείς μήποτε, παρουσιάσας αυτούς τινι πρός πώλησιν, 
άναγνωρισΟώσι καί συλληφθή, άπεφάσισε νά κόψη αύ
τούς καί νά πώληση είς τεμάχια . 'Ο  μονομανής δούξ 
τής Βρουνσβήγης έπαθεν άξια ών επραξε · διότι έπα- 
ναστατΛ,σάντων τών δπηκόων αύτοΰ εν έτει 18 4 8 , ελα- 
θεν άποδράς τής πρωτευούσης άπάγων τόν δημόσιον τοΰ 
δουκάτου θησαυρόν καί τούς περίφημους αύτοΰ άδά
μαντας. Ή γάπα  δέ αύτους τοσοΰτον ώστε περιεφέρετο 
έν Παρισίοις φορών αύτούς κομβία είς τό γελέκιον καί 
υποκάμισον αύτοΰ.

'Ομοία τολμηρότατη μεγάλη κλοπή άδαμάντων, 
άξίων έβδομήκοντα έπτά εκατομμυρίων φρ., έγένετο έν 
Παρισίοις τή 1 7 σεπτεμβρίου 1792  εν τώ  ίματοφυλα- 
κίω τής Γαλλίας. Οί λησταί, έπτά τόν άριθμόν, άφαι- 
ρε'σάντες τά κιβώτια έν οίς έφυλάσσοντο οί ωραιότατοι 
τής Γαλλίας άδάμαντες, χατε'φυγον ύπό τήν γε’φυραν 
Λουδοβίκου τοΰ δέκατου έκτου, καί ήρχισαν νά δια- 
μοιράζωνται αύτούς πρός άλλήλους, δτε δ έπί τής γεφύ- 
ρας τοποθετηθείς φύλαξ έσήμηνε φυγήν.

Ό  διαμοιραστής έτριψε τότε είς τόν Σηκουάναν τά 
τελευταία κιβώτια πλήρη άδαμάντων, καί άπαντες 
έφυγον, δια^πείροντες πανταχοΰ πολυτιμοτάτους άδά
μαντας, τούς δποίους είίρισκον τήν έπιοΰσαν οί τυχόν- 
τες. 'Η  Ε θνική συνέλευσις καταδιώξασα αύτούς συνέλα- 
βεν έπί τέλους δύο, οΐτινες, ΐνα σώσωσιν έαυτούς, εμαρ- 
τύρησαν τούς άλλους, οΐτινες άπεκεφαλίσθησαν διά τής 
λαιμητόμου.

Ή  άστυνομία ήδυνήθη νά έπανεύρη μέγα μέρος τών 
άδαμάντων, ούχί δμως δλους. *0 περιφημότατος πάν- 
τιον δ Ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ύ ς  λεγόμενος, άξίζοιν δώδεκα 
έκατομμύρια φρ., άνεκαλύφθη μόλις μετά τρία έτη. Ό  
εχων τοΰτον έκρυψεν αύτόν έν τινι άχυρώνι.

Το δε περίεργον είναι δτι δ Άντιβασιλεύς εστάλη 
έν έτει 1796 είς τήν Π  ρωσσίαν ώς ένέχυρον τοΰ δά
νειου τών 6 έκατομμυρίων φρ.. Έπιστρέψας εις ΙΙα ρ ι- 
σίους έστόλισε τήν λαβήν τοΰ ξιαους τοΰ δπάτου Βονα- 
πάρτου.

Π ε ρ ίφ η μ ο ς  του 2 - τ ρ α δ ιβ α ρ ίο υ 1 β ά ρ β ιτ ο ς .

Άνήρ τις πεντηκοντούτης δμοιάζων ’Ιουδαίο), κ α ί 
φε'ρων παλαιόν βιολίον ύπό μάλης, εισέρχεται εις έργα- 
στηριον έμπορου τίνος περίεργων άρχαιοτήτων (m ar— 
cliand de L ric-u-brac^ τοΰ — τράνδ έν Λονδίνο), όνο— 
μαζομένου E d w a rd  H anson, καί άγοράζει δύο σελι- 
νίων έφθαρμένα μουσικής τεύχη.

« Με συγχωρεΐτε, κύριε, λέγει πρός τόν έμπορον, 
νά παρακαταθέσω παρ’ ύμϊν πρός ώραν τό βιολίον 
τοΰτο καί τά τεύχη ταΰτα; Μ ετ’ όλίγον θά έπιστρέψω 
ΐνα λάβω αύτά.

