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« Ο ί Α ικ υ λ ο 'ι  χ  ο ν β ί ο ν α π ο  λ τ ] σ τ ε ι α ς κ α ι  
τ η ς  τ ο ι α ύ τ η ς  π α ρ α ν ο μ ί α ς  ε ί ώ Ο ε ι σ α ν  
ε χ ε ι ν .  Κα'ι εως μεν έξην τοί^ς Ελληνας φε'ρειν και 
λεηλατεϊν, εκ τούτοιν έπορίζοντο τους βίους, πασαν 
γην ηγούμενοι πολεμίαν. Μετά δέ ταυτα 'Ρωμαίων 
έπιστάντων τοΐς πράγματι, κθ)λυΟεντες της εξιοΟεν 
επικουρίας, εις έαυτοΰς κατήντησαν. Καί πρότερον 
μέν κατά τον εμφύλιον πόλεμον ούκ εσπν 8 τών 
δεινών ούκ επραξαν. Β ραχεί ο’ άνώτερον ’/ρονοι γε- 
γευμένοι τοΰ φόνου τοΰ κατ’ αλλήλων εν ταΐς κατα 
τήν Άρσινοΐαν σφαγαϊς , Ι τ ο ι μ ο ι  π ρ ό ς  π α ν  
ή τ α ν ,  ά π ο τ ε  Θη ρ ιω μ έ ν ο ι  τ ά ς  ψ υ χ ά ς ,  ώστε 
μηδέ βουλήν διδόναι τοΐς προεστώσι. Δι ο ' π ε ρ  ήν  
α κ ρ ι σ ί α ς  κ α ι  π α ρ α ν ο μ ί α ς  κ α ι  φόνου π λ ή ρ η  
τ ά  κατ ά  τ ή ν  Α Ι τ ο ι λ ί α ν - κα'ι τών πραττομε'νοιν 
παρ’ αύτοίς εκ λογισμοΰ μέν κα'ι προΟε'σειος ουοέν 
επετελεϊτο,πάνταδ’εϊκήκαι φύρδην επράττετο, καθά- 
περ εί λαίλαπός τίνος έκπεπτιοκυίας είς αυτούς. »

Πολύβ. X X X . ιβ '.

IV .

’Επισκοπησωμεν η δη1, εφόσον τή  γραφή 
προση'κει και ήμ.ΐν εφικτόν, τήν φύσιν, τα  
προϊόντα, τα  ηθη και τον χαρακτήρα τών κα
τοίκων τών νΰν έκτετοπισμένων καί πάντως 
αποτεθηριωμένων τούτων χωρών, ινα γένηται 
γνωστόν τοΐς πάσιν εϊς οϊαν διατελοΰσι νυν αί 
επαοχίαι αύται κατάστασιν, καί οΐας πορισθη'- 
σεται και δρε'ψει ώφελείας ή 'Ελλάς έκ τής 
σωτηρίου είς το έθνος καί άμα διεθνούς έπιχει- 
ρήσεως τοΰ σιδηροδρόμου τών ορίων.

] ·  Ορα τήν συνέχειαν τοΰ I I I  μέρους έν ΊΤ] νέα έκδόσει 
του δευτέρου τεύχους.
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Α'. Ή  χώ ρ α .

Ό  περιηγητής μόλις δύναται ση'μερον μετά 
μεγάλων άναλωμάτων καί ταλαιπωριών να 
είσδύση είς τάς δυσμικάς καί προσβορείους επαρ
χίας τής 'Ελλάδος, ποτέ μέν άναρριχώμενος δι 
ατραπών σκολιών καί άποκρη'μνων, και κατα- 
διωκόμενος π α ν τ α χ ο ΰ  κ α ί π ά ν τ ο τ ε  ύπο 
άγριων ληστών καί πειναλέοι μολοσσών,ποτέ δέ 
κατεχόμενος ύπό τής πανταχόθεν έπιπροσθούσης 
άγριας φυτείας, τών άγεφυρώτιον χειμάρρων καί 
καταπτώσεων. Η κατάστασις τών χωρών τούτων 
φαίνεται ετι μάλλον ελεεινή τοΐς Κύρωπαίοις 
περιηγηταΐς, ο'ίτινες, συνειθισμένοι νά εϋοίσκωσι 
πάσαν άνάπαυσιν κατά τάς έν Ευρώπη περιοδείας 
αύτών, άγωνιώσι περί της Ελλάδος, τοσούτο 
μάλλον καθόσον βλέπουσι τήν χώραν κεχορηγη- 
μένην παντοίοις άγαθοΐς.

Τώ πλησιάζοντι άπό τοΰ τεναγοίδους πεδίου 
του Μεσολογγίου καί τών υπωρειών τοΰ όρους 
ΧκαρύνΟου πρός τήν ίδ ί^ς  Αιτωλίαν και ’Ακαρ
νανίαν μεγάλην παρέχεται κατάπληζιν τό πρό 
αύτοΰ άναπεταννυμενον μεγαλοπρεπές πανόραμα 
τών υψηλών, γραφικών καί ύπερηφάνων ορών 
τής Αιτωλίας καί Ακαρνανίας. Πανταχοΰ τής 
ένδρόσου καί ποαζουσης παρωρείας τών επαρ
χιών τούτων βλαστάνει φυτεία δαψιλής, παντα- 
χοΰ δρυμώνες βαθύδενδροι και συνηρεφεΐς, παν
ταχοΰ νομαί, λίμναι, ποταμοί και ΰόατα διαυγή, 
άτινα, ύποφερόμενα κρυπτώς μέχρι τινός δια
στήματος ύπό γής, άνατέλλουσιν αίφνης χ ε ι
μαρρώδη, λάλα καί εΰθυμα.

α Έςερχόμενος άπό τών φαραγγωδών καί 
ξηρών ορών τής Πελοπόννησου, άτινα  έρυθραι- 
νόμενα ύπό τής τών ήλιων αποκαύσεως άνιώσι 
τήν δρασιν, άντανακλώντα λαμπρότατα τά  χρώ- 
ματα καί θερμοτάτας τάς άκτΐνας, πρός, τάς

οποίας μάτην ζητεί ό περιηγητής ύπόσκιόν τι 
καταφύγιον, ένόμ.ιζον, λέγει ό κύριος Γεμενής, 
ό'τι κατεκηλούμην ύπό ονείρου τερψιθύμου καί 
μεγαλοπρεπούς. Τοσοΰτον ή φύσις, αλλοιουμένη, 
παρίσταται ύπό νέαν καί άπροσδοκητον εποψιν. 
Πρό τής εισόδου τών πολυδένδρων καί βαθυδέν- 
δρων δρυμώνων τής ’Ακαρνανίας κατειχόμην υπό 
δεισιδαιμονίας πάθους καί ενθουσιασμού, οίον 
ήσθάνοντο οί άρχαΐοι είσδύοντες εις τό μυστη
ριώδες ιερόν της Δωδώνης άλσος. »

Ύπεράνω τών συνηρεφών υπωρειών αίωρεΐται 
ή άνω χώρα δυσοίκητος, τό έπί πλεΐστον τρα
χεία καί φαραγγώδης, συγκλειομένη κρημνοΐς 
είς στενάς έντομάς καί άπο λη'γουσα είς 
πέτρους μεγάλους, άφ’ ών καταρράττουσιν άεν- 
νάως ρεύματα, άτινα σχιζόμενα περι τουτους 
βιαιότερον, καί πολλάκις όια τας εγκοπας άνα- 
κλώμενα πρός έναντίαν τήν καταφοράν, παρά- 
γουσι πολλαχοΰ δίνας ταραχώδεις, χείμαρρους 
καί καταρράκτας πληροΰντας τά  πάντα άφροΰ, 
μεγάλην παρεχομένους κατάπληξιν, καί προσ- 
φέροντας τον ψόφον βροντή παραπλησιον τοΐς 
προσερχομένοις.

Ή  χώρα αύτη είναι έκ φύσεως « χο ρ η 
γημένη παντοίοις τολυτίμοις άγαθοΐς, ούχι 
μόνον τοΐς κατ’ ενιαυτόν θάλλουσι καί γηρα- 
σκουσιν, άλλ’ έ'χουσα καί ά ίδια  καί αυτοφυή 
άγαθά, ένάμιλλα τοΐς άρίστοις. Τά δ ι’ όλου τοΰ 
μήκους αύτής διατεταμένα όρη καί αί καλλίκαρ- 
ποι γεωλοφίαι τυγχάνουσιν άπολαύοντα καί τών 
όρείων καί τών άπό τών πεδίων άγαθών, μεγάλην 
παρέχοντα τήν χρηστοκαρπίαν καί άφθονίαν. 
Πανταχοΰ άναβλύζουσιν άναβολαί θερμών κα 
ψυχρών ύδάτων παρεσκευασμένων φύσει πρός 
υγείαν. Πανταχοΰ δαψίλεια νομής καί βόσκημά- 
τοιν πλήθος. Ή  δρΰς, άφ’ ής άλλοτε προσεπορί- 
ζετο ή 'Ελλάς, καί περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος
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αιώνας νί Γαλλία τά  ναυπηγήσιμα αύτών ξύλα, ή 
ελαία ή διήκουσα εις κολοσσαΐον ύψος καί φθά- 
νουσα εί; έκατονταετή ήλικίαν, ή άμπελος, ό σί
τος, ή πορτογαλλέα και ή κ ιτρέα ,τά  μέταλλα καί 
οί γαιάνθρακες αύτής, γενήσονται αφορμή μεγά
λου πλούτου τη Έ λλάδι, έάν ποτε άποφασίσω- 
μεν νά έκκαρπωθώμεν προσηκόντως αύτά διά 
της κατασκευής τοΰ προμελετωμένου σιδηροδρό

μου τούτου.
"Ετερος περιηγητής, ό κύριος H euzey, ό 

παρά τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος προ δεκαε
τίας άποσταλείς δπως σπουδάση καί διευκρινήση 
τοπογραφικά τινα καί ιστορικά ζητήματα, άφο- 
ρώντα είς τον "Ολυμπον καί τήν Ακαρνανίαν, έξε- 
δωκε «πουδαιοτάτην περί της Ακαρνανίας πραγ
ματείαν (L e  m ont O lynipe et l ’Acarnanie 
par H euzey , m em bre de l ’E cole francaise 
d ’A tlienes I 8 6 0 ) . « Παραλλάξας, λέγει έν 
αύτη, τον Παρνασσόν καί τούς Δελφούς, καί 
βαίνων προς τάς δυσμικάς καί προσβορείους 
έπαρχίας τής Ελλάδος, ένόμιζον δτι μετη- 
νέχθην αίφνης εϊς άλλην χώραν, ήστινος τά 
υψηλά δρη, τα  δασέα δάση, τά  πανταχόθεν 
άναβλύζοντα ΰδατα καί ή γραφικωτάτη φύσις 
μεγάλην παρέχονται άντίθεσιν προς τάς λοιπάς 
αύτής έπαρχίας. "Λπασα ή τραχεία, βουνώδης 
καί δασεία αΰτη χώ ρα , ή μέχρι τοΰ Ίον ίου 
πέλαγους άνατεταμένη, ή περιέχουσα τήν άρ- 
χαίαν Λοκρίδα, τήν Α ιτωλίαν, τήν Ακαρνα
νίαν, πατρίδα τών Εύρυτανών, τών Δολόττων 
καί τών ’Αμφιλόχων, έθεωρήθη ανέκαθεν ώς 
χώρα ιδιόρρυθμος κατά τε τήν φύσιν καί το 
ηθος τών κατοίκων. Ο ί δρειοι ούτοι λαοί, είτε 
διά τον έκτοπισμόν καί το δυσπρόσιτον τής χώ 
ρας, είτε φύσει άμοιροΰντες τής τών λοιπών Ε λ 
λήνων εύφυίας, διετέλεσαν, καί κατ’ αύτήν τήν 
ακμήν καί δόξαν τής Ελλάδος, αείποτε άσημοι, 
άνη'μεροι, δυσεπίμικτοι καί άφιλόξενοι, έκδοτοι 
είς τον ληστρικόν καί πειρατικόν βίον · διό καί 
μόνοι διετη'ρησαν τά  άρχαΐα πελασγικά ήθη1, 
τήν έπί τών Τρωϊκών καί ήρωϊκών τής 'Ελ
λάδος χρόνον στολήν, καί το άπο τής παλαιάς 
ληστείας έμμεΐναν αύτοΐς εθος τού σιδηροφο- 
ρεΐν. Καί σήμερον, δτε ή Ε λλάς, άναγεννη- 
θεΐσα, μεταμορφούται, οί επιχώριοι τών δυτικών 
έπαρχιών τής στερεας 'Ελλάδος παραμενοΰσι 
τελευταίοι έν τή  βαρβαρότητι τών άρχαίων χρό
νων, ώς έμειναν οί τελευταίοι κατα τήν ακμήν 
τής 'Ελλάδος. » Προσμαρτυρεί δέ τώ  γάλλω 
περιηγητή καί ό Θουκυδίδης (Βιβλ. Α 1, § ε1) 
λέγων · « Καί μέχρι τοΰδε πολλά τής 'Ελλά
δος τώ παλαιώ τρόπω νέμεται, περί τε Αοκρούς 
τούς Όζόλας καί Αίτωλούς καί ’Ακαρνάνας καί 
τήν ταύτ/ι "Ηπειρον - τό τε σιδηροφορεΐσθαι τού- 
τοις τοΐς ήπειρώταις άπο τής παλαιάς ληστείας 
έμμεμένηκε. »

« Ή  'Ελλάς καταλήγει κατά τούς Δελφούς, 
λέγει ό κύριος H eu zey . Το δέ πέραν κατοικεΐ- 
τα ι ύπο φύλων ήμιβαρβάρων, άτινά είσι μέν 
"Ελληνες το γένος, ούδέποτε δμως έθεωρήθησαν 
ώς τοιοΰτοι. ’Απόδειξις δε δτι καί οί άρχαΐοι 
ιστορικοί τε καί γεωγράφοι είσί συντομώτατοι 
καί πολλάκις άμαθέστατοι περί τής χώρας 
ταύτης γράφοντες· ό δε Παυσανίας, καίπερ 
έπιγράφων τήν συγγραφήν αυτοΰ Ε λ λ ά δ ο ς

Τούς δέ Πελασγού;, δτι μεν άρχαίόν τ ι φΰλον κατά 
τήν Ε λ λ ά δ α  πάσαν έπεπόλασε, και μάλιστα παρά τοΐς Αίο- 
λευσιν, όμολογοϋσιν άπαντες σχεδόν τ ι. Νομίζειν δέ φησιν 
Εύφορος τό άνέκαΟεν Άρκάδας όντας έλέσθαι στρατιωτικόν 
βίον, εις δέ τήν αύτήν αγωγήν προτρέποντας πολλούς, 
άπασι τού ονόματος μεταδοΰναι, καί πολλήν επιφάνειαν 
κτήσασθαι, και παρά τοΐς Έ λλη σ ι, καί πα ρά  τοΐς άλλοι;, 
παρ’ δσους ποτέ άφιγμένοι τετυχήκασι. (Στράβ. Γεωγραφ. 
Βιβλ. Ε ;, κεφ. Β \ )

Π ε ρ ιή γ η σ ή ,  μόλις περιγράψας τήν Φωκίδα, 
έπιβλέπει μακρόθεν τήν Άμφισσαν καί τήν 
Ναύπακτον, καί καταστρέφει τον λόγον. »

Οί λόγοι τοΰ φιλαλήθους τούτου γάλλου 
περιηγητοΰ άντηχοΰσι κακώς είς ελληνικά ώτα· 
καί δμως άνάγκη νά παραδεχθώμεν ταΰτα 
άληθή όντα, ινα δυνηθώμεν, αφέντες πάσαν 
προκατάληψιν καί κολακείαν ήμών αύτών, νά 
σπουόάσωμεν καί φοοντίσωμεν πώς ν ’ άνασπά- 
σωμεν τάς χώρας ταύτας άπό τής φρικώδους 
βαρβαρότ/ιτος, είς ήν μακροχρόνιος δουλεία ένέ- 
βαλεν αύτάς. Αλλ’ ή σπουδή τών έκτετοπισμέ- 
νων καί αγρίων τούτων χωρών τής Ελλάδος 
διαφέρει είς ήμάς καί άλλως, ώς κατοίκου- 
μένων ύπο λαοΰ διαμείναντος πρωτοτύπου καί 
άναδείξαντος το πάλαι, άγωνιώσης τής λοιπές 
Ελλάδος, λαόν κατέχοντα λείψανα ζωτικής 
άλκής, καί έθνικής ύπερηφανίας, καί αγάπης 
πρός τήν ελευθερίαν, έμμείναντα άναλλοίωτα 
παρ’ αύτώ μέχρι ση'μερον.

Ή  άρχαία Αιτωλία καί ή Ακαρνανία γε ιτ- 
νιάζουσιν άλλήλαις, μέσον έχουσαι τόν Αχελώον 
ποταμόν, ρέοντα άπό τών άρκτων καί τοΰ Πίν
δου πρός νότον διά τής ’Αγραΐδος, καί Αμφιλο
χίας, καί χωρίζοντα τήν τών Αίτωλών παρα
λίαν άπό τής Ακαρνανικής. Καί ή μέν ’Ακαρνανία 
έ'χει τό πρός εσπέραν μέρος τοΰ ποταμοΰ μέχρι 
τοΰ Αμβρακικοΰ κόλπου τοΰ κατά τούς ’Αμφι- 
λόχους· ή δέ Α ιτωλία τό πρός έ'ω μέχρι τής 
Λοκρίδος, καί τοΰ Παρνασσού καί τής Οίτης. 
Ύπερέκειντο δέ τό πάλαι έν τ ΐ  μεσογαία καί 

τοΐς προσβορείοις μέρεσι τής μέν ’Ακαρνανίας 
ή ’Αμφιλοχία, ταύτη δέ οί Δόλοπες καί ό Πίν
δος, τής δέ Αιτωλίας οί Περραιβοί καί οί 
ΑΟαμάνες, καί μέρος τών Αινιάνων τών έχόν- 
των τήν Οίτην. 'Η νοτία πλευρά τών δύο τού
των έπαρχιών κλύζεται ύπό τής θαλάσσης τοΰ 
Κορινθιακού κόλ*που, είς δν έκδίδωσι καί ό 
Αχελώος.

’Εκ τών έπαρχιών τούτοαν ή μάλιστα έκτε- 
τοπισμένη καί περίεργος είναι ή ’Ακαρνανία, 
ή τις περιλαμβανομένης καί τής ίστορικώς καί 
γεωγραφικώς προσαπτομένης ταύτη ’Αμφιλο
χία ς , άποτελεΐ σχήμα τριγώνου, έστραμμένην 
έ'χοντος πρός μεσημβρίαν τήν γωνίαν, καί τήν 
μεν μίαν τών πλευρών πρός άνατολάς ύπό τοΰ 
Αχελώου διαγεγραμμένην, τήν δέ έτέραν ύπό 
τοΰ ’ίονίου κόλπου, τοΰ χωρίζοντος τήν ήπειρον 
άπό τών νη'σων Κεφαλληνίας, Ιθάκης καί Αευ- 
κάδος. Ή  βάσις τοΰ τριγώνου, άρχομένη άπό 
τοΰ ’Αμβρακικοΰ κόλπου (κόλπου τής 'Αρτας), 
διαγράφει γραμμήν σκολιωτέραν, διείργουσαν 
πρός τήν κοιλάδα τοΰ Αχελώου παρά τό Γρά- 
βρογον ό'ρος.

Διη'ρηται δέ νΰν ή Ακαρνανία είς δύο διακε- 
κριμένας μοίρας, τήν προσάρκτιον (Βάλτον), 
καί τήν πρός μεσημβρίαν (ΐηρόμερον), αίτινες 
άποτελοΰσι ση'μερον τάς ομωνύμους έπαρχίας, 
έχούσας πρωτεύουσαν τά  άσημα πολίχνια Καρα- 
βασαράν καί Βόνιτσαν (’Έ χινος). Ό  Β ά λ το ς , 
ό άφορίζων πρός βορράν τήν "Ηπειρον άντιστοι- 
χε ΐ τω  άρχαίω Αμφιλοχικώ καί κατέχει τήν 
βορείαν καί άνατολικήν γωνίαν τοΰ τριγώνου. 
Έγένετο δέ αΰτη άνέκαθεν χώρα αφιλόξενος, 
έπικίνδυνος καί διαβόητος έπ ί τα ϊς ληστρικαΐς 
ένέδραις τών κατοίκων αύτής ’Αμφιλόχων · διό 
καί οί όδοιπορούντες διέρχονται άγωνιώντες

*0 Στράβων, έν τω  δεχάτφ  τών Γεωγραφικών αύτου β ί- 
βλίω , περιγραφών τά  κατα τούς Α ίτωλοϋ; καί Άχαρνδνας 
συντομώ τατα λ έ γ ε ι: « Έ π ε ί  δέ το ΐς Θεσσαλικοις χα ΐ Ο ί- 
τα ίο ις τά  πρός έπέραν Αίτωλοί καί Άχαρνανές είσ ι, καί ’Αθα- 
μανες, ε ί  χ ρ ή  χ α ΐ  τ ο ύ τ ο υ ς  Έ λ λ η ν α ς  ε ί π ε ϊ ν . . . .  >* 
Τό τ ο ύ τ ο υ ς  έδώ ανάγεται καί είς τούς Αίτωλούς χα ί τούς 
’Ακαρνάνας.

καί έσπευσμένως αύτη'ν. Οί άρχαΐοι συγγρα
φείς, καί ϊδίως ό Θουκυδίδης, περιγράφουσιν 
αυτήν ώς χώραν, ής οί κάτοικοι « προσπίπτον- 
τες πόλεσιν άτειχίστοις καί κατά κώμας οίκου- 
μεναις ή'ρπαζον, καί τό πλεΐστον τοΰ βίου έν- 
τεύθεν (έκ τής ληστείας) έποιοΰντο, ούκ έ 'χον
τ ο ς  π ω  α ισ χ ύ ν η ν  τούτου τ ο ΰ  έργου , 
φ έροντος δέ τ ι  κ α ί δ ό ξ η ς  μ ά λ λ ο ν  (Θουκ. 
βιβλ. Α '.)

Πρός τά  μυχια ίτατα  τοΰ Αμβρακικοΰ κόλ
που καταλήγει, εϊς ρηχώδεις έμβαπτομένη αΐ- 
γιαλούς, έρημος λυπρά καί δυσγεώργητός τις 
παραλία, έφ’ ής ί'δρυντο άποπεπλανημένα καί 
άσημά τινα στεγάσματα, παρ’ οίς έλλιμενί- 
ζουσι καθ’ έαυτά σπάνιά τινα ιστιοφόρα, έρχό- 
μενα δπως παραλάβωσι μικρόν φόρτον σίτου καί 
ζέας ινδικής (άραβοσίτου), προϊόντα τοΰ Βάλτου 
ή Αμφιλνοχικοΰ. 'Η στενή καί μόνη έπίπεδος 
αΰτη τής πέριξ χώρας παραλία άφορίζεται 
πάντοθεν ύπό δυσαναβάτων καί τών μάλιστα 
απροσίτων ορών, ών αί τελευταία ι γεωλοφίαι 
έμβάπτονται καταλήγουσαι είς τόν Αμβρακικόν 
κόλπον, πρός βορράν καί μεσημβρίαν τής λυ- 
πράς έκείνης παραλίας, οίονεί έρυμα καί προ- 
πύργιον τής χώρας προβαλλόμεναι. Οί άπό τών 
ορών τούτων καταρράττοντες πολυάριθμοι χ ε ί
μαρροι κατελυμήναντο τούς βράχους τούτους, 
αποτελουμένους καθόλου ύπό ψαθυράς κεραμίτι- 
δος γής,όνομαζομένης μ η λ ίσ τ ο α ς ,  ήτις, ένεκα 
τής εύθρύπτου αύτής συστάσεως, διαπεοάται εύ- 
κόλα,ς ύπό τών ριζών τών δένδρων, καί υποσκά
π τετα ι ύπό τής φοράς τών ύδάτων, άτινα μετέβα- 
λον αύτούς είς άληθή φαραγγώδη λαβύρινθον κα- 
θιστώμενον έ'τι μάλλον άδιόδευτον ύπό τής αύ- 
τοφυοΰς φυτείας καί τών χειμάρρων. Μάτην ό είς 
αύτόν διεισδύσας περιηγητής ζητεί διέξοδον, άπο- 
πλανώμενος έπί μάλλον καί μάλλον είς στενάς 
έντομάς, κλειομένας εκατέρωθεν ύπό κρημνών, 
μέχρις ού, προκόψας μέχρι τινός, κατέχεται ύπο 
τών έπιπροσθούντων βράχων, δρυμώνων ή χε ι
μάρρων, ή κινδυνεύει νά κρημνισθή έντός τών 
πολυπληθών βαράθρων, άτινα ύποκρύπτονταιύπό 
τάς γιγαντια ίας πτερίδας, καί τούς δασείς δρυ- 
μώνας. Διό καί οί έπιχώριοι, όδοιπορούντες, άπο- 
φεύγουσι τάς φυσικάς ταύτας χαράδρας, καί, 
άναρριχώμενοι έπί τών ύψηλοτάτων κορυφών, 
διέρχονται πολλάκις μεγάλας διαστάσεις ποός 
έπίτευξιν παρακειμένου τινός πολιχνίου ή κώμης. 
Καί ιδού δ ια τί ή Ακαρνανία διετέλεσεν άείποτε 
ανεξάρτητος, καί ήδυνήθη ν’ άντιπαλαίση έπί 
αιώνας πρός τήν δουλείαν, καί ση'μερον είναι τό 
καταφύγιον τής ληστείας, ώς ήτο τό πάλαι ή 
χώρα τών προλελοχισμένων ένεδρών καί τών 
ληστρικών έπιθέσεων.

Ό  Θουκυδίδης, περιγράφων έν τω τρίτω 
τής ιστορίας αύτοΰ βιβλίω τήν περίφημον έκ- 
στρατείαν έκείνην ήν οί Άμβρακιώται, βοηθού- 
μενοι ύπό τοΰ τότε (4 2 6  π. X .)  έν Αιτωλία 
τυγχάνοντος Πελοποννησιακοΰ στρατού,· έπε- 
χείρησαν κατά τής ’Αμφιλοχίας, ή άείποτε 
έπωφθαλμίων, καί καθ’ ήν οί Αμφίλοχοι βοη- 
θούμ ενοι ύπό τών Ακαρνάνων, καί τοΰ Αθηναίου 
στρατηγού Δημοσθένους, ένέδρευσαν καί κατε- 
κρεούργησαν τούς έπιτεθέντας αύτοΐς Αμβρα- 
κιώτας, παριστα τήν Αμφιλοχίαν ώς χώραν 
έπικινδυνωδεστάτην, έπιτ/ιδείαν είς τάς έξαίφνης 
έπιθέσεις. « Προκατειλημμένων δέ τών οδών, 
καί αμα των μεν Αμφιλόχων εμπείρων όντων 
τής έαυτών γής και ψιλών πρός όπλίτας, τών δέ 
( Αμβρακιωτών) άπειρων καί άνεπιστημόνων 
οπ/) τραπωνται, εσπιπτοντες είς τε χαράδρας 
και τας προλελοχισμένας ένέδρας διεφθείροντο*

καί ές πάσαν ιδέαν χωρήσαντες τής φυγής, 
έτράποντό τινες καί είς τήν θάλασσαν ού πολύ 
άπέχουσαν, καί ώς είδον τάς Αττικάς ναΰς πα- 
ραπλεούσας άμα τοΰ έργου τή  ξυντυχία, προσέ- 
νευσαν, ήγησάμενοι έν τώ αύτίκα φόβω κρεΐσ- 
σον είναι σφίσιν ύπό τών έν τοΐς ναυσίν, εί δει, 
διαφθαρήναι ή ύπό τών βα ρβ άρω ν κ α ί  έχ θ ί-  
στω ν Α μ φ ιλ ό χ ω ν .  « Κ αί περαιτέρω διηγού
μενος τά  καθ’ έκαστα τής πανολεθρίας έκείνης,
« Πάθος γάρ, λέγει, τοΰτο μια πόλει Έ λληνίδι 
έν ίσαις ήμέραις μέγιστον δή τών κατά τόν πό
λεμον τόνδε έγένετο * καί άριθμόν ούκ έγραψα 
τών άποθανόντων, διότι άπιστον τό πλήθος λέ
γεται άπολέσθαι ώς πρός τό μέγεθος τής πό

λεως. »
Τό Ξ ηρόμ ερον , περιλαμβάνον τήν μεσημ

βρινήν καί μεγίστην μοίραν τής αρχαίας Ακαρ
νανίας, είναι ήττον έκτετοπισμένον καί άποτε- 
θηοιωμένον τοΰ Βάλτου. Καίπερ βουνώδες, φα
ραγγώδες καί πολύδενδρον, τυγχάνει μάλλον 
άναπεπταμένον. Ό  περιηγητής βαίνει άνετώ- 
τερον ύπό ήλιον καί εΰδιον ούρανόν.. Έν τώ 
μέσω τών πρός έ'ω καί μεσημβρίαν έκτεινομένων 
χθαμαλών προσχώσεων έξαίρεται σειρά γεωλυ- 
φιών καί όροπεδίων γεωργησίμων, άπό τών 
δυσμικών υπωρειών τών οποίων άνέρχεται άλυσ- 
σος όρων άπολήγουσα είς ράχιν ύψηλήν διήκου- 
σαν καί έμβαπτομένην είς τόν ’ΐόνιον κόλπον. 
Από τών υπωρειών τής ράχεως ταύτης καί 
τών ορών ύποπίπτουσιν έκατέρωθεν δύο με
γάλα πεδ ία , ών τό μέν έκτείνεται μέχρι τοΰ 
Αμβρακικοΰ κόλπου περί τήν Βόνιτσαν, τό δέ 
καταλήγει είς τήν είσοδον τοΰ Κορινθιακού κόλ
που άφανιζόμενον έντός τής θαλάσσης διά σειράς 
τελμάτων καί λιμνοθαλασσών παρά τό Μεσολόγ- 
γιον. Ή  χώοα αΰτη δέν άποτελεΐται ύπό τής 
κεραμίτιδος καί εύθρύπτου γής τοΰ Βάλτου, άλλ’ 
ύπό λευκοφαίου τιτανολίθου άκρυστάλλω μαρ- 
μάρω παρεμφερούς, καλουμένου β ελ ά ο ρ α  ύπό 
τών έγχωρίων, έξ ού συνιστάται τό πλεΐστον 
τοΰ έδάφους τής Ελλάδος. Τό πόριμον τοΰτο 
έδαφος άπορροφα τά  ΰδατα τών όμβρων καί τών 
χειμάρρων μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε ούδέν 
ίχνος ίκμάδος έναπολείπεται έπί τής έπιφα
νείας τής χώρας, άμοιρούσης κ α τ’ επιφάνειαν 
πηγαίων ύδάτων καί π ο τα μ ώ ν  διότι οί ρύακες, 
οί ποταμοί καί αί λίμναι τής χώρας είναι υπο
βρύχιοι, ή δέ γονιμότης τοΰ έδάφους διατηρεί
ται διά τής ά π ’ αύτών άνερχομένης ίκμάδος.

Οί άπό τών όμβρίμων ύδάτων παραγόμενοι 
χείμαρροι καταβροχθίζονται, άμα φανέντες, ύπό 
τών λεγομένων β υ θ ισ μ ά τ ω ν  ή γ ρ ο υ σ π ώ ν , 
είδους φρεάτων ή βαράθρων άπορροφώντων πά 
σαν τήν τής χώρας ικμάδα. Τά βάραθρα ταΰτα, 
άναμιμνήσκοντα τάς κ α τ α β ό θ ρ α ς  τής Κω- 
παίδος, χάσκουσι πανταχοΰ τής χώρας τρομερά 
καί έπικίνδυνα. Τό πνεύμα τοΰ μετά προσοχής 
έν αύτοΐς έγκύπτοντος έντρομου περιηγ/)τοΰ 
ιλιγγια ένώπιον τών χαινόντων τούτων άντρων, 
τών οποίων οί καταχθόνιοι τοίχοι καλύπτονται 
είς μεγάλα βάθη ύπό άγριων θάμνων καί δέν
δρων, φυομε'νων έντός τών έγκάτων τής γής μα
κράν τοΰ φωτός καί τών ήλιακών άκτίνων.

Τά ΰδατα λοιπόν τής χώρας δέν άφανί- 
ζονται, άλλά, συναθροιζόμενα ύπό τήν γήν, 
παράγουσιν υποβρυχίους ρύακας καί λίμνας 
διαβρέχοντας καί ζωογονοΰντας τά  επικεί
μενα έδάφη, ή , ύποφερόμενα μέχρι τινός, άνα- 
θρώσκουσιν αίφνης μακράν είς φυσικήν τινα 
δεξαμενήν λιπαράς γής. ’Εντεύθεν τά  τήδε 
κάκεΐσε άπαντώμενα έν τή χώρα τέλματα  
(λοΰσταις), έξ ών υδρεύονται οί έγχώριοι, καί

ή γή καθίσταται γεωργ/ίσιμος, καί τών οποίων 
τρία τά  μέγιστα άποτελοΰσι τάς τρεις κυρίας 
τής χώρας λίμνας, ών ή μέν μεγίστη ή καλου- 
μένη Αμβρακιώτις κεΐτα ι παρά τόν Αμβρακι
κόν κόλπον, ή δέ μέση ή μεγάλη Όζερος ( 'Ρΐον) 
παρά τά μεθόρια τοΰ Βάλτου, έν τώ  άνατολικώ 
πεδίο», ή δέ μικροτάτη πασών ή μικρά ’Όζερος 
( ’Αντίρριον) παρά τάς έκβολάς τοΰ Αχελώου. 
Αί τρεις αύται λίμναι συγκοινωνοΰσι δ ι’ ύπο- 
γείων σηράγγων, ή δέ μικρά ’Όζερος δεχό
μενη τά ΰδατα τών δύο πρώτων, έκδίδωσιν είς 
τόν ’Αχελώον.

Β'. Τ ά  π ρ ο ϊό ν τ α .