—  Βεβαιότατα, κύριε.
—  Σας παρακαλώ νά φυλάξητε καλώς τό βιολίον 

μου. Ε ίναι αληθής Σραδιβάριος, οργανον θειον, τό 
δποιον εχω έκ παίοων, του δποίου δέν έχωρίσθην ποτέ, 
καί ύπεραγαπώ, εΐπερ τ ι καί άλλο.

—  Τώ όντι φαίνεται πολύ παλαιόν.
_ —  Αύτό είναι δ μόνος μου θησαυρός. Καί άν καί 

είμαι πενεστατος, ούδεποτε θά πωλήσω τοΰτο. Σας 
παρακαλώ λοιπόν νά φυλάξητε αύτό καλώς. »

Καί δ άνθρωπος έξήλθεν, άφήσας τόν Στραδιβάριον 
αύτοΰ παρά τω έμπόρω.

Μετ’ ολίγον εισέρχεται είς τό έργαστήριον άλλος 
τις, εύγενοΰς συμπεριφοράς κύριος, πλουσίιος ένδεδυ- 
μενος, ζητών ν’ άγοράση άρχαϊόν τι άγγεϊον. Αίφνης 
δε βλέπων τό παλαιόν βιολίον, καί στρεφόμενος πρός 
τόν έμπορον,

« *11, ώ ! λέγει, ιδού άληθη'ς τις Στραδιβάριος. »
Καί λαβών άνά χεΐρας τήν βάρβιτον καί λυρίσας έπ’ 

όλίγον, έμεινεν οίονεί έμβρόντητος.
<t Θειον δργανον ! φωνάζει. Ά ντί πόσου πωλείται,
—  Δέν ανήκει είς έμέ, κύριε.
—  Πείσατε τόν κύριον αύτοΰ νά μοί πωλήση αύτό.
—  Δέν νομίζω νά συγκατανεύση ποτέ · διότι ύπερ- 

αγαπα αύτό. »
Καί δ κύριος διατελεΐ κρούων μετ’ ένθουσιασμοΰ τό 

βιολίον.
« Δύναμαι νά σας προσφέρω πεντήκοντα πέντε 

λίρας.
—  Σας έπαναλέγω, κύριε, δτι δέν μοί ανήκει.
—  Σας προσφέρω εξήκοντα π έντε, καί τελειώ - 

σωμεν.
—  Περιττόν, κύριε, περιττόν.
—  Λοιπόν σας παρακαλώ, δταν έλΟη δ κύριος νά 

ζητήση τό δργανον αυτοΰ, νά με κάμητε τήν χάριν νά 
ζητήσητε τήν διεύθυνσιν αύτοΰ. Μοί ύπόσχεσθε;

« Μάλιστα, κύριε, έστε ήσυχος. Καί δ κύριος άπο- 
μακρύνεται ^ίπτων βλέμμα έμπαθοΰς επιθυμίας έπί 
τοΰ βιολίου. »

Μετ’ όλίγον έπανέρχεται δ εχων τό βιολίον.
« Τό βιολίον μοί άρε'σκει πολύ, κύριε, λέγει αύτώ δ 

έμπορος H a n so n - θέλετε νά μοί πωλήσητε αύτό;
—  Ούδέποτε, ούδέποτε.
—  Θά σας δο)σω καλήν τιμήν.
—  Ουδέποτε θά μοί δώσετε τήν άξίαν αύτοΰ.
—  Πόσον θέλετε;
—  Ουδεν. Δεν θ αποχωρισθω του πεφιλημένου 

βιολίου μου παρά έάν ίΰ'ρω τουλάχιστον πεντήκοντα 
λίρας.

—  Πεντήκοντα λίρας! Είναι βαρύτιμον- άλλ’ ειτω  
ήδη · ιδού τά  χρήματα, καί δώσατε' μοι τό βιολίον.

—  Ο τεχνίτης φαίνεται μετανοών καί δυστροπεΐ. 
Ε π ι τέλους δμως βλεπων τάς χρυσας λίρας, φαίνεται

δτι ένδιδει μετά λύπης, καί άπομακρύνεται’ μετά πεν
τήκοντα λιρών έν τώ βαλαντίω κατηφής καί οίονεί 
μετανοών. »

'Ο  έμπορος περιμένει μίαν ήμέραν, δύο ήμέρας, 
τρεις ήμέρας, καί δ μελομανής άνήρ δ έραστής τοΰ 
βιολίου δέν παρουσιάζεται.