Οί άρχαΐοι συγγραφείς περιγράφουσι τήν 
Ακαρνανίαν ώς χώραν εύδαίμονα καί πλουσίαν, 
παντοίοις άγαθοΐς κεχορηγημένην, εύμοιροΰσαν 
νομών βοσκημάτων καί παντοίων αύτοφυών 
προϊόντων. Συμμαρτυρεΐ δέ τούτοις ή δαψιλής καί 
άγρία φυτεία, ήτις κατακαλύπτει τήν άπό αιώ
νων άποχερσωθεΐσαν ταύτην' χώραν, και ής 
άμοιρεΐ ή λοιπή Ε λλάς, τής οποίας τά  όρη 
παρίστανται καθόλου γυμνά καί άγονα.

Ό  σίτος αυξάνει πανταχοΰ- άπό δέ τών 
άργών καί άποχερσωθέντων αύτής πεδίων άνα- 
θρώσκει πανταχοΰ τό λυκοπόδιον, ή βοτανώδης 
πτερίς, καί ποικιλία άγριας βοτάνης. Αλλά 
καί τά όρη αύτά τοΰ Βάλτου καλύπτονται μέ
χρ ι τών άκρων ύπό παχείας γής, ήτις καλλιεο- 
γουμένη γενήσεται εύφορωτάτη.

Ή  χώρα εύμοιρεΐ γεωλοφιών ξηρών πρός άμ- 
πελουργίαν · ό δέ παρά τινας δυτικάς παρα
λίας κώμας παραγόμενος οίνος είναι ήδιστος. Η 
έλαία γεννάται πανταχοΰ γιγαντια ία , άγρία καί 
αύτοφυής, μάλιστα δέ παρά τάς άκτάς τοΰ ’Αμ
βρακικοΰ κόλπου, ένθαήρξαντοοί έπιχώριοι άπό 
τίνος νά έγκεντρίζωσιν αύτήν μ ετ’ έπιτυχίας. 
Τά όπωροφόρα δένδρα, ή εύαίσθητος κιτρέα καί 
πορτογαλλέα θάλλουσι τήδε κάκεΐσε έν τοΐς 
κήποις, άποδεικνύουσαι δτι ή γή καλλιεργου- 
μένη δύναται νά παράξη διάφορα γεννήματα. 
Ιδ ίω ς δμως πλουτεΐ ή χώρα ξυλείας ναυπηγήσι
μου. Τά παναρχαΐα δάση τά  καλύπτοντα τήν 
μεγίστην αύτής μοίραν, έκκαρπούμενα, ήδύ- 
ναντο νά περιποιήσωσι τη Ελληνική κυβερνήσει 
πολλών έκατομμυρίων έτήσιον εισόδημα. Ύπό 
τήν σκιάν τών δασών τούτων φύεται ή κ ο υ μ α - 
ρία  (ρά μ νος ή ά ε ιθ α λ ή ς ) , ή τις διετήρησε τό 
άρχαΐον αύτής όνομα φ ιλ ύ κ η , ή γιγάντειος 
έρείκη, ήτις ονομάζεται νΰν ρ ε ίκ ι. Το μέγιστον 
τών δένδρων είναι ή δρΰς πολλήν ποικιλίαν 
παρέχουσα ειδών διαφόρων τήν οψιν, οίς δ ια- 
πρέπει ή εύρωπαϊκή q u e rc u s  c o n g lo m era ta . 
Α παντα ταΰτα τά  είδη ονομάζονται ύπό τών 
έπιχωρίων δ έν δ ρον, τό δέ δάσος δ ρ υ μ ω νά ρ ι 
ή δ ρ υ μ ώ να ς. 'Η δέ λεγομένη ά ε ιθ α λ ή ς  μ ε- 
λ ά γ χ λ ω ρ ο ς  δρΰς, π ρ ίν ο ς  (q u e r c u s  ilex , 
πουρνάρι), άποτελεΐ έν ταίς κλιτύσι τοΰ Βάλτου 
δάση άπαραμίλλου καλλονής καί μεγαλοπρε- 
πείας. Έτερον τέταρτον είδος αειθαλές καί 
ώχρότερον, ένασμενίζον μάλιστα τα ίς ύγραΐς 
χαράδραις καί τοΐς χείλεσι τών κρημνών, ονο
μάζεται ύπό τών έγχωρίων ά ρ ία , καί είναι ίσως 
ή δρΰς ή δ α φ ν ο ε ιδ ή ς  (q u e rc u s  lau rifo lia) 
τών βοτανιστών. Τά βαθύδενδρα ταΰτα δάση, 
άτινα σήπονται πολλούς ήδη αιώνας, έάν ήδύ- 
ναντο έκκοπτόμενα νά μετενεχθώσιν είς τούς 
κατά τήν Μεσόγαιον λιμένας, καθιστώντο άν έν 
τών πολυτιμοτάτων προϊόντων τής Ελληνικής 
χώρας. 'Ό τε ή Γαλλία έν άρχή τοΰ παρόντος 
αίώνος κατείχε τάς Ιονίους νήσους καί τ/)ν Βό-=

νιτσαν, ένόησεν οΰς πόρους ήδύνατο νάπορισθή έκ 
τών δασών τής Ακαρνανίας, καί άνέθεσεν είς τόν 
κύριον 'Ρώ κ ' πληρεξούσιον τοΰ έμπορίου τής 
Μασσαλίας, καί είς τόν κύριον L asa lle , πρώην 
πρόξενον τής Γαλλίας έν Ακαρνανία, τήν έντο- 
λήν τής έκκαρπώσεως τής ξυλείας τής Ακαρνα
νίας πρός χρήσιν τής έν Τουλώνι ναυπηγίας, 
άφ' ής έξηρτύθη μέγα τοΰ στόλου μέρος 
δστις κατεναυμαχη'θη κατά τιιν έν Τραφαλγάρ 
πρός τούς Ά γγλους ναυμαχίαν.

'Η  έκκάρπωσις τών δασών τούτων καθίστατο 
ήδη λυσιτελεστάτη τή  χώρα καί τή  Γαλλία, δτε 
έπελθόντος τοΰ τέλους τής Γαλλικής κατοχής, 
έ'παυσε πάσα δρυοτομία. Σήμερον τά  δάση 
ταΰτα άνήκουσι καθόλου είς τό έθνος, ούδεμίαν 
παρέχοντα πρόσοδον · καί ή μέν κυβέρνησις, 
άγνοοΰσα οποίους κέκτηται άληθεΐς θησαυρούς έν 
Ακαρνανία, προμηθεύεται τά  πρός ναυπηγίαν 
καί οικοδομήν ξύλα άπό τής Αύστρίας καί 
Τουρκίας · οί δέ Ακαρνάνες, τυφλώττοντες πρός 
τά  περί αύτούς άγαθά, τρέφονται τά  δύο τρίτα 
τοΰ έ'τους δρυοβαλ^άνοις, κα ί, ό'ταν αύται έκλεί- 
ψωσι, τρέπονται έπί τήν Θήραν, τήν ληστείαν καί 
τήν λεηλασίαν.

Αλλ’ ή πρωτεύουσα άπασών τούτων τών 
δρυών είναι ή δρΰς ή β α λα νη φ ό ρ ο ς (q u e rc u s  
aegilops), ή νΰν ιδίως β α λ α ν ιδ ιά  καλουμένη, 
δένδρον μεγαλοπρεπέστατον καί υψηλόν, δέν- 
δρον πολύτιμον, ώ τρέφονται σχεδόν οί νΰν 
’Ακαρνάνες, καί τήν οποίαν έξυμνοΰσι ση'μερον 
ώς άλλοτε οί ’Αθηναίοι τήν ελαίαν. Τό κατά τό 
φαινόμενον μάλλον άχρηστον μέρος τοΰ καρποΰ, 
τό λεπρώδες περικάρπιον, τό περιέχον τήν βά
λανον, κατέστη εμπόρευμα λίαν έπιζητήσιμον 
καί βαρυτιμότατον έν το ΐς εύρωπαϊκοΐς έμπο- 
ρείοις. Είναι δέ τοΰτο ή λεγομένη valionee , 
ή'τις χρησιμεύει ώς τό βυρσοδεψικόν λέπος.

Κατά τό φθινόπωρον άποσπάται άφ’ έαυτής 
τών κλωνών, καί κατακαλύπτει παχέσι σ τι- 
βάσι τό έδαφος. Τότε οί έπιχώριοι έξέρχονται 
πανταχόθεν όμοθυμαδόν, άνδρες, γυναίκες καί 
πα ιδία  πρός συγκομιδήν τοΰ δρυπετοΰς περι
καρπίου. 'Η  βαλανηφόρος δρΰς δέν άπα ιτεΐ 
ού'τε φυτείαν ού'τε καλλιέργειαν, ούτε έγκεν- 
τρισμόν, άλλ’ αύξάνει τήδε κάκεΐσε αύτοφυής, 
πελωρία καί άγρία καθ’ δλην τήν Αιτωλίαν 
καί Ακαρνανίαν, μή σφετεριζομένη μηδένα τό
πον τής γεωργίας, ώς ένασμενίζουσα τοΐς κρη- 
μνοΐς καί τιτανώδεσι πέτραις, έν αις ριζοΰται 
έρρωμενέστατα.

'Η  β α λ λ ο ν έα  άνήκει κ α τ’ άρχαΐόν τ ι  έθιμον 
είς τόν αύτήν πρώτον συλλέγοντα * δ ιότι είναι 
πλοΰτος θεόσδοτος, τό άγαθόν πάντων τών άν
θρώπων. 'Η  κυβέρνησις 5Ϊς ήν άνήκουσι τά πλεΐ
στον τών δασών τούτων, παραχωρεί τώ τυχόντι 
τήν συγκομιδήν τοΰ πολυτίμου τούτου φλοιοΰ. 
Είναι δέ αληθές δτι ή κυβέρνησις, ραθυμοΰσα καί 
μή βουλομένη νά ώφεληθή, εύρίσκει όφελος ί'να 
συλλεχθώσι πάμπλειστοι ένεκα τών τελωνικών 
τελών, άτινα οί άποφέροντες αύτήν ξένοι έμ
ποροι πληρόνουσιν. 'Ό ταν έπέλθη ή ώρα τής 
συγκομιδής τής βαλλονέας, κινείται τότε ά'πασα 
ή Ακαρνανία· οί άγροί καί αί κώμαι έρημοΰν- 
ται* οί δέ κάτοικοι αύτών πληροΰσι βοής καί 
κινήσεως τά  πρώην μελαγχολικά καί έρημα 
έκεΐνα δάση. Τότε βλέπει τ ις  τούς νομάδας 
βλαχοποιμένας καί τούς όρείους τοΰ Βάλτου καί 
τής ’Ακαρνανίας κατερχομένους άγεληδόν μετά 
τών οικογενειών αύτών καί κατασκηνοΰντας ύπό 
τήν σκιάν τών δρυών είς πολλών ήμερών άπό

4. Πάτερα τοΰ νΰν άζιοπρεπώς τήν Ε λλά δα  έν Παρισίοις 
άντιπροσωπεύοντος κυρίου Φωκίωνος *Ρώκ.



τών οικιών αυτών απόσταση/. Η εύκολος αύτη 
εργασία έ'χει το καλόν δτι άσχολεΐ τούς αδυνά
τους και σχολάζοντας. 'Εκαστη οικογένεια δύ- 
ναται νά κερδάνη ούτω περι χιλ ίας δραχμας 
κατ’ ετος, άνευ ούδεμιάς δαπάνης και πόνου. 
.Της συγκομιδής περατωθείσης, οί πλουσιώτατοι 
άγοράζουσι την τών πενεστέρων, και, άποθησαυ- 
ρίσαντες αύτήν έν Πάτραις, πωλοΰσι τοΐς προς 
άγοράν ταύτης έρχομένοις Ά γγλοι: έμπόροις τών 
Πατρών καί τών ’Ιονίων νη'σων. Οΰσης δέ της 
χώρας ολιγανθρώπου, τά  άπό τών βαλλονεών 
προσποριζόμενα χρήματα άρκοΰσιν εις άνετον 
διατροφήν τών κατοίκων, οΐτινες, φύσει οκνηροί 
όντες, άποσκορακίζουσι καί δυσχ^εραίνουσι τούς 
άπό της  γεωργίας πόνους· διό καί ά'πασα ή χώρα 
μένει άεννάως άκαλλιέργητος.

Καί ταυτα μέν περί τοΰ περικαρπίου- ό δέ καρ
πός της δρυοβαλάνου, καταπίπτων έν πολλαΐς 
ώραις δρυπετής άφ’ όλων τών ειδών τών δρυών, 
γίνεται τοΐς άγροίκοις άλλο όφελος * διότι 
ά π ’ αύτών οί εγ
χώριοι άνατρέφουσι 
πλήθος χοίρων, τούς 
όποιους πωλοΰσι τοΐς 
έπί τουτω έρχομέ- 
νοις χοίρων Ιμπόροις 
έξ ’Ιταλίας καί Με- 
λ ίττης. Ή  εύκολος 
καί ώφέλιμος αΰτη 
πραγματεία , ής ά 
παντα φυσικά, είναι 
άρχαιοτάτη. Ο Ό - 
δυσσεύς έκέκτητο άν- 
τικρύ της ’Ιθάκης, 
έν τη ’Ακαρνανία, 
δώδεκα ποίμνια χο ί
ρων, ούς οί βοσκοί 
αύτοΰ ήγον είς νομήν 
έπί της σκυθρωποΰ 
ηπείρου ■

Δώδεκ’ εν ή πείρο) άγε- 
λαι · τόσα πώεα οιών,

Τόσσασυών συβόσια..., 
νΕσβουσαι βάλανον με- 

νοεικέα....

( Ό μ ή  ρ . Ό δ υ σ .
Μ , 4 0 9 .)

Τα ζώα ταΰτα ά- 
γαπώσι μάλιστα τά 
δάση τοΰ Βάλτου ένε
κα της δρυός άρίας 
( c h e n e - a r ia ) , ης ό 
ό'ψιος καρπός π ίπ τε ι εϊσέτι τόν χειμώνα. Διό καί 
οί βοσκοί άγουσιν αύτά εξ όλης της Ακαρνανίας 
πληρόνοντες τοΐς κατοίκοις διαγώγιόν τ ι .  Άνοί- 
κουσι δέ εϊς είδος χοιριδίων μελάνων, φριξοτρί- 
χω ν, αδρών, άγριωτέρων τών άλλαχόθεν καί 
τοΐς κάπροις παρεμφερών. Βαδίζουσι δέ άγελη- 
δόν έν τοΐς μεγάλοις τούτοις δάσεσι, καί έπι- 
σκηπτοντες έξαπίνως πανταχόσε κατατρώγουσι 
τήν ήδίστην αύτοΐς βάλανον

Έσδουσαι βάλανον μινοεικε'α.

( Ό μ ή ρ .  Ό δ υ σ .  Μ , 4 09 .)

Πτωχός τις ποιμήν άκολουθεΐ αύτούς συνάγων 
έν τώ θυλάκω τάς ώραιοτάτας παρατυγχανού- 
σας δρυοβαλάνους, οίς τρέφεται· δ ιότι άπαντες 
οί επιχώριοι μεταχειρίζονται έ'τι καί νΰν ώς έπί 
τών Πελασγών τά  δύο μέρη τοΰ έτους δρυοβά- 
λανον, ξηραινοντες καί κόπτοντες, άλέθοντες καί 
άρτοποιούμενοι. α Εΐδον,λέγει ό κύριος H euzey , 
εσπέραν τινά Παρασκευής ό'λην πτωχήν οικογέ

νειαν πενθίμως ύποκαθημένην περί τό πΰρ, φρύ- 
γουσαν παχείας βαλάνους πικράς καί τρώγουσαν 
έπειτα μετά ολίγου άρτου ζέας ’Ινδικής. Έ δο- 
κίμασα νά γευθώ μιας τίνος, ής ή όξύτης άη- 
δίαν μοι παρέσχεν άπερίγραπτον.

Οί σύγχρονοι λοιπόν ’Ακαρνάνες προτιμώσι 
καθόλου τήν άνατροφήν τών ποιμνίων τής τών 
άγρών καλλιεργείας άπαιτούσης πλείονα προσο
χήν καί θεραπείαν.

Ανατρέφουσι δέ τήδε κάκεΐσε καί πρόβατα 
καί αίγας · διό καί πολλαί μεγάλαι κώμαι καί 
πολίχνια κέκτηνται μέχρι δέκα χιλιάδων ποι
μνίων. Ή γή, διαμένουσα ακαλλιέργητος, πα 
ράγει νομήν ικανήν πρός διατροφήν αύτών τε 
καί τών νομάδων ποιμένων. Τά οροπέδια καί 
αί γεωλοφίαι τής χώρας καλύπτονται σπανιώ- 
τατα ύπό τής χιόνος · ή δέ χλόη φύεται 
πυκνή καί δασεία μέχρι τών άπωτάτων κο
ρυφών τών ορών, όνομαζομένη χ ε ιμ ά δ ια  ύπό 
τών εγχωρίων. « Αγνοοΰμεν, λέγει ό κύριος

H eu zey , αν ή Ακαρνανία κέκτηται πολλά μέ
ταλλα. Ε’ίδομεν ότι άποοεΐ καθόλου μαρμάρου. 
Βεβαίως ό'μως ύπάρχουσιν έπί τών προσβορείων 
οροπεδίου τοΰ Ξηρομέρου στρώματα γαιάνθρακος 
ή ανθρακίτου παρά τήν κώμην Κατουνα. »

’Επειδή έπί τοΰ παρά τό πολίχνιον τοΰτο 
όροπεδίου άνεφάνη αίφνης πρό τινων ετών θέαμα 
καταπληκτικώτατον, όπερ ένέβαλε τούς επ ιχω 
ρίους είς μέγαν δεισιδαιμονίας τρόμον. Ή  γή 
έξηρεύξατο αίφνης φλόγας καί καπνόν, καί διε- 
τέλεσε φλεγομένη έπί πολλούς μήνας κατα- 
στράπτουσα μάλιστα τήν νύκτα μυρίας άστρα- 
πας καί παρέχουσα τό περίεργον φαινόμενον τοΰ 
έν Βακοΰ άκοιμήτου πυρός. Η ελληνική κυβέρνη- 
σις άνέθεσεν είς τόν άξιωματικόν τοΰ μηχανικού 
κ. Νικολαίδην τήν εντολήν τοΰ κατασβέσαι τό 
καταχθόνιον έκεΐνο πΰρ, ό'περ κατετρόμαξε τούς 
περιξ λαούς. Η τυχα ία  αυτή άνάφλεξις τοΰ 
άπό τών γαιανθράκων άναφερομένου φλογιστι
κού άερίου, καί ή άπό πολλοΰ γνωστή ίδιότης,

ήν κέκτηνται τά  ύδατα τοΰ παρά τήν κώμην 
Αετός εύρισκομένου τέλματος, τοΰ χρίειν μέλανα 
τά  έν αύτώ έπί τινα χρόνον εμβαπτόμενα έκ 
μαλλοΰ ύφάσματα, (όπερ άποδοτέον μεταλλική 
τιν ι αιτία ή πιθανόν εϊς άρχαΐα λείψανα δρυο- 
βαλάνων) έπήνεγκον τήν άνακάλυψιν μεγάλων 
στρωμάτων γαιανθράκων, οΐτινες έμειναν έκτοτε 
άληθεΐς έντεταφιασμένοι θησαυροί, καί οΐτινες, 
έάν άνεκαλύπτοντο έν Εύρώπη, έπλούτιζον άν 
καί μετέβαλλον έν άκαρεΐ τήν χώραν έν ή τοιοΰ- 
τος ύπεκρύπτετο πλούτος.

Καθόλου λοιπόν ή φύσις παρέσχε τη ’Ακαρνα
νία πάντα τά  άγαθά ολβίου χώρας · άλλ’ ό άν
θρωπος, φυγόπονος ών καί άποθηριωθείς βαθμη
δόν, άντί τοΰ ζητεΐν παντί σθένει τήν εύημε- 
ρίαν αύτοΰ άπό τής τακτικής έργασίας καί τής 
έκκαρπώσεως τών άγαθών τής χώρας, έξω- 
μοιώθη τοΐς έν τοΐς ορεσι ζώσι θηρίοις έκ
τής παρατυγχανούσης άγρας, τής άρπαγής
καί τοΰ αίματος τών ομοφύλων.

Αλλά μεταβαίνο- 
μεν ήδη είς τήν πε
ριγραφήν τών ηθών 
καί τοΰ χαρακτήρος 
τών κατοίκων τών 
χωρών τούτων, έξ ής 
έννοήσομεν ν.άλλιον 
τήν α ιτίαν, δ ι ’ ήν 
ή εύφορος, εύκραής 
καί πλουσίως κεχορη- 
γημένη αύτη χώρα 
μετεβλη'θη είς τήν 
άγριωτάτην τής 'Ελ
λάδος χώραν, καί 
ίσως, μετά τινας νο
μούς τής άνω Αλβα
νίας, τήν ά γ ρ ιω τ ά -  
τη ν  κ α ί  θηριω δε- 
σ τ ά τ η ν  π ά σ η ς τ ή ς  
Ε ύ ρ ώ π η ς χώ ραν.

Πικρά ή άλήθεια ■ 
καί όμως είναι άναμ- 
φίλεκτον ότι αί δύο 
αύται έπαρχίαι, α ΐτ ι
νες περιποιούμεναι 
ήδύναντο νά κατα- 
στώσιν αί μάλιστα 
προσοδικαί τή Έ λ- 
λά δ ι, ούχί μόνον ού
δέν άποφέρουσι σή
μερον , άλλά καί 
άναγκάζουσι τό έθνος 

νά έξοδεύη άνωφελώς ύπέρ δύο καί ή'μισυ εκατομ
μύρια κα τ’ έτος πρός καταστροφήν τής έν αύταΐς 
έμφωλευούσης ληστείας, ή'τις καταστρέφει τήν 
άσφάλειαν καί τό έσ<οτερικόν έμπόριον, και ά τ ι-  
μάζει νΰν, ώς ήτίμαζε τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, καί 
τό 'Ελληνικόν όνομα, έφ’ ώ σεμνυνόμεθα.

"Επεται συνέχεια. Λ Λ ΕΞ. M EVM AP.

Η  Π Ο ΙΚ ΙΛ Η  Σ Τ Ο Α .

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .

Ό  Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος είναι είς 
τών διασημοτάτων καί δημοτικωτάτων τής 
νέας 'Ελλάδος συγγραφέων, διαπρέψας ιδίως εϊς 
έθνικάς 'ίστορικάς μελετάς, αΐτινες έτυχον παρ’ 
ήμΐν καί μάλιστα έν Εύρώπη μεγάλης υποδοχής.

Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει έν ετει 1 8 1 5  
έκ πατρός τοΰ τραπεζίτου Δημητρίου τοΰ Πα- 
παρρηγοπόλου, καταγομένου μέ/ έκ Βιτίνης τής

Χάρτης του προμελετωμένου σιδηροδρόμου τών ορίων κατά τό διάγραμμα τοΰ κυρίου Βιτάλη.

Πελοποννήσου, μέγα δέ ίσχύσαντος έν Κ ω ν 
σταντινουπόλει, καί θανατωθέντος τω  1821  
αε(|’ ενός τών υιών, ενός τών άδελφών καί ενός 
τών γαμβρών αύτοΰ έπί θυγατρί. Τότε έδη- 
μεύθη καί άπασα ή έκ πολλών εκατομμυρίων 
σ υ γ κ ε ια έν η  περιουσία αύτοΰ, ώστε ή μ ητηρ τοΰ 
Κ.. Παπαρρηγοπούλου ήναγκάσθη μετά τών πε- 
ρισωθέντων τό πλεΐστον ανηλίκων αύτής τέκνων 
νά ζητ/ίση άσυλον είς τά φιλόξενα παράλια τής 
'Ρωσσίας, καί κατέφυγεν είς ’Οδησσόν. Έκει ό 
νέος Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος έςεπαι- 
δεύθη αύτοκρατορικη δαπάνη έν τω λυκείω R i
chelieu μέχρι τοΰ 1 8 3 0 , ότε συγκατήλθε μετά 
τής αητρός καί τών άδελφών είς τήν Ελλαόα, 
όπου συνεπλήρωσε τήν 'Ελληνικήν αύτοΰ πα ί- 
δευσιν παρά τω άοιδίμω διόασκαλω 1 εωργίιο 
Γενναδίω. Τώ 1 8 3 3  είσήλθε νεώτατος έτι είς 
τήν δημοσίαν υπηρεσίαν έν τώ ύπουργειω τής δ ι
καιοσύνης, έν ωπροήχθη μέχρι βαθμού διευθυντου 
τοΰ ύπουργείου τούτου, καί παρέμεινε μέχρι τοΰ 
έτους 1 8 4 5 , ότε άπελύθη τής ύπηρεσίας κατα - 
ταχθείς παραδόξως είς τούς έτεροχθονας κατα 
τό διαβόητον ψήφισμα τής έν Άθήναις Α'ης Εθνι
κής Συνελεύσεως. Άλλά μετά έν έτος διωρίσθη 
πάλιν καθηγητής τής 'Ιστορίας έν τώ έν Ά9ή- 
ναις Γυμνασίω. Τώ 1851 διεδέχθη Try εν τω 
Πανεπιστημίω καθέδραν τοΰ μα
καρίτου Κ. Δ. Σχ ινα, όιορισθεντος 
τότε πρέσβεως τής 'Ελλάδος έν 
Βιέννη. Ο Κ.
διατελεΐ έκτοτε είς τό Εθνικόν 
Πανεπιστήμιον διδάσκων τήν 
στορίαν τοΰ Ελληνικού έθνους. Και- 
περ μή έκπαιδευθείς έν μηδενί παν-
£7Ut<7T V jΙΑLCO , S TpK T T7) 7rp(*)*t|ACOT0CTCt

κατ’ ιδίαν εϊς ίστορικάς μελετάς, 
καί έξέ 
τήν περι της
Πελοποννήσω Σλαυϊκών τινων φυ
λών πραγματείαν αύτοΰ· μετα Ιν 
έτος δέ έτέραν πραγματείαν περί 
τοΰ τελευταίου έτους τής Ελληνι- 
κής ’Ελευθερίας, ήτοι άκριβέστερον 
περί τοΰ
άλωσις τής Κορίνθου ύπό τοΰ Μομ- 
μίου. Περί άμφοτερων τών πραγ
ματειών τούτων έγένετο πολους λο- 
γος έν Εύρώπη καί μαλιστα παρα 
τοΐς Γερμανοΐς · τό δε έν Μοναχω 
πανεπιστήμιον άπένειμεν ένεκα αύ
τών εϊς τόν Κ . Παπαρρηγοπουλον 
τό άξίωμα τοΰ διόάκτορος τής 
φιλοσοφίας. Από τοΰ 1850  εγέ- 
νετο είς έκ. τών θεμελιωτών τοΰ 
περιοδικού συγγράμματος ή Π αν
δ ώ ρ α , έν vj κατεχώρισε πολλάς καί ποι
κίλας ίστορικάς πραγματείας, ών τινες έςεόό- 
θησαν καί κατ’ ίδιαν τώ 1 8 5 8 . Τώ 1 8 5 3  
ύπήρξεν ωσαύτως εις έκ τών θεμελιωτών τοΰ 
Spectateur de l ’O rient (Θεατοΰ τής Ανατο
λής), τοΰ οποίου καί τήν διεύθυνσιν άνέλαβεν 
έπί τριετίαν, καί έν ώ έξέοωκε διάφορους πολι- 
τικάς ίστορικάς πραγματείας, ιον τινες εζεόο- 
θ/ίσαν έν τη γερμανικνί (ώ ςή  περι τών Αλβανών 
πραγματεία μ.εταφρασθεΐσα παρά τοΰ Καθηγη- 
τοΰ Κ. 'Ρόσσ) · περί άλλων δ ’ ούκ ολίγος λόγος 
έγένετο τότε έν ταΐς Γαλλικαΐς εφημερισι. 1ώ 
1 8 0 0  έπεχείοησε τήν έκδοσιν τής μεγάλης αύ
τοΰ συγγραφής έπιγραφομένης « Ιστορία τοΰ 
'Ελληνικοΰ έθνους άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών νεωτέρων χαριν τών πολλών. » Ταυ- 
ΤΛ,ς”, ή τις μέλλει ν ’ άποτελέση τέσσαρας μεγά
λου: τόαους, έξεδόθησαν ήδη οί τρεις πρώτοι και 
έκτυποΰται ό τέταρτος. Παοεκτός τών διαφόρων 
τούτων πονημάτων ο Κ. ΙΙαπαρρηγοπουλος 
έξέδωκε καί διάφορα άλλα καθαρώς διδακτικά 
βιβλία, καί έπί δύο έτη το 1 8 5 8  και τό 185 i) 
ύπήρξε διευθυντής τής πολιτικής εφημεριόος ά 
“Ε λ λ η ν .
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Xpyi) της Ρόδου. —  Η 1’οοος κατα τους 
άρ/αίους. —  Ενωτις αυτής μετα ττ,ς 
άνατολικής αυτοκρατορίας.

Η ιστορία τής νήσου ταυτ/ις, αντικειμενης 
τή Καρία καί κύκλον έχούσης σταδίων έννεακο- 
σίων, είναι έκ τών περιεργοτάτων και δ ιοακτι- 
κωτάτ(ον. Ο ί αρχαίοι εκαλουν αυτήν πρωίαι- 
τατα Ό φ ιο ΰ σ σ α ν  ένεκ,α τών πολλών αύτής 
όφεων, καί Σ τ α δ ια ν  και ΤεΛχ ιν ιύ α  απο τών 
κατοικησάντων τήν νήσον Τε/,χινιον, βασκ,ανων 
καί γοήτων έκ Κρήτης μεταναστευσάντων, καί 
Τρ ιν α κ ρ ία ν  άπό τοΰ τριγωνοειδοΰς αύτής 
σχήματος · όψιαιτατα δε Ροόον κατα τινας 
μέν άπό τής αφθονίας τών ανθών και ροόων, 
άφ’ ών κατασκευάζονται ετι και νΰν τα  καλλιστα 
τών πεμμάτων, κατ’ άλλους όέ από τής θυγα- 
τρός τοΰ Ποσειδώνος καί τής τών Τελχινων 
άδελφής Ρόδου, ήστινος ερασθείς ο Ηλιος κατα

τόν μΰθον, ώνόμασε τήν νήσον ά π ’ αύτής 'Ρόδον 
διό καί ή νήσος ένομίζετο ιερά τοΰ Ήλίου, 
καί οί 'Ρόδιοι διετέλεσαν περιττότερον τιμώντες 
τόν Ήλιον τών άλλων θεών (ως καταφαίνεται 
καί έκ τοΰ περιφήμου αύτοίν κολοσσοΰ τοΰ πα- 
ριστώντος τόν "Ηλιον), ώς άρχηγόν τοΰ γένους 
αύτών, άναγόντων τό γένος άπο τών υιών τοΰ 
Ή λίου καί τής 'Ρόδου, τών Ή λιαδών, ών οί 
τελευταίοι άπόγονοι Λίνδος, ΐάλεισος και Ι\α- 
μ,ειρος διείλοντο τήν χωράν, και έκτισεν έκα
στος πόλιν ομώνυμον εαυτοΰ.

Κατά δέ τούς αύτούς χρόνους άναφέρεται ότι 
ό Δαναός, φυγών ες Αίγυπτου μετα τών θυγατέ
ρων αύτοΰ και καταπλευσας εις Λίνδον και προσ- 
δεχθείς ύπό τών έγχωριων, ιόρυσατο ιερόν Αθή
νας καί καθιέρωσε τό άγαλμα της θεοΰ. Μικρόν 
δ ’ ύστερον Κάδμος ό Άγηνορος, απεσταλμ.ενος 
ύπό τοΰ βασιλεως "κατά ζητησιν τής Ευρώπης, 
κατέπλευσεν είς τ/,ν 'Ροδίαν, καί διασωθείς άπό 
χειμώνος, ίδρύσατο τεμ.ενος Ποσειδώνος κατα 
τήν νήσον, καί άπέλιπέ τινας τών Φοινίκων τούς 
έπιμ.ελησομ.ένους τό ιερόν, ές ών ό περιφημ.ος 
χαλκοΰς λέβης ό κατεσκευασμένος είς τόν άρ- 
χαΐον τρόπον καί έπιγραφην εχ_ων φοινικικοΐς 
γράμμασιν.

"Υστερον δέ τούτων Άλθαιμένης ό Κατρέως, 
ό υιός τοΰ βασιλεως τών Κρητών, χρηστηρια,ο-

μενός ποτε, έλαβε χρησμόν ότι πέπρωται αύτώ 
ΐνα γενηται αύτόχειρ τοΰ πατρος. Θελων δε ΐνα 
φύγη τό πεπρωμένον έ'φυγεν εκουσιως εκ Κοητης 
jastoc τών βουλο^ενίον συναττάραι, x.ctt χ,ατα- 

πλεύσας είς Κάμειρον τής 'Ροδίας ίδρύσατο έπί 
τοΰ όρους ’Αταβύρου, άφ’ ού ήδύνατο να βλεπη 
τήν Κρήτην, τό περίφημον ιερόν τοΰ Αταβυριου 
Διός, ούτινος λείψανα σώζονται μέχρι σήμερον 
έπί τοΰ όρους. 'Ο δέ πατήρ αυτοΰ Κατρευς, ερη- 
μ.ος ών άρρένων παίδων, καί αγαπών διαφεροντως 
τόν Άλθαιμένην, έπλευσεν εϊς Ρόδον φιλοτι- 
μούμενος όπως εύρη καί άπάγη τον υιον εις 
Κ οήτην. Άποβάς δέ μετά τών συμπλευσαντων 
είς τήν 'Ροδίαν νυκτός, καί γενομένης συμπλοκής 
πρός τούς εγχωρίους, ό Άλθαιμένης εκβοηθων 
ήκόντισε, καί πατάξας δ ι’ άγνοιαν άπέκτεινε τόν 
πατέρα .Γνωσθείσης δέ τής πράξεως ό μέν Αλ- 
θαιμένης, μή δυνάμενος νά ύποφέρν) τό μέγεθος τής 
συμ,φοράς, τάς μ.έν απαντήσεις και ομιλίας των 
άνθρώπων π'-ζρέ/.αμ.πτε, διδούς δέ έαυτόν είς τας 
έρηαίας, ήλάτο μόνος, καί έκ τής λύπης έτε- 
λεύτησεν.