Τότε δ έμπορος άποφατίζει νά ύπάγη πρός εάπει
ρόν τινα πραγμ,ατογνώμονα, ώτινι παρουσιάζει τό βιο- 
λίον τοΰ Σραδιβαρίου.

« Πόσον άξίζει τό δργανον τοΰτο; έ’ρωτα αύτόν.
—  Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ά ξ ί ζ ε ι  δ ώ δ ε κ α  σ ε λ ίν ια .  » 
Τ ότε δ δυστυχής έμπορος ένόησεν δτι ήπατήθη υπό

4. Διαβόητος χατασχιυαστής βιολιών



δύο δμονοησάντοιν πανούργων κλεπτών, και επορ-ύθη 
•προς τον αστυνόμον · άλλά μέχρι τοϋδε ούδέν έμαθε 
περι τών δύο εκείνων φιλομούσιον κλεπτών.

Ε π ι τ ά φ ι ο ς  ε π ίλ ο γ ο ς  ε ιλ ικ ρ ιν ο ύ ς  Έ φ η μ ε ρ ί -  
δος τ η ς  α μ ε ρ ικ ά ν ικ η ς  ε π α ρ χ ία ς  τοΰ  W i s 
c o n s in .

« Δεν μας έμεινε πλέον εϊμή είς κα'ι μόνος συνδρομη
τής, καλοκάγαθος τις παντοπώλης, ό'στις πληρο'νει τήν 
συνδρομήν μέ άποικιακά είδη και κρασία· δ ύπεύθυ- 
νος συντάκτης κα'ι δ διευθυντής τής παρεγνωρισμενης 
Ιφημερίδος ταύτης εζησαν 
ίλην τήν παρελθοΐ σαν έβδο- *
μάδα μετά καπνιστών μαι- 
νών (άρεγγών) καί Καμ
πανίτην οίνον τοϋ καλοϋ 
παντοπώλου, οστις ε’π ί τέ
λους έλαβεν δλα τά άντί- 
τυπα προ; ‘/ρήσιν τοΰ ερ
γαστηρίου αύτοΰ. Αίσθανό- 
μενοι δέ τήν ανάγκην ν’ 
άλλάξωσι δίαιταν , άπεφά- 
σισαν νά παι’σωσι τήν έκ- 
δοσιν τής έφημερίδος! Έ ρ -  
^ωσθε. »

Ε π ι τ ά φ ι ο ς  φ ιλ ο σ τό ρ γ ο υ  π α τ ρ δ ς  Ιν  τώ  ν ε κ ρ ο -  
τ α φ ε ιω  το ΰ  Μ ο ν μ ά ρ τρ ο υ .

Κύριοι,
Ό  νε'ος τον δποΐον ενεταφιάσαμεν ενταύθα ήτο υίός 

μου.
Ή το  εις τδ άνθος τής ήλικίας, ίωμαλε’ος, καί βε

βαίως θα εζη ύπέρ τα 1 00 ετη.
Αλλ ή άσωτεία, ή μέθη καί ή ασέλγεια ή μάλιστα 

κραιπαλιόδης (la debauche  la p lus crapu leuse) ηγα- 
γον αύτδν έδώ προοίρως.

Έ σ τω  τοΰτο, κύριοι, παράδειγμα (δ άθλιος ήθελε νά

Κ α ρ χ η δ ο ν ικ ή  ε π ι
γ ρ α φ ή .

Περίεργον ε ίν α ι,—  ivi- 
οτε δέ καί άστεϊον, —  νά 
βλέπη τις τούς σοφούς κα- 
ταγινομ-'νους περί τήν ερευ
νάν τοΰ άγνιόστου.

Ή  εν τή ’Ακαδημία της 
Γαλλίας εγερθεΐσα πρό τ ι -  
νων ήμερων λογομαχια περί 
τών ψευδών επιστολών τοΰ 
Π ασχάλ, τοΰ Γαλιλαίου καί 
τοΰ Νεύτωνος, τάς δποίας 
δ πολυμαθής άκαδημιακδς 
C hasles ήγόρασεν ως γνή
σιας ιδία δαπάνη παρ’ άπα- 
τεώνός τίνος Ίταλοΰ π λα - 
στογράφου, ενθυμίζει ήμας 
τδ κωμικόν εκείνο συμβάν 
τής περίφημου καρχηδονι- 
κής επιγραφής , περί τής 
δποίας τοσαΰται ήγέρθησαν 
πρό τινων Ιτών εν τή Ακα
δημία τής Γαλλίας λογο- 
μαχία ι. Ή  ε’πιγραφή εδόθη 
πρώτον είς τον σοφδν στρα
τηγόν Δουβ ιβιέρον, οστις 
ευθύ; μετέφρασεν αύτήν 
ούτως·