Βραχύ δέ πρό τών Τρωικών Τριπτόλεμ.ος ό 
Ήρακλέους, φεύγων έκουσίως ές Άργους καί 
γενόι/.ενος βασιλεύς τής νήσου, κατεκληρούχησε 

ι τήν χώοαν καί διετέλεσε βασιλεύων επιεικώς 
μέχρις ού στρατεύων είς Ιλιον, 
έτελεύτησεν έν τή Τρωάδι.

Κατωκη'θη λοιπόν τό μέν πρώ-
, ν ‘ / " ?■' ’τον υπο Φοινίκων, ύστερον οε παρ 

'Ελλήνων άποίκων · καί έγένετο 
θαυμαστή ούχί μόνον ένεκα τών 
φυσικών αύτής αγαθών, αλλα 
καί διά τήν εύνομίαν καί τήν άλλην 
πολιτείαν, καί τά  ναυτικά, άφ’ ών 
έθαλασσοκράτησε πολύν καιρόν, και 
καθεϊλε τά  ληστήρια, καί εγένετο 
φίλη τών 'Ρωμαίων, καί τών βα
σιλέων τοΐς φιλορωμ.αίοις καί φι- 
λέλλησιν, άφ’ ών διετελεσεν ούσα 
αύτόνομος καί πολλοΐς άναθήμασιν 
έκοσμήθη. Κατά τόν Στράβωνα οί 
Φοίνικες έκτισαν έπ’ αύτής πρωϊαι- 
τατα  τάς τρεις πόλεις, τήν Λίνδον, 
τήν ’Ιαλυσόν καί τήν Κάμειρον, 
αΐτινες πρότερον μέν έπολιτεύοντο 
καθ’ έαυτάς, μετά ταΰτα δέ συν- 
ήλθον άπασα ι είς τήν 'Ρόδον, ήτις 
καθ’ όλας τάς μαρτυρίας έκτίσθη 
ύστερον κατά τόν Πελοποννησιακόν 
πόλεμον’ ύπό τοΰ αύτοΰ άρχιτέ- 
κτονος ύφ’ ού καί ό Πειραιευς, ο 
κακωθείς πρώτον μέν ύπό τών Λα- 
κεδαιαονίων καθελόντων τά  μακρα 
τείχη , ύστερον δέ παντάπασιν ύπό 

Σύλλα. Μαρτυρεί δέ τοΰτο καί ό "Ομηρος, ό'στις, 
όνο μ α ζ ώ ν  τας τότε τής νήσου πόλεις

Λίνδον, Ίηλυσσόν τε κα ί άργινόεντα Κάμειρον,

δέν όμιλεΐ διόλου περί τής τών 'Ροδίων πό
λεως, ούκέτι συνωκισμένης. 'Ομίλων δε και 
περί τής έκ παλαιού τών 'Ροδίων εύδαιμονίας 
εύθυς άπό τής κτίσεως τών τριών εκείνων πό
λεων, λέγει ·

Τ ρι/6*  δε ώκηΟεν καταφυληδόν, ήδ’ ε’φίληΟεν 
Έ κ  Διός, δ'στε βεοΐσι καί άνΟροιποισιν άνάσσει,
Καί σοιν Οεσπέσιον πλούτον κατεχευε Κρονίο)ν.

Ο ύχί δέ μόνον τοΐς ναυτικοΐς άλλά και ταις 
τέχναις καί έπιστήμαις καί τή δικονομία υπερε- 
βησαν οί 'Ρόδιοι πάντας. 'θ  δέ ναυτικός αυτών 
κώδηξ έγένετο έπί πολύ ό γνώμων έν τα ις ναυ- 
τικα ΐς δίκαις όλων τών άοχαίων έθνών, και 
ιδίως τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων. ^

Διό καί αί σ /ολα ί τής φιλοσοφίας και τής ρητο- 
οικής τής 'Ρόδου, ένάμιλλοι τών καλλίστων της 
Ελλάδος, εΐλκυον παρ’ έαυτάς τνύς διασημοτά- 
τους τών Ελλήνων φιλοσόφων, οΐτινες έπολιτευ- 
σαντο καί έσοφίστευσαν έν αύτή, έν οίς καί τον 
Κικέρωνα. Έγένοντο δέ έν αύτή άνδρες μνή
μης άξιοι πολλοί στρατηγοί, κ α ί  πολίτικοι και 
φιλόσοφοι, οίος ό Παναίτιος καί Λεωνιόης ο 
Στωΐκός, ό Ποσειδώνιος ;.v.i ό ποιητής Πείσαν-
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δρος xoci ο Λπολλώνιος ό συγγράψας τά ’Αργο- 
ναυτικα. Αλλα και εις τας τέχνας διέπρεψεν ή 
Ροόος, κοσμηθεΐσα υπο τε τών ιδίων και άλλο- 

τρίων τεχνιτών παντοίοις άναθήμασι και ζωγρα- 
φιαις και γλυφαΐς άριστα πεφιλοτεχνημέναις, 
ών α ι |Λεν κατεστραφνισαν υττο τών εττκροιτνισ'άν- 
των είς την /ώραν εξαίσιων σεισμών, αί £έ 
/ί κ ρωττ, ρ ιασθ ν;σαν Υ) πάντως /-ατεστραφησαν 
παρά τών βαρβάρων, λγαθή όμως τύχη δυνά- 
μεθα νά λάβωμεν έννοιαν της άκμασασης τ έ 
χνης παρά τοΐς Ροόίοις γλύπταις έξ ενός μονού 
έργου περισωθέντος , τών τεσσάρων δηλαδή 
εκείνων χαλκών ίππω ν, οΐτινες κοσμουσι τήν 
πύλην της έν Βενετία έκκλησίας τοΰ Αγίου Μάρ
κου, και τών οποίων δημιουργός νοαίζεται ό 
σιδηρουργος Λύσιππος, οστις άφήσας τήν σιδη
ρουργίαν ήλ.θε σπουόασων τήν γλυπτικήν έν 
τη σχολή τής Ρόδου. Τούς τέσσαρας τούτους 
..ππους έ'ζευςεν ό τεχνίτης ύπό τό περίφημον 
εκείνο άρμα τό έλαυνόμενον ύπό του Απόλλω

νος, οπερ οι 'Ρόδιοι έδωρη'σαντο τώ  Αλ,εξάνδρω. 
Μετενεχθεντες εις Κόρινθον, καί άναχθέντες 
ύστερον έκ διαταγής τών Καισάρων τής Κων
σταντινουπόλεως, όπως κοσμήσωσι τήν νε'αν 
πρωτεύουσαν του ρωμαϊκού κράτους, άνηρπά- 
σθησαν έκεΐθεν έν έ'τει 1 2 0 4  ύπό τών Βενετών, 
οΐτινες άνέθηκαν τούς ίππους εϊς τόν ά'γιον τής 
ίδιας πόλεως, στήσαντες αύτούς ύπεράνω της πύ
λης του Α γ. Μάρκου. Οί αθάνατοι ούτοι ί π 
ποι εμειναν έκεί μέχρις ού ό Βοναπάρτης, κατα- 
στρέψας τήν ένετικήν δημοκρατίαν, άπη'γαγεν 
αυτούς εϊς Παρισίους μετά τών άλλων έξ ’Ιτα
λίας άρπαγέντων καλλιτεχνημάτων, καί έ'στη- 
σεν επι του θριαμβευτικού τόξου, τού έν τή  αύλή 
του Κεραμικού κείμενου, είς άνάμνησιν τών νι
κών του γάλλου ’Αλεξάνδρου. Τά παίγνια ό'μως 
ταΰτα τής τύχης και του πολέμου άπεδόθησαν 
παλιν τη Βενετία μετά τήν πτώσιν τής Ναπο- 
λεοντείου δυναστείας.

Εκ τών αρίστων τής καλλιτεχνίας αναθημά

των και αγαλματων τής Ροόιας σχολής έγένετο 
ο ό ιαβοητος τοΰ Ηλιου κολοσσος, όμολογούμενος 
κρατιστον τών επτα θεαματων, περί ού έ'λεγεν 
ό ποιη'σας τό ίαμβεΐον ·

. . . .  Ε π τά κ ις  οε'κα 
Χάρης εποίει πήχεων δ Αίνδιος.

 ̂ Ητο δε ό Χάρης μαθητής τοΰ Λυσίππου του 
εξεργασθεντος τους ίππους τής Βενετίας. Τό μέ
ταλλον έξού έσψυρηλατήθη ό κολοσσός, έξωρύχθη 
έκ τίνος μεταλλείου κειμένου έν τη μεσημβρινή 
τής νη'σου άκτή.

Ο Χάρης είργάζετο ή'δη άπό πολλοΰ τό 
άγαλμα τοΰτο, και άπέθανε πριν ή περατώση 
τό έ^γον. Τών δέ μαθητών τις αύτοΰ διετέλεσεν 
έργα,όμενος, καί έπεράτωσε τό έ'ργον δώδεκα έ'τη 
μετά τόν θάνατον τοΰ Χάρητος. Ή  όλη δαπάνη 
υπερεοη τριακόσια ταλαννα ίσοδυναμοΰντα ένί 
και ήμισει εκατομμυριω δραχμών. Τίς πόλις δύ- 
ναται σήμερον να καταναλνώση τόσα τρήματα εις

κατασκευήν ένό-ξ αγάλματος! Κατά δέ τόν Πλι- 
νιον, ό κολοσσός είχεν ύψος έβδομη'κοντα πη'χεων 
ή τριάκοντα μέτρων, καί παριστα τον Απολ.- 
λωνα ή τόν "Ηλιον. Αί παραδόσεις καί οί αρ
χαίοι συγγραφείς διηγούνται ό'τι ύπό τα σκέλη 
τοΰ αγάλματος, έ'χοντος τόν μέν τών ποόών έν 
δεξιά, τόν δέ ετερον έν αριστερά τώ  εισπλεοντι 
είς τόν λιμένα τής Ρόδου, διήρχοντο και τά  μέ
γιστα τών πλοίων " ό δε θεος κρατών κολοσσαΐον 
δαυλόν έχρησίμευεν ώς φάρος. Μόλις ό κολοσσος 
ούτος έ'μεινεν όρθιος έπί είκοσιν έτη , ότε σεισμός 
εξαίσιος άνέτρεψεν αύτον, περιθραυσθεντα απο 
τών γονάτων, ή κατ’ άλλους καταθραυσθεντα 
τριακόσια έ'τη Π. X . Τά διασπαρέντα γιγάντεια 
μέλη τοΰ κολοσσού έ'κειντο πολύν καιρόν έπί 
τ ή·ί γή?· Οί 'Ρόδιοι δέν άνέστησαν αύτόν, 
είτε κατά τινα χρησμόν, είτε άπορια τεχνίτου 
τοΰ συναρμόσοντος καί άνεγεροΰντος α ύ τό ν  διότι 
τοσοΰτο ήτο τό μέγεθος τοΰ κολοσσού, ώστε 

αύτοΰ δάκτυλος ήτο μέγας ώς άνθρωπος.εί;

Ό  Ιπ πότη ; τής ‘Ρόδου.

Τα διεσπαρμένα έκεΐνα τεμάχια  τοΰ κολοσσαίου 
ειδώλου άφέθησαν λοιπον έρριμένα έπί χ ίλ ια  ετη , 
μέχρις ού μετεβλήθησαν, έπηρεασθέντα ύπό τών 
στοιχείων, είς άμορφους χαλκοΰ όγκους, καί μέ- 
χρις ού οί Άραβες, κατακτήσαντες τήν 'Ρόδον, 
έπώλησαντοΐς ’Ιουδαίοις τόν χαλκόν, έπί γραπτή 
συνθήκη τοΰ έξαγαγεΐν έκ τοΰ βυθοΰ τοΰ λιμένος 
άπαντας τούς λίθους καί τά  λείψανα τοΰ κολοσσού, 
άτινα έπεπρόσθουν καί έ'φραττον τήν είσοδον τοΰ 
λιμένος. Ευκόλως δέ έννοήσει έκαστος τό δυσκα- 
τάπρακτον τής έπιχειρήσεως, μανθάνων ότι οί 
’Ιουδαίοι ήναγκάσθησαν νά φορτώσωσιν ύπέρ τάς 
έννεακοσίας καμήλους.

Αναφέρονται δέ ώς άριστον ανάθημα έν τώ 
περιφήμω γυμνασίω τής πολεως ‘/α ί  αί τοΰ 
Πρωτογένους ζωγραφίαι, αί παριστώσαι τόν Ίά- 
λυσον καί τόν Σάτυρον παρεστώτα στύλω έφ’ ώ 
ΐστατο πέρδιξ. Ό τ ε  ό ζωγράφος Πρωτογένης 
έξέθετο νεωστί τόν πίνακα έκεΐνον έν τώ γυμνα
σίω τής 'Ρόδου, οί θεαταί έξεπλάγησαν καί έχα-

σκον οΰτοις πρός τον πέρδικα, ωστε θαυμα^οντες 
τήν ομοιότητα τοΰ πτηνοΰ, παρεβλεπον τόν Σα- 
τυρον, καίπερ σφόδρα κατωρθωμένον. Οί δέ περ- 
δικοτρόφοι έξέπληττον έ'τι μάλλον, φεροντες τους 
τιθασσούς καί θέτοντες καταντικρύ · δ ιό τι, ώς 
ούτοι έ'βλεπον τήν εικόνα τοΰ περδικος, έφθέγ- 
γοντο καί ώχλαγώγουν. Δια τοΰτο ό Πρω
τογενής, βλέπων ότι ενεκα τοΰ πέρδικος τό λοι
πόν τοΰ έ'ργου, έφ’ ώ μαλιστα εφιλοτιμ/ΐθ/), 
καθίστατο πάρεργον, παρεκάλεσε τον προεστώ- 
τα τοΰ τεμένους όποις παρελθων εξάλειψή τον
όρνιν, ό'περ καί έγένετο.

' Ή  'Ρόδος διετήρησε τ/)ν αύτονομίαν μέχρι 
τοΰ Ούεσπεσιανοΰ, όστις καθεΐλε τά  αρχαία της 
νη'σου προνόμια, ήνωσε ταυτ^ν περι τας αρχας 
τοΰ πρώτου αίώνος μετά τών προσκειμένων νή
σ ω ν , καταστήσας αύτήν πρωτεύουσαν τής έναλίου 
έκείνης έπαρχίας. ’Έκτοτε ή 'Ρόδος, άπολέσασα 
τήν αύτονομίαν, άπετέλεσε μέρος τής απέραντου 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας · ή δέ δύναμις και το



άξίωμα αύτής ήλαττώθησαν βαθμηδόν έκ τών 
αναστατώσεων και μεταβολών, αΐτινες έκλόνη- 
σαν καί κατέφθειραν την ρωμαϊκήν ηγεμονίαν 
μετά την έμφάνισιν τοΰ Μωάμεθ.

Ή  Ρόδος, ύπείκουσα τοΐς βυζαντινοί; αύτο- 
κράτορσιν, έλυσε κα τ’ ολίγον τά  δεσμά αυτής. 
Γείτων τοΰ Αρχιπελάγους, Τία'ι τών Σποραδών, 
κείμενη έν τή όδώ τή άγούση άπό Κωνσταντινου
πόλεως εϊς ’Αλεξάνδρειαν, προΰκειτο αρμόδιον 
όρμητήριον το ΐς σαοακηνοις πειραταΐς, οΐτινες, 
καταλαβο'ντες τήν νήσον έκ τής άπαθείας τών 
κατοίκων καί τής αδυναμίας τών Βυζαντινών, 
κατεστάθησαν έν αύτή ώς κύριοι · οί δέ 'Ρόδιοι, 
έπιθυμοΰντες ν’ άπαλλαχθώσι τοΰ ζυγοΰ τής με
γάλης μητροπόλεως, περιήλθον είς τόν ζυγόν 
τών Σαρακηνών, ύφ’ οΰς διετέλεσαν μέχρι τοΰ 
δέκατου τετάρτου αίώνος.

II

'θ  Γεράρδος Τουγκος (G e ra rd  T u n c ) .  —
Αρχαί του τάγματος. —  Οί ίππόται τοΰ 
Νοσοκομείου (les c h e v a lie rs  d e  Γ Η ό- 
p ita l) .

Κατά τήν 15  ίουλίου τοΰ έ'τους 1 0 9 9 , |/.ετ& 
τεσσαράκοντα ή μερών καρτεράς έπιθέσεις καί 
πολιορκίαν, οί σταυροφόροι είλον έξ εφόδου τήν 
'Ιερουσαλήμ, κραυγάζοντες · D ieu  le v e u t !

Έν μέσω τή ; σφαγής, ή'τις ένέπλησεν α ίμα
τος τά  εδάφη τών ναών καί τών οδών τής πό
λεως, άνεφάνη αίφνης άνήρ προσκυνητής, οστις, 
συνοδευόμενος ύπό πλήθους όμοιων αύτώ προσκυ
νητών, έζήτει μεταξύ τών πτω μάτων καί τοΰ 
αίματος τούς πεπληγωμένουςΧριστιανούς, καί 
έκεΐθεν μετέφερεν αύτούς εί: άπομεμονωμένον 
τ ι  άσυλον.—  Ό  εύσεβής ούτος άνήρ ώνομάζετο 
Γεράρδος Τοΰγκος. —  Γεννηθείς έν ΙΊροβιγκία, 
ήλΟεν ώς προσκυνητής είς τήν άγίαν πόλιν, 
προστησάμενος τήν έντολήν τοΰ βοηθεΐν καί 
θεραπεύειν τού; πτωχούς καί άσθενοΰντας προσ- 
κυνητάς, οΐτινες συνηθροίζοντο πανταχόθεν περί 
τόν "Αγιον Τάφον. Κατώρθωσε δέ ΐνα συλλε'ξη 
ομάδα ευσεβών προσκυνητών, οΐτινες προσεπά- 
θουν, προσταττόμενοι παρ’ αύτοΰ, ΐν’ άνακου- 
φίσωσι τάς άπό τής μακράς οδοιπορίας κακού 
χ ίας τών προσκυνητών. Πολλοί, πληγωθέντες 
κατά τά ; αίματηράς έκείνας συμπλοκάς, δ ι’ ών 
οί σταυροφόροι έκυρίευσαν τής Ιερουσαλήμ, 
ένοσηλεύθησαν καί έθεραπεύθησαν ύπό τής αγα
θοποιού ταύτης εταιρίας. Η εύσε'βεια, ή πρός 
τόν πλησίον αγάπη καί ή άγαθότης τοΰ ποοσ 
κυνητοΰ τούτου, ένθουσιώντος καί άγαπώντος 
τούς άφη'σαντας τά  πάντα, πατρίδα, οικογέ
νειαν, οικιακήν ευδαιμονίαν, ύπέρ τής άπελευ- 
θεοώσεως τοΰ Αγίου Τάφου, έςέπληξαν τοσοΰτον 
τούς γηραιού; πολεμιστάς, ώστε πολλοί αύτών, 
είς ούδέν τιθέμενοι τήν ύπερηφανίαν καί τά ; 
προλήψεις τής αύτών γενεάς, ήθέλησαν ΐνα μι- 
μηθώσι τήν άοετήν τοΰ Γεράρδου, καί άπεκδυ- 
θέντες πάσαν κοσμικήν [Ματαιότητα, αφιέρωσαν 
έαυτούς είς άνακούφισιν τών πενη'των καί τοΰ 
πλησίον. Άπεκδυθέντες τάς βαρεία; καί μεγα- 
λοπρεπεΐ; αύτών ίπποτικάς πανοπλίας, ένε- 
δύθησαν ένθουσιώντες ένδυμα μελανός ερίου, καί 
παραιτούμενοι πάσης έγκοσμίου ιδέας, καί άπο- 
βάλλοντες πάσαν επιστροφής ελπίδα είς τήν πα 
τρίδα, παρεδέχθησαν ασμένως τήν νέαν έκείνην 
ζωήν, καθ’ ήν ή μέν Ιερουσαλήμ έγένετο νέα 
αύτών π α τρ ί;, οί δέ πτω χοί μόνη αύτών οικο
γένεια. Βαθμηδόν έμιμήθησαν τό παράδειγμα 
τών αρχηγών αύτών και πολλοί τών στρατιω
τών , οΐτινες έπεθύμουν νά συντελέσωσιν εις τήν 
πρόοδον τής εύσεβοΰς άδελφότητος καί τής ιε
ρά; έκείνης αποστολής, και ού'τω τό τάγμα  τοΰ 
Γ’εράρδου ηύξησε, καί κραταιούμενον περιήλθεν 
εϊς δύναμιν. —  Τοιαύτη έγένετο ή άρχή τοΰ 
τάγματος τών Ιπποτών τοΰ Νοσοκομείου.

Ό  ένθουσιασμό;, ον ένέπνευσε πάσι τοΐς Εύ- 
ρωπαίοις ή κατάκτησις τής Ιερουσαλήμ ύπό 
τοΰ Γοδοφρειδου τοΰ Βουϊλλώνος, καί τά  ευεργε
τήματα ά'τινα παρε'σχε τό τά γμ α  τών Νοσοκόμων

τοΐς προσκυνηταΐς, έξέκαυσαν τοσοΰτον τόν ζή
λον τών δυνατών, ώστε πανταχόθεν έστέλλοντο 
είς τό ταμεΐον τοΰ τάγματος πολλά χρήματα, 
αφ ών ό Γεραρόο; ού μόνον παρείχε τοΐς προσ
κυνηταΐς δαψιλείς χορηγία; τών χρησίμων πρό; 
βιον και θεραπείαν, άλλά καί ναόν άνήγειρεν έν 
Ιερουσαλήμ ύπό προστασίαν τοΰ 'Αγίου ’ΐωάν- 

νου τοΰ Βαπτιστοΰ, ώ προση'ρτησε μεγάλα; οικο
δομάς, ών αί μέν έχρησίμευον ώ; μοναοτη'ριον 
αί δέ ώς νοσοκομεΐον ή ξενώνες τοΐς προσκυνη
ταΐς. Έ κτοτε οί ίππόται τοΰ Νοσοκομείου 
ώνομάσθησαν άπό τής εκκλησίας αύτών Ίπ - 
ποται τοΰ Αγιου Ίωάννου τής Ιεοουσαλήα.

III  

Οί ίππόται του 'Αγ. Ιωάννου έν Παλαι
στίνη, έν Κύπρω καί έν Ρόδω.

Οί ίππόται λοιπόν τοΰ τάγματος τούτου 
αφιερώθησαν εϊς τήν θεραπείαν τών πενήτων 
καί άσθενούντων προσκυνητών. ’Αλλ’ οί έν πό
λε μοι; αποσκληρυνθέντε; καί γηράσαντες εκείνοι 
μοναχοί ένεδύοντο πολλάκις έπί τοΰ ράσου αύ
τών τήν τοΰ ιππότου πανοπλίαν, οσάκις οί και
ροί άπήτουν. Καί διά τοΰτο βλέποαεν αύτού; 
πρωταγωνιστοΰντας καί συμμετέχοντας τών 
αγώνων έκείνων, τού; οποίου; έκ διαλειμαάτων 
ύφίσταντο οί σταυροφόροι κατά τών Σαρακηνών. 
Ή  δέ φάλαγξ αύτών ήτο τό άλκιμώτατον τών 

έρυμάτων τοΰ Άγίου Τάφου διά τε τήν αύστηράν 
αύτής πειθαρχίαν, καί τήν άνδρίαν καί τάς 
άλλας άρετάς.

Ή δη  ή τή ; άνδρία; καί τών αρετών φη'αη 
τών ιπποτών έκείνων διεδίδετο πανταχοΰ τής 
Εύρώπη;, καί οί βασιλείς, οι ηγεμόνες καί οί 
μεγιστάνες ήμιλλώντο ύπέρ τοΰ εύεργετεΐν αύ
τούς , δωροΰντε; παντοΐα άναθη'ματα καί κτή
ματά. 'Ωστε μ ετ’ ολίγον τό τάγμα έγένετο 
κύριον μεγάλη; περιουσίας. Ο ύχί δέ μόνον τά 
χρήματα, άλλά καί πλήθος νέων εύγενών ιππο
τών συνέδραμον πανταχόθεν ύπό τήν σημαίαν 
αύτών. Έ νεκα δέ τοΰ αύξάνοννος πλήθους τών 
προσερχομένων έπηλύδων, καί τών διαφόρων 
γλωσσών άς ώμίλουν, ό προεστώς ή ό μέγας 
αρχηγός τοΰ τάγματος ήναγκάσθη ΐνα συνάθροιση 
αύτούς κατ’ έ'θνο;.

Έντεΰθεν δέ ή λέξις lan g u e  (γλώσσα), δ ι’ ής 
έσημαίνοντο αί διάφοροι άδελφότητες τών Νο
σοκόμων. —  Καί τό μέν πρώτον έγένοντο έπτά 
γλώσσα·, η άδελφότητες, ή τή ; Προβιγκίας, 
τής Ώβερνίας, τής ιδίως Γ αλλ ία ;, τή ; ’Ιτα 
λ ία ς , τής Άραγώνος, τής Γερμανίας καί τής 
Α γγλίας. Ή  διαίρεσις αΰτη διήρκεσε μέχοι τής 
τελευταίας ημέρας τής ύπάοξεως τοΰ τάγματος, 
πλήν ό'τι, ό'τε ή Α γγλία, γενομένη σχισματική, 
εχωοισθη τής 'Ρώ μης, ή ’Αγγλική γ λ ώ σ σ α  
ή αδελφότης άπεσκορακίσθη τοΰ τάγματος· άντ’ 
αύτής όέ προσελη'φθη ή τής Καστιλία; καί τή ; 
Πορτογαλλία;.

Έν Παλαιστίνη τό χριστιανικόν τοΰτο 
τάγμα έχυσε τό έαυτοΰ αίμα εί; πάσα; τά; πε- 
όιάόας άπό τής Δαμιέττης μέχρις Αντιόχειας. 
ΙΙρομαχόμενον πάντοτε ύπερησπίσθη έπί μακρόν 
έν τή  πολιορκία τής 'Ιερουσαλήμ τον Γοδε- 
φρεΐδον καί τόν Βοδουίνον · έν δέ τή ’Ακρη ή 
Πτολεμαίδι ( S a in t- J e a n  - d  ’A c re )  έβοήθησε 
μεγάλως τόν βασιλέα τής Γαλλίας Φίλιππον τόν 
δεύτερον καί 'Ριχάρδον τόν τής Αγγλίας έπί τή 
άλώσει τοΰ φρουρίου. ’Αλλά κατά τήν έν Μαν- 
σουρα τής κάτω Αίγυπτου μάχην καταπονη- 
θέν ύπό τοΰ πλη'θους τών πολεμίων, καίπερ 
ύττερφυώ; άγωνισθέν, δέν ήδυνήθη νά σώση τόν 
τολμηρόν κόμητα A rto is ,  μη δ έ ν’ αφαίρεση 
απο τών Σαρρακηνών τόν άτυχή βασιλέα τής 
Γαλλίας, άγιον Λουδοβίκον, ό'στις, διαμείνας 
αιχμαλωτο; έπί τινα καιρόν έν Μανσούρα, 
ήλευθερώθη ύπό τοΰ τάγματος τούτου, πληοώ- 
σαντος τα  λύτρα. Νικών ώ; έπί τό πλεΐστον, 
ενίοτε κατακοπτόμενον, άείποτεδέ διαπρέπον έν 
τή ακμή τής μάχης, άπεχώρει πάντοτε έκ ταύ
της πλήρες δόξης καί πληγών.

Η τύχη τοΰ πολέμου, ή έλάττωσις τοΰ ποός 
τήν θρησκείαν ενθουσιασμού έν Εύρώπη, αί με
ταξύ τών σταυροφόρων διαφοραί, παρέβλαψαν 
τήν ενότητα τοΰ τάγματος τών ιπποτών τοΰ 
Νοσοκομείου. Κατανικηθέντε; ύπό τοΰ πλη'θους 
τών πολεμίων, κατακλυσάντων τήν Παλαιστί
νην, κατεδιώχθησαν βαθμηδόν, καί ώχυρώθησαν 
έν τή Π τολεμαίδι παρά τήν θάλασσαν, είς ήν οί 
Σαρακηνοί έπεβάλλοντο άγαλλόμενοι ΐνα έξακον- 
τίσωσιν αύτούς. Ή  έκπόρθησις, ή ά'λωσις καί ή 
λεηλασία τής Πτολεμαΐδος έγένοντο ή τελευταία 
πράξις τοΰ φρικτοΰ εκείνου δράματος τοΰ δ ια - 
δραματισθέντος έπί δύο αιώνας έν τή Συρία. 
Κατά δέ τήν φρικτήν έκείνην νύκτα τοΰ 1 ‘2 9  I ,  
τήν οποίαν έφώτιζεν ή άπαίσιος λάμψις τών 
όαυλών τών Σαρακηνών, έφονεύθησαν ά'παντες 
οί έν τή Πτολεααιόι Χριστιανοί, καί μόνον 
ολίγα τινά λείψανα ·τΐ,; άλλοτε φοβέρας έκεί
νης φαλαγγος καί τραυματίαι τινές ήδυνήθησαν, 
φεύγοντες τήν λύσσαν τών αιμοχαρών αύτών 
διωκτών, νά ριφθώσιν εϊς τάς λέμβους ή είς τήν 
θάλασσαν, καί ούτω ν’ άποφύγωσι τό φρικώδες 
τέλος τών έναπολείφθέντων, τών οποίων αί οί- 
μω γαί καί αί όδυνηραί κραυγαί έ'φθανον μακρόθεν 
έπί τών κυμάτων είς ταςάκοάς τών σωζομένων.

Τά άπό τής αίματηράς ταύτης πανολεθρίας 
περισωθέντα σπάνια λείψανα τής φάλαγγοςτών 
Νοσοκόμων ήναγκάσθησαν αίματόφυρτα ΐνα έγ - 
καταλείψωσι τήν γήν τήν οποίαν ή αύτών άν
δρία δέν ήδυνήθη νά βοηθήση. Ή  Παλαιστίνη 
άπωλέσθη είς αιώνα, κ ι ί  τό θέατρον τών άο- 
χαίων αύτών κατορθωμάτων καί ή πρός τά  Ι ε 
ροσόλυμα οδός άπηγορεύ'ίησαν τοΰ λοιπού τοΐ; 
ίππότα ι; τοΰ Άγίου Ιωάννου.

Καί ό'μως ό πρός τήν πάτριον θρησκείαν καί 
τάς πολεμικάς άρετάς έρως δέν έγκατέλιπεν 
αύτούς. Άλλά ποΰ ήτο δυνατόν νά πορευθώσι; 
ποΰ νά στήσωσι τό λάβαρον τοΰ άγίου προστά
του; ποΰ νά στρεψωσι τά  αύτών ό'πλα, ά'τινα 
τοσάκις ένέβαλον είς τρόμον τούς έχθρούς τοΰ 
χριστιανισμού; ποΰ άνεγεΐραι τά τείχη νέου 
Νοσοκομείου, ό'πως έμμένωσι ταΐς παραδόσεσι 
τής αγάπης καί φιλοξενίας, άς αύτοΐς κατέλιπον 
οί προπάτορες; Ιίαταφυγόντες είς Λυμησόν τής 
Κύπρου, τήν όποιαν Ερρίκος ό δεύτερος διώρισεν 
αύτοΐς είς κατοίκησιν, έφρόντισαν ΐν’ άναπληρώ- 
σωσι τά  κενά, ά'τινα οί τελευταίοι ολέθριοι 
πόλεμοι έ'καμον είς τάς τάξεις αύτών. Ή  
καταφθαρεΐσα λοιπόν φάλαγς ήρςατο πάλιν 
συλλέγειν νέους στρατιώτας· οί δέ νέοι τής Ευ
ρώπης ίππότα ι, άκούσαντες τόν άτελπισμον καί 
τήν άγωνίαν τοΰ τάγματος, συνέδραμον όμοθυ- 
μαδον, καί κατετάχθησαν ύπό τήν αύτοΰ ση
μαίαν, οί μέν έπήλυόε; έπιποθοΰντες ΐνα λα μ. 
πρυνθώσιν έν τα ΐ; μάχα ις , οί δ ’ έκ τής παν
ολεθρίας τή ; Πτολεμαΐδος περισωθέντε; ΐν ’ 
άντινικήσωσι, ά'παντε; δέ ζητοΰντε; μεγάλη τή 
φωνή ΐν’ άντιπαραταχθώσι πρός τούς Σαρακη · 
νους. Αλλά πώ ς; Ή  γή καί οί κατά γήν πό
λεμοι ήσαν ήδη άδύνατοι · μόνη δε ήνοίγετο 
αύτοΐς ή θάλασσα, έφ’ ής, άπεράντου ού'·;ης, 
ήύύναντο εϊσέτι, ναυτικοί γενόμενοι, νά πολε- 
μώσι πρό; τούς εναντίους, καί νά δαφνηφορώσι 
πάλιν νικώντες.

Εκτοτε τό τά γμ α  έτράπη εί; νέας ί’νασχο- 
λήσεις. Επειδή  ή π ίστις, ό θρησκευτικό; ζήλο; 
καί ό ύπέρ τοΰ σταυροΰ τοΰ τάγματο; ενθου
σιασμός έν τή Ανατολή παρώρμησαν αύτού; εί; 
τό κατασκεύασα', στόλον, δστι; έν βραχεί έξηρ- 
τύθη φοβερώτατο;, καί μετ’ ολίγον εμαθον οί 
Σαρακηνοί όποΐοί τινε; ήσαν οί πολεμισταί έκεΐ- 
νοι, ο ΐτινε; έν τοσαύται; μάχαι; κατετρόπωσαν 
αύτού;, καί καταδιώκοντε; έναυμάχουν άπό τών 
γαλεώνων.