κ Έ ν  τ α ΰ θ α  κ ε ϊτ α  ι δ 
Ά μ ί λ κ α ς ,  π α τ ή ρ  τοΰ  
Ά ν ν ίβ ο υ ,  ώ ς ε κ ε ίν ο ς  
α γ α π η τ ό ς  τή  π α τ ρ ί δ ι  
κ α ί  φ ο β ε ρ δ ς  τ ο ΐ ς  ε χ -  
θ ρ ο ϊς . »

Άλλ’ δ σοφδς γερουσια
στής Saulsy , εδρών τήν 
μετάφρασιν ταύτην καθόλου 
μή δρθήν, διισχυρίζετο δτι 
ή Ιπιγραφή έλεγεν ·

« Ή  ίέ ρ ε ια  τή ς  Ί  σ ι- 
δος ή γ ε ιρ ε  τδ  μ ν η μ ε ϊο ν  
τ ο ΰ τ ο  ε ί ς  τ δ  ε α ρ , τ ά ς  
χ ά ρ ι τ α ς  κ α ί  τ ά  ά ν θ η ,  
ό ί τ ι να  τ ε ρ π ο υ σ ι  κ α ί  
ε υ κ α ρ π ο ν  κ ά μ ν ο υ σ ι  
τ ή  ν γή ν . »

Ε ννοεί δ αναγνώστης δτι οί δύο σοφοί δέν ήδύναντο 
νά δμονοήσωσιν. Ή  ’Ακαδημία τών ’Επιγραφών καί 
τών Γραμμάτιυν, θελήσασα νά συμβιβάση τά δύο δια- 
μαχόμενα μέρη , διιορισε^ περίφημον τινα γνώμονα, 
δστις μετε'φρασεν ουτω τήν επιγραφήν ·

« Ό  β ω μ δ ς  ο δ τ ο ς  ά φ ι ε ρ ι ό θ η  ε ί ς  τον  θεδν  
τ ων  ά ν ε μ ω ν  κ α ί  τ ώ ν  τ ρ ι κ υ μ ι ώ ν ,  δ π ω ς  κ α τ α -  
π ρ α ΰ ν η  τ ή ν δ ρ γ ή ν  α ύ τ ο ΰ ! ! !  »

Δυνασθε να φαντασθητε τους γέλωτας τοΰ άμαθοΰς 
δημοσίου, Βλεποντος ποσον^οί σοφοί τής Εύρώπης εϊσ- 
έδυσαν εϊς τά μυστήρια]τής άπολεσθείσης τών Καρχη- 
ίονιων γλώσσης.

ειπη μάθημα) εί; σας καί είς τά τέκνα υμ ώ ν .... Ά γ ω ■ 
μεν. . . .

*
♦ *

Ε  ξ ή γ η σ ι ς  τ ή ς  εν τ ω π ρ ιο τω  τ ε ύ χ ε ι  εί κόνος 
» τ ά  φ α ν τ ά σ μ α τ α ,  ϊ

Προτιθέμενοι νά έκοώσοιμεν προσεχώς εν τή ’Εθνική 
Επιθεωρήσει άρθρον σπουδαϊον άμα καί τερπνόν περί 

της-κατασκευής τοΰ δφθαλμοϋ καί απλώς περί δράσεως 
και οπτικής, διανοοΰμεθα, ?να μή καταντήσο>μεν εις 
παλιλλογίαν, νά εςηγήσωμεν εκεί καί τήν υπό τής είκό
νος, παριστωμένην φαντ»σμαργοίαν.

Ν έα  ε κ δ ρ ο μ ή  τ ο ϋ  σίρ Σ α μ ο υ ή λ  Β έ κ ε ρ .

Ααμβάνομεν εξ ’Αλεξάνδρειάς υπδ ήμερομηνίαν 
9 Οκτωβρίου τήν αγγελίαν 5τι δ ατρόμητος καί ακά
ματος Σαμουήλ Βέκερ, δ άνακαλύψας μετά τοΰ πλοιάρ
χου Σπήκ τάς πηγάς τοϋ Νείλου, καί ούτινος τήν πε
ρίεργον άφήγησιν εκδίδει ή Ε θνική Έ πιθεώ ρησίί, 
εφθασεν εις Αλεξάνδρειάν διευθυνόμενος πάλιν μετά 
τής συζύγου προς τά ενδότατα τής Αφρικής. Ό  Σ α 
μουήλ Βέκερ 5μως, ε’κ τών κινδύνων τάς μελέτα; ποιη- 
σάμενος, δέν ανέρχεται ήδη μόνος, άλλά φέρει μεθ’ 