’Εν τοσούτω ό βασιλεύ; τής Κύπρου καθίστα 
άφόρητον τοΐς ίππόταις τήν έν Λυμησώ διαμο
νήν, τής οποίας όλιμήν δέν παρείχε τήν άνήκου- 
σαν εύ'ροιαν καί άσφάλειαν τώ  μεγάλω τών ιπ
ποτών στολω. *Άλλω; τε ό πρώταρχο; τοΰ 
τάγματος έδυσχέραινε τήν έξουσίαν τοΰ Λουζι- 
νιάνου καί τήν είς αύτόν υποταγήν, καί έφρόντιζε 
πάντοτε ΐν’ άνακτήση τήν αύτονομίαν ήν είχον

οί προκάτοχοι αύτοΰ πριν άποδημήσωσιν είς Κύ
προν. Πρός δέ τούτο ήτο έπάναγκες αύτώ ν’ 
άποκτη'ση εΐτε όιά χρημάτων, είτε διά πολέμου 
νέον τόπον, οστις, περιποιούν αύτώ τήν περι- 
πόθητον ελευθερίαν, έ'φερε τό τάγμα  όσον έγ
γιστα είς τήν άγίαν γή ν , πρός ήν άπέβλεπεν 
αύτό πάντοτε, καί άφ’ ής ήδύνατο κατασχεΐν 
τήν ορμήν τών Σαρακηνών, οΐτινες έπετίΟεντο 
έπί μάλλον καί μάλλον επικίνδυνοι.

Ό  άρχων τοΰ Νοσοκομείου εξέλεξε την 'Ρό
δον. Ή  διπλω ματία  ήδύνατο νά περιποιήσν) 
αύτώ άντί πολλών χρημάτων τήν κατοχήν τής 
νήσου ταύτη;, ήτις, ώς εϊόομεν, ήτο άπλώς κατ’ 
ονοαα υπήκοος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. 
'Ο αύτοκράτωρ Παλαι ο λόγος Ανδρόνικος ό δεύ
τερος είτε διά τόπρός τού; λατίνους ιερείς μίσος, 
τών οποίων έφθόνει τά ; έν τή Ανατολή προόδους, 
εΐ:ε έξ ύπερηφανίας, άπετρίψατο ύπεροπτικώς 
τάς προτάσει; τοΰ πρωτάρχου τοΰ τάγματος, 
ό'στις έ'κτοτε άπη'λλαξεν εαυτόν πάσης εύλαβείας, 
καί προσέβαλεν εΰθύςτήν 'Ρόδον, βοηθουμένην έν 
ταύτώ ύπο τε  τών Ελλήνων καί τών Σαρακηνών. 
Ή πολιορκία διήρκεσε πολύν καιρόν, καί πολλάς 
άπήτησεν έφόδους· έπί τέλους ό'μως ή φρουρά 
ήττήθη ύπό τών λάβρων καί άλλεπαλλήλων προσ
βολών τών πολεμίων. Οί ίππόται τοΰ Αγίου 
Ίωάννου, στρατηγοΰντος αύτών τοΰ πρωτάρχου 

τοΰ τάγαατο; I 'o u lq u e s  d e  V illa re l,  είλον 
τήν 'Ρόδον τή 15 Αύγουστου I -Η 1 0. "Εκτοτε ή 
'Ρόδος κατέστη τό κέντρον τοΰ τάγματος τών 
ιπποτών τού Νοσοκομείου. Έν αύτή κατεσκεύα- 
r.'i'i έν τάχει τήν έκκλησιαν, τό μοναστήριον 
μετά τών παοαρτημάτιον αύτοΰ, καί οί ίππόται 
τοΰ Άγιου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ μετωνομά- 
εθησαν ήδη ί π π ό τ α ι  τ ή ς  'ρ ό δ ο υ . Διέμειναν 
δέ κύριοι τής νήσου μέχρι τ'.ΰ έ'τους ΙδΓ '2 , ό'τε 
τή ‘2 2  Δεκεμβρίου μετά έξάμηνον πολιορκίαν 
ήναγκάσθησαν ΐνα παραχωρήσωσιν έπ ί συαβάσει 
τήν 'Ρόδον τώ  σουλτάνω Σολεϊμάν.

Έν τή έπί δύο αιώνας κατοχή τών ιπποτών 
ή ισχύς τοΰ χριστιανικού πολιτισμού μετεβαλε 
μεγάλως τ/,ν νήσον. Πολυάριθμοι μεγαλοπρεπείς 
οίκοδοααί καί τείχη  άνηγέρθησαν έν αύτή , καί 
πολλοί ναοί ύπό προστασίαν τοΰ Άγίου Ίωάννου, 
τής Αγιας Αικατερίνης, τού Άγίου Μάρκου, τού 
Αγίου Στεφάνου καί τής Παναγίας τής Νικηφόρου.

IV

'II 'Ρόδος. —  ’Οψις τοϋ λιμένος καί τών
τειχών οτυτης. —  Τό ένδον τής πόλεως.
—  Τά τεμένη καί τά μέγαρα τών με
γάλων ιπποτών.

Τώ είς τήν 'Ρόδον προσερχομένω ή νήσος πα· 
ριστάται ύπό σχήμα τριγώνου, ούτινος ή μέν βά- 
σις ορίζεται ύπό τής θαλάσσης, h δέ κορυφή έξαίρε 
ται πρός υψος ορεινής ράχεως είς μαστόν άπολη - 
γούσης, έπί τής ύπωρεία; τή ; όποία; ή πόλι; 
άναπεπταμένη έν εΐδει άμφιθεάτρου έμβάπτεται 
μέχρι τού λιμένο;. Έ π ί τής άκρωρείας έκείνης, 
έ'νθα ΐόρυτο τό πάλαι ή έκκλησία τού Άγίου Ίω 
άννου , ύψοΰται σήμερον μικρός λευκός μιναρές , 
λείψανον κεκολοβωμένον τού κωδωνοστασίου τής 
μητροπόλεω;.

Ή βάσις τοΰ τριγώνου παρέχεται μεγαλο- 
πρεπεστάτην άποψιν τοΐς προσερχομένοι;. Άπό 
άνατολών πρό; δυσμάς διείργουσα έπιδείκνυ- 
ται μέχρι καί νύν σειρά τειχών έπάλξεσιν (οχυ
ρωμένων, διατετρυπημένη θυρίσι καί όπαΐς περι- 
κεκυκλωμέναις τυχαίως ύπό πύργων στρογγύλων 
ή τετραγώνων ογκωδών ή έπιμηκών, δεικνυόν- 
των ύπερηφάνως τούς κατηθαλωμένους όλμους, 
άφ’ ών έξη'ρχοντο άλλοτε αί βόμβαι αί άναχαι- 
τίζουσαι τούς πολεμίους άπό τής φιλόξενου έκεί
νης πόλεως.

Άπό τών δύο περάτοιν τών τειχών τούτων 
άνέρχεται εκατέρωθεν τήν άκρώρειαν έκείνην 
περιτείχισμα, ό'περ περιλαμβάνον τήν πόλιν κα
θιστά αύτήν δυσπρόσβλητον πανταχόθεν.

'Άπαντες οί έπάλξεσιν (οχυρωμένοι πύργοι 
φέρουσιν έ'τι καί νύν θαυμασίως πεφυλαγμένα τά 
παράσημα ά'τινα καταδεικνύουσιν ότι τά Τείχ/ι

ταΰτα κατεσκευάσθησαν ύπό τών διαφόρων πρω- 
τάρχων τοΰ τάγματος τοΰ Νοσοκομείου. Εκ δέ 
τοΰ πλήθους* τών έν τοΐς πύργοις καί τείχεσιν 
έγκεκολαμμένων οικοσήμων καταφαίνεται, ό'τι 
έκαστος τών μεγάλων πρωτάρχων τής Ρόδου, 
άμιλλώμενος πρός τούς πρό αύτοΰ, έφιλοτιμήθη 
ΐνα καλλωπίση καί έπιρρώση αύτήν παντί σθέ- 
νει. Τά ιερογλυφικά ταΰτα τών γάλλων εύγενών 
έξεικονίζουσι τά  ονόματα τών Villeneuve, 
τών Beranger, Lastic, d ’Aubusson, Am- 
boyse, Ile-Adam καί άλλων ένδοξων άνδρών.

Άλλ’ ό λιμήν ούτος είναι σιγηλό; καί πένθι
μο; · τά  δέ περικυκλοΰντα αύτόν τείχη άπώλε- 
σαν πρό πολλοΰ τού; τοςότας αύτών. Πάσα ή 
πόλις φαίνεται ύπνώττουσα, καί μ.όνον ή γ α 
λήνιος αύρα, ήσύχως πνέουσα, διασκεδάζει τήν 
όσμήν τών ώραίων αύτής ρόδων. Άρα αΰτη είναι 
ή πόλις, τήν οποίαν ένεψύχου άλλοτε ό άνδρεΐος 
έκείνος στόλος τού V illeneuve καί τοΰ A ubus- 
so n ; Είναι τώ όντι τούτο τό φρούριον, είς τό 
όποιον άντήχουν καθ έκαστην αί πολεμικαί 
σάλπιγγες, καί τών όπλων αί κλαγγαί, καί τών 
πυροβό7.ων οί ρόθιοι κρότοι; —  Τα πάντα 
άπέπτησαν, καί σιγή πένθιμος επικρατεί έν τή 
άλλοτε περιφανεΐ καί πολυασχόλω ταύτη προ
κυμαία καί πόλει.

Παρήλθον ήδη ύπέρ τριακόσια έ'τη, άφότου 
οί Σαρακηνοί έγένοντο κύριοι τής 'Ρόδου. Ή  βο- 
τάνη καί ό χόρτος γεννώνται έν ταΐς όδοΐς,ούδα- 
μώς βλαπτόμενοι ύπό τών ποδών τών ολίγων αύ
τής κατο ίκω ν ό δε κισσός εκτυλίσσεται έπί τών 
διερρωγότων τοίχων, σύμβολον έρημώσεω; καί 
παρακμής. Έ π ί τών χλοερών λειμώνων, τών 
συνηρεφών άλσών και τών τερπνών αύτής κήπων 
μόλις βλέπει τις έρποντα μικρά μονοπάτια, έν 
οίς έντυποΰνται τά  έπί μακρόν άνεξίτηλα ίχνη 
τών χηλών τών ήμιόνων. Τό βρύον, ό κισσός καί 
ή κληματί; κατασκιάζουσι τούς μεγάλους λίθους 
τών άρχαίων τιμαριωτικών μεγάρων καί τά  έπ’ 
αύτών έγκεκολαμμένα διάχρυσα ίπποτικής εύ- 
γενείας σύμβολα. Τά δε άπό τών έπάλξεων 
τήδε κάκεΐσε έπί τής γής εσπαρμένα μα- 
κρά καί κολοσσιαία παναρχαΐα τηλεβόλα φαί
νονται περιμένοντα είς μάτην έχθρόν, τόν όποιον 
πολλάκις κατέσχον. Πανταχόθεν άναπετάννυνται 
άγροί χλοεροί καί ποάζοντες, καί άλση συνηρεβή, 
έν οίς λάμπουσιν οί χρυσοί τών πορτογαλεών 
καρποί, καί μεγάλαι γεωλοφίαι, έφ’ ών έπανΟεΐ 
αφθονον τό άγριον λείριον καί ό νάρκισσο; καί τό 
ρόδον, καί ένθα νομαί δαψιλεΐ; περιμένουσιν είς 
μάτην τά βοσκήματα. Οί δέ έκ τών χλοαζόντων 
έκείνων πεδίων τήδε κάκεΐσε άναθρώσκοντες 
μαρμάρινοι κίονες, έφ’ ών περιτυλίσσεται ή 
ασιατική κίδαρις, έμφαίνουσι τούς τάφου; τών 
τελευταίίον κατακτητών τοΰ Σουλεϊμάν.

Ό  είσπλ.έων εί; τον λιαένα τή ; Ρόδου π ε
ριηγητή; παρατηρεί πρώτον τόν βαρύν καί μέ- 
γαν εκείνον πύργον τοΰ Άγίου Μιχαήλου ιχε-ά 
τών τεσσάρων αύτοΰ πυργ'ίσκων, ό'στις έξαίρεται 
αρχαίος, σεόασμιος, καί πλήρης ίστοοικών ανα
μνήσεων, καί τον όποιον οί ’Οθωμανοί χρίουσι 
λευκή τιτανω , ό'πιος καταστήσωσιν αύτόν έτι 
μάλλον ορατόν μακρόθεν. Τό κΰμα τού ’Αρχι
πελάγους θραύεται καί μεταβάλλεται είς άφρόεσ- 
σαν δίνην κατά τών κατηρειπωμένων θεμελίων 
αύτοΰ. Από τών έπάλξεων αύτοΰ κατοπτεύει 
ό περιηγητή; μεγάλην υοατος έπιφάνειαν έκτει- 
νομένην μέχρι καί ένταύθα, τήν οποίαν τήδε 
κάκεΐσε όιατέμνουσι τά  ιστιοφόρα τοΰ Αρχιπε
λάγους Ελληνικά πλοΐα. Περί τόν λιμένα άνυ- 
ψούνται πανταχόθεν τείχη όπαΐς. καί έπάλξεσιν 
(οχυρωμένα, σύμβολα άλλοτε μέν ταραχής καί 
πολέμου καί άκμή;, νΰν δέ έρημώσεω; καί πα 
ρακμή;. Έ π ’ αύτών ούδεί; άγρυ-νεΐ. Γπεοάνίο 
τών τειχισμάτων τούτων, άτινα συνεκράδαναν 
αί κολοσσιαΐαι τού Σουλεϊμάν βόμβαι, έξαίρεται 
ή πόλις, έκτυλισσομένη ώ; άμφιθε'ατρον καί στε- 
φομένη ύπό τής έκκλησία; τοΰ Άγίου Ίωάννου, 
τής άρχαίας μητροπόλεως τών ιπποτών τής 'Ρό
δου. Αί πλεΐσται τών τιτάνω κεχρισαένων οι
κιών κατοικοΰνται ύπό ’Οθωμανών ή Ιουδαίων · 
ή δ ’ άρχαία γοτθική αύτών άρχιτεκτονική, αί

τριφυλλοειδεΐς άψίδες (ogives a  trefles) καί 
αί επάλξεις, είς ά; άπολήγουσιν οί τοίχοι καί 
τά  έπ ’ αύτών γνωστά ίπποτικά σύμβολα 
καί οικόσημα, έμΦαίνουσιν ό'τι ώκοδομήθησαν 
καί ώκίσθησαν ίπ ό  τών ιπποτών τοΰ τάγματο; 
τοΰ Νοσοκομείου.

Έν αύτοΐ; έξεπαιδεύθη ή περίφημο; έκείνη 
ίπποτική σχολή, έν ή έπί διακόσια έτη οί διά
δοχοι τοΰ 'Ραϋμόνδου du P u y , τοΰ Γουλιέλμοι» 
C iiateauneuf, τοΰ V illaret, κληρονόμοι τής 
δόξης καί τών άρετών αύτών, έδίδασκον τήν 
λαμπράν τοΰ πολέμου τέχνην τήν θυμοειδή καί 
ηρωικήν έκείνην νεολαίαν, ήτις έξεκαίετο ύπό 
μεγάλου πρός τήν πατρωαν θρησκείαν καί τάς 
πολεμικάς πράξεις ενθουσιασμού. Είς τούς πρό- 
ποδας τοΰ πύργου τούτου βλέπει τ ι ;  κρεμάμενον 
εϊσέτι τόν σιδηρούν κρίκον έν ώ έδέθη ή λέμβο; 
τήν οποίαν εισέβη τελευταίο; ό άτυχή; Y illiers  
de l ’lle -A d a m , έγκαταλείπων τήν άλοΰσαν 
'Ρόδον, καί άποκρινόμενος πρός τόν νικήσαντα 
αύτόν σουλτάνον Σουλεϊμάν, ό'στις προέτεη/εν 
αύτώ ΐν’ άλλάξν) θρησκείαν έπί μεγάλαι; άμοι- 
βαΐς, ό'τι « μονάρχης μέγας ώς ό Σουλεϊμάνης 
πρέπει νά περιφρονή ύπηρεσίας άποστάτου. »

Εκαστος θόλος, έκάστη γωνία τών άρχαίων 
γοτθικών πεπυργωμένων έκείνων μεγάρων άντη- 
χε ΐ τήν αύστηραν γλώσσαν τών άνθρώπων, οϊ- 
τινες , άγόμενοι ύπό έμπαθοΰς πρός τήν δόξαν 
καί τιμήν ένθουσιασμοΰ, καί τής πρός τήν πα
τρωαν θρησκείαν άγάπη;, εί; μάτην κατεθραύσθη- 
σαν παρά τά; βουλάςτής Προνοίας.'Οπεριηγητής, 
εισερχόμενος εϊς τήν πόλιν, έκπλήττεται έ'τι έκ 
τής άρειμανίου αύτής όψε(ο;, τήν όττοίαν διετή- 
ρησε μέχρι σήμερον, και νομ ί,ε ι ότι μ ετ’ ολίγον 
άκούσει τόν κρότον τών ποδών ιππότου τινός, 
διερχομένου τάς έρημους όδούς. Άλλά ματαία 
έλπίς ' ό ιππότης δέν άναφαίνεται. Άπό δε τών 
έργων τούτων δέν έναπολ.είπεται ήδη άλλο έν 
τή πόλει είμή τά  ύπό τών ιπποτών άνεγερθέντα 
τε ίχη , καί μόνον τό έδαφος, όπερ έπότισαν τώ 
έαυτών α ΐμ α τι, καί έπί τού όποιου ,φεύγει ώς 
σκιά γυνή τις όθωμανί; περίτρομος, μόνη έν 
μέσω τών άρχαίων τούτων οικοδομών καί τών 
εικόνων έκείνων τών φράγκων.