Ιαυτοΰ στρατόν 2000 άν- 
δρών, 250 bachi-bozouks, 
και τρεις κανονοστοιχίας 
καί εν καρβάνιον 400  κα
μηλών , οί'τινες ήδη άνε- 
χώρησαν κατ’ ολίγους είς 
Χαρτούμ, ενθα συστραφέν- 
τες μετά £ξ Ιβδομάδας άνα- 
βήσονται προς τδ ένδον τής 
Αφρικής.

Στολίσκος συγκείμενος εξ 
Ιπτα  ατμόπλοιων καί τρ ιά
κοντα πέντε μεγάλων λέμ
βων, οστις άνήχθη άπο Κάι
ρου περί τέλη Αύγούστου, 
ανήλθεν αγαθή τύχη τον 
καταρράκτην τοΰ Δόγκολα, 
και ίσως εφθασεν ήδη είς 
Χαρτούμ, ινα μεταβιβάσϊ) 
τον στρατόν έντεΰθεν είς 
Κονδοκόρον.

Ο  σ ιρ  Βεκερ, δστις φέ
ρει φιρμάνιον δίδον αύτώ 
όνομα γ ε ν ι κ ο ΰ  δ ι ο ι κ η -  
τ ο ΰ  δλων τών επαρχιών 
τής ^μέσης Αφρικής, ά'στι- 
νας αν κατορθωσϊ) νά προσ
άρτηση εις τήν Αίγυπτον, 
προχωρεί συνοδευόμενος ύπο 
της αυτου συζύγου καί τοΰ 
ανεψιοΰ, καί ορεινής κα
νονοστοιχίας.

Ιελος δ Κ . H igg inbo
th am  , πρώτος μηχανικός 
τής συνοδίας μετ’ άλλων έ'ξ 
μηχανικών άγγλων καί τεσ
σαράκοντα Αράβων, ανέρ
χεται τον Νείλον μετά δύο 
σίδηρων άτμοπλοίων, άτινα 
δύνανται ν’ άποσυντεθώσι 
επ’ εξουσίας, καί είναι 
πρός διάβασιν τών καταρ
ρακτών.

★
* *

Δ ι κ έ φ α λ ο ν  κ ο ρά σ ι ο ν .

Ή  τοΰ Νεοβοράκου Ιφη— 
μερίς T rib u n e  αναγγέλλει 
5τι εν Βοστωνι έξετέθη εϊς 
κοινήν θέαν κοράσων δικέ
φαλον . Τδ κοράσιον τοϋτο 
(ή m iss K ely ) δμιλεϊ, αδει,

■ τριογει καί πίνει καί διά 
τών δύο στομάτων, τά 
δποΐα ενεργοϋσιν εν ταύτώ. 

Ε πεται λοιπδν οτι τρώγον 
διπλώς καταναλίσκει καί 
διπλάσιάν τροφήν. Δύναται 
ομως νά ζήση τρώγον μό
νον διά τοΰ Ινός στόιχατος. 
Ά δει δέ διφωνίας (duos) 
μετά δύο διαφόρων ήδειών 
φωνών. Αί δύο κεφαλαί ε ί
ναι τόσον ώραΐαι, ώστε πε

ρίφημος τις ποιητής εγραψεν είς αύτήν ωδήν έκδοθεΐ- 
σαν διά τής Μηνιαίας Ατλαντικής ’Επιθεώρησε ως. Ή  
μ'·ςς Κελλυ δύναται νά συνοιαλεγηται μετά δύο δια- 
φόριυν ανθρώπων. “Οταν δέ ήν*ι μόνη καί άνιαται, 
τότε ή μία κεφαλή συνδιαλέγεται μετά τής άλλης. 
Δέν είναι τώ οντι αληθής καί «ξιοζήλωτος μία γυνή 
νά εχη δύο κεφαλάς κ α ί μ ά λ ι σ τ α  δύο γ λ ώ σ σ α

*
* ♦

Τιμών δ μισάνθρωπος, ϊδων ποτε δύο γυναίκας κρε- 
μαμένας έκ τίνος συκής, « Είθε νά δώσωσιν οί θεοί, ανέ
κραξε, νά φέροισιν δλα τά δένδρα τοιούτους καρπούς. »

Π α ν ο π τ η ι .