V

Η μητρόπολις τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννου. —  'Η 
οδός τών ιπποτών. —  Τό 'Ηγουμενεΐον 
τής Γαλλίας (Prieure de France). 
—  Τό φρούριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου.

'θ  περιηγητής ΐσταται έν κατανύξει ένώπιον 
τής άρχαίας ταύτης γοτθικής εκκλησίας, τής 
οποίας τά  ύψηλά άψιδοειδή (og iva es) παρά
θυρα , τό άέτω μα, αί ύδρορρόαι δράκοντος 
κεφαλήν έχουσαι, καί αί βαθμίδες τοΰ μαρμα- 
ρίνου αύτής αναβάθρου, τάς οποίας έπάτησαν 
οί πόδεςτών πιστών, άναμιμνήσκουσι τήνάκαήν 
τής έν Εύρώπη γοτθικής άρχιτεκτονικής. Πλήν 
εισερχόμενο; εί; αύτήν έςίσταται έπί τή γυ· 
μνότητι καί τή  εσωτερική καταστάσει τοΰ 
τεμένους τούτου, ό'περ μετεβλήθη εί; τζαμίον. 
Ιΐοΰ είναι τά  (όραΐα έκκλησιαστικά όργανα (o r-  
gues), άτινα έστησεν έν αύτή ό A u b u sso n ; 
Ποΰ είναι ή περίφημο; έκείνη χρυσή λειψανοθήκη 
ή πολύτιμοι; λίθοις κεκοσμημένη, ήτις περιείχε 
τήν δεξιάν χειρ α Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ; —  
Πανταχοΰ έρείπια, πτώ σει; καί έρημία. Αί άο- 
χα ΐα ι τοιχογραφία’, καταπίπτουσι μετά τών έκ 
τιτάνου έκμαγείων τών τοίχων, καί μεγάλαι 
διαρρωγαί προμηνύουσι τήν προσεχή πτώσιν 
άπαντα; τοΰ έζωγραφημένου έπιχρίσματο; τής 
έκκλν,σίας. Άρχαία καί εύρωτιώσα, κόνι; κατα- 
καλύπτει τά ; χρυσά; λατινικάς έπιγραφάς τών 
τάφοιν τών ιπποτών. Άπό δε τοΰ κυανού καί 
χρυσοί/ άστρασι κεκοσμημένου στεγάσματος 
κοε'αανται άρχαΐαι λυχνία ι, έν αίς ό έν καίει ήδη 
τό άγιον έλαιον.

Πλησίον τής μητροπόλεως εύρίσκονται τά 
έρείπια εκκλησίας τινός, ή'τις άναμιμνήσκει τήν 
ήρωϊκήν άμυναν τής Ρόδου ύπό τοΰ A ulm sson , 
καί τήν όποιαν οίνέοι κατακτηταί κατέστρεψαν.



'Η  τριλογία τοΰ Δάντου. — Ή  Κόλασις. — Ο ί άθεοι και αιρετικοί.

Έξερχόμενος της εκκλησίας ό περιηγητής εύ- 
ρισκεται άντικρύ τής περίφημου όδοΰ τών 'Ιπ 
ποτών (rue des C hevaliers). Έφ’ έκάστης τών 
εκατέρωθεν όριζουσών αύτήν αρχαίων τιμαριωτι
κών οικιών λάμπουσιν ύπο τα φυλλώματα του 
έλιχρύσου καί της κληματίδας τά έγκολαπτά 
καί κεχρυσωμένα ίπποτικά οικόσημα, τά όποια 
άνήκον εϊς τάς μεγάλας οίκογενείας τών V ille- 
n eu ve, τών N aillac, τών L astic, τών Aubus- 
s o n , τών d ’A m b oise , τών Ile-A dam , καί 
άλλων άνδρών, διωνομασμένων τώ μεγέθει τών 
επιβολών καί ποάξεων.

Έν αύτη εύρίσκεται προς τοΐς άλλοις κάλ- 
λιστον καί περιεργότατον οικοδόμημα διά τε 
τα καθ έ'καστα της εύγενοΰς καί αύστηράς αύ
τοΰ αρχιτεκτονικής καί τά  κοσμοΰντα αύτήν 
ιπποτικά  σύμβολα. Το μέλαθρον τοΰτο, έστεμ- 
μένον έπαλξεσι καί πύργοις άκρογωνιαίοις, οΐ
τινες καθιστώσιν αύτό μάλλον παρεμφερές άκρο-

πόλει, έγένετο ενδιαίτημα τών λεγομένων με
γάλων προστατών της Γαλλίας, καί κατωκη'θη 
ύπο τριών άλληλοδιαδόχων μεγιστάνων τοΰ 
τάγματος. Είναι δέ ση'μερον κτήμα Τούρκου 
τίνος, οστις, μετασκευάσας μικρόν την διάθεσιν 
τών μεγάλων παραθύρων, μετέβαλεν αύτο είς 
χαρέμιον.

’Αλλ,’ ό έπιθυμών ινα έννοήση ακριβώς το 
συνολον τών έργων, δ ι ’ ών το τά γμ α  τών ιπ 
ποτών τοΰ Αγίου ’Ιωάννου ήθέλησε νά έγκα- 
τασταθη έν τη νη'σω, έ'τι δέ νά σπουδάση 
την νήσον ύπο γεωλογικήν έ'ποψιν, άνάγκη νά 
επιχείρηση έκδρομη'ν τινα εϊς τά  ένδότερα της 
νη'σου.

Πανταχοΰ δασέα καί βαθύσκια άλση δα
φνών, μύρτων, ροδοδένδρων καί ροδών, άπο- 
πνέουσιν ήδίστας εύωδίας, διερχομένας τά  λε
πτομερέστατα της αϊσθήσεως. Πανταχοΰ οί χρυ
σοί τών πορτογαλεών καρποί προσηνεστάτην

παρέχονται τέρψιν τοΐς όμμασιν. Ό  άήρ της 
νη'σου είναι εύκραέστατος · αί δέ όπώραι άκμά- 
ζουσιν έν αύτη σχεδόν παρ’ όλον τόν ένιαυτόν, 
άναμιμνη'σκουσαι τό τοΰ ποιητοΰ ·

Ό γ χ ν η  επ’ ογχνν] γηράσκει, μήλον 8’ επ ί μήλω  ·
Αύτάρ επ ί σταφυλή σταφυλή, σΰκον ο’ επ ί σύχω .

'Η αρετή τής νη'σου καί τοΰ άέρος ή εύκρασία 
γεννώσι τροφάς αύτομάτους χλείους τών ικα
νών, καί ά'νθη τά αύτοφυή καί κάλλιστα, ά'τινα 
ένίοτε προσφέρουσι κύκλω τής νη'σου έπί πολ
λούς σταδίους προσνεύσεις τοΐς έγγίζουσι προσ- 
ηνεστάτας. Διό καί ή έν τη νη'σω δία ιτα  
καθίσταται άνετος καί ήδεΐα’, δικαιοΰσα τό 
ώραΐον αύτής έπώνυμον.

Μία τών ώραιοτάτων καί πλουσιωτάτων κω- 
μοπολεων τής νήσου είναι ό ’Αρχάγγελος, όστις 
στεφεται φρουριω ιδρυθεντι ύπό τών ιπποτών, 
όπως ύπερασπιζωνται τούς κατοίκους άπό τών

Η τριλογία τοΰ Δ άντου. — 'Η  Κόλασις. —  'Η  λίμνη τής πισσασφάλτου. Οί ^ δ ιο υ ρ γ ο ι καί άπαιεώνε:

έπιδρομών τών Αράβων πειρατών. Παρά τό 
χωριον Μασαρι εύρισκομεν αλλο τών ιπποτών 
φρούριον, δεικνύον ό τι οί άγρυπνοι έκεΐνοι τοΰ 
Χριστιανισμού φύλακες άνήγειρον έν διαστήμασι 
φρούρια καί πύργους, όπως άσφαλίσωσι ’τούς 
κατοίκους τής νήσου άπό τών ληστρικών έπ ι
δρομών τών Σαρακηνών, οΐτινες ένέκειντο αύ
τοΐς έπί μάλλον καί μάλλον, καί ίόρυθέν έπί 
τών ύποστάσεων καί άπό τών έρειπίων τής αρ
χαίας άκροπόλεως, έφ ’ ής ΐδρυτο τό πάλαι ό ναός 
τής Λινδίας ’Αθήνας. Τό έπί τής πέτρας κτισθέν 
ύπό τών ιπποτών τής 'Ρόδου οχύρωμα γέμει άνα- 
μνήσεων καί λειψάνων τής διαμονής τών ιππο
τών, ο ΐτινες, πολιορκηθέντες ύπό τών Τούρκων 
μετά τήν ύπό τοΰ Σολεϊμάν άλ^ωσιν τής 'Ρόδου, 
άπέθανον μαχόμενοι άπαντες. Έν αύτώ σώζον
τα ι μέχρι σήμερον ανέπαφοι αί ίπποτικαί 
κατο ικ ία ι, περιέχουσαι σειράν αιθουσών καί 
θαλάμων, έν οίς διετηρήθησαν μέχρι τοΰδε

αί ώραΐαι έστία ι, τά  έντέχνως φάτναις έπεξειρ- 
γασμένα στεγάσματα, καί τά  οικόσημα τής 
εύγενείας τών ιπποτών, έν οίς άναγινώσκει τις 
τά ονόματα τών R e g n a u l t ,  A l la r t ,  G ui- 
c l ia rd  καί άλλων. II τοποθεσία αΰτη, άφ’ ής 
ό οφθαλμός κατοπτεύει τήν θάλασσαν μέχρι 
τών άκτών τής Αϊγύπτου, ούσα ακαταμάχη
τος, ήτο καταλληλότατη πρός ΐδρυσιν τοιούτου 
οχυρώματος.

Τοιαΰτα είναι τά άςιολογώτατα τής νη'σου ταύ
της ιστορικά μνημεία. Τ ί έγένοντο τά  άγάλματα 
τής Άθηνάς, τοΰ ’Απόλλωνος καί τά  άλλα άνα- 
θήματα, καί ό διαβόητος κολοσσός, τοΰ οποίου 
είς μάτην ζητεί σήμερον ό περιηγητής τήν το
ποθεσίαν ;

Αλλ’ ό'μως, εϊ καί αί αναμνήσεις τής άο- 
χαιοτητος έςηφανίσθησαν, ή τοΰ τάγματος τών 
ιπποτών τής 'Ρόδου διατελεΐ είσέτι ακέραιος 
τοΐς 'Ροδίοις. Οί Τούρκοι μάλιστα διηγούνται

έ'τι καί νΰν είς τά  τέκνα αύτών τά άνδραγαθή- 
ρ.ατα τών ιπποτών τής Ρόοου, τών όποιων 
ή άνάμνησις έξεκαύθη έκ τών παρά τάς Πυρα
μίδας καί τήν Ήλιούπολιν μαχών τών απογόνων 
αυτών. Διότι οί στρατιώται τοΰ Βοναπάρτου και 
τοΰ Κλέβερ ήσαν άξιοι απόγονοι τών V illeneuve  
καί τών Ile-A dam . Οί Τοΰοκοι ήρώτων εαυτούς 
δ ια τ ί τό βασιλικόν λείριον δέν έπη'νθει ήδη έπί 
τής γαλλικής σημαίας. Α λλ’ ό Μασσαλιωτικός 
ύμνος άντήχει είς τάς άκοάς αύτών, ούτινος ό 
έπωδός διέυ-εινεν έ'τι καί νΰν έν τη μνήμη τών 
γηραιών Τούρκων, ών πολλοί έχόρευσαν καί τόν 
λεγόμενον χορόν τής καρμανιολας έ'ν τινι δημ ο
κρατικών στρατιωτών συμποσίω.

Ή  νέα 'Ρόδος είναι πόλις γαλλ’.κή · τά  δέ 
μνημεία καί αί αναμνήσεις αύτής άποτελοΰσι 
μέρος ώραιότατον καί περιεργότατον τής γα λ λ ι
κής ίστοοιας.

ΑΛΕΞ. ΜΕΓΜΑΡ.



ΕΙΚΟΝΕΣ ΪΙΙΣ  ΦΥΣΕΩΣ.

Η ΓΗ

Π Ρ Ο  Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο Υ .

ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ.

ούρανο'ς τε  γαϊά τ ’ ήν μορφή μία.
Έ π ε ι ο’ iy jορώθησαν άλλήλων οίχα,
Τίκτουσι πάντα κανέδωκαν εις toaoc,
Δένδρη, πετεινα, Οήρας, ους 6’ άλμη τρέφΞΐ, 
Γένος τε θνητών.

Ε υ ρ ι π ί δ η ς  έν Μ ε λ α ν ί π π η .

Μετά τας φρικτάς αναστατώσεις καί τούς 
κατακλυσμούς της άρχεγόνου έποχής, μετά τας 
κολοσσαίας έκείνας δονήσεις καί κλονη'σείς 
του μεταλλικού βασιλείου, ή φυσις περιέστη εϊς 
είδος μεγαλοπρεπούς σιωπής, καθ’ ήν έφαίνετο 
μελετώσα το μέγα τής πλάσεως τών ζώων μυ
στήριον. Κατα τήν πρώτην εκείνην περίοδον ή 
θερμοκρασία τής έπιφανείας τής γης, φλεγομέ
νης έτι ύπο τοΰ εντός τών εγκάτων αύτής περι- 
κλεισθέντος πυρός, ήτο τοσαυτη, ώστε ούδέν έμ
ψυχον ον η φυτον ήδύνατο νά ζή έπ’ αύτής. Τα 
σκότη καί οί γνόφοι μελαίνης καί πυκνής νυκτός 
έπεσκίαζον έ'τι τήν μέλλουσαν κοιτίδα τών 
ζώων · διότι ή ατμόσφαιρα, έμπεφορημένη παντο- 
δαπών παχέων άτμών καί αναθυμιάσεων δαψι
λών αιρόμενων προς τά  ύ'ψη, δέν ήδύνατο νά 
διαπεράται ύπο τών άκτίνων τοΰ ήλιου. ’Επί 
τοΰ φλεγομένου έκείνου έδάφους, έφ’ ού αδιά
λειπτος έπεκράτει νύξ, ή οργανική ζωή δέν 
ήδύνατο μήτε νά διατρανωθή μήτε να διατη- 
ρηθή. Ούδέν ζώον, ούδέν φυτον άνεφαίνετο έπί 
τής σιγώσης έπιφανείας τής γής· διό αϊ κατά 
τήν εποχήν εκείνην πλασθεΐσαι ύποστάθμαι τής 
θαλάσσης δέν έμπεριέχουσιν ούδέν ίχνος ορυκτής 
οργανικής ούσίας. ’Εν τοσούτω ό πλανήτης ήμών 
διετέλει άποψυχόμενος ύπο τήν ροπήν τής πε- 
ριεχούσης αύτον ψυνράς άτμοσφαίρας, ήτις, 
μεταβάλλουσα τούς ά π ’ αύτοΰ άνερχομένους 
ατμούς είς ύδωρ καί βροχήν άδιαλείπτως κα- 
ταρράττουσαν καί έςατυ.ιζομένην, έκάθαιρεν αύ
τήν κατά μικρόν είς είλικρινεστέραν σύστασιν, 
μέχρις ού έπήλθεν ή ώρα καθ’ ήν αί τοΰ 
ήλιου άκτΐνες προσέβαλον ειλικρινείς καί όξύ- 
τεραι τήν επιφάνειαν αύτής, συνεπάγουσαι την 
ζωήν καί τον οργανισμόν, α 'II φύσις, άφώτι- 
στος ούσα, είπεν ό Λαβουασιέρος, έμενεν άν νε
κρά καί άψυχος διά παντός. » 'Η πρόνοια τοΰ 
Δημιούργοΰ άποστέλλουσα το φώς άπέστειλεν 
έπί τής έπιφανείας τής γής τον οργανισμόν, το 
αίσθημα καί τήν διάνοιαν. ’Εμφανισθεισών τών 
ηλιακών άκτίνων, άναθρώσκουσιν ώς άο’ ένός 
κελεύσματος άπο της φερεσβίου έπιφανείας τής 
γής, έχούσης τότε πανταχοΰ θερμοκρασίαν π α 
ρόμοιον τή νΰν έν τοΐς τροπικοΐς ιδία, ποικίλαι 
φυτών καί ζώων ίδέαι, καί οργανισμοί, οΐτινες, 
άτελεΐς όντες το πρώτον, φθείρονται ταχέως, 
αντικαθιστάμενοι ύστερον ύπ άλλων τελειοτέ- 
ρων οργανισμών, μέχρις ού ή γή, ώς τεχνίτης 
θραύων τά έργα καί τά  έκμαγεΐα άτελοΰς άπο- 
πείρας, καί άπο τών άπλουστάτων καί άτελε- 
στάτων όντων όρμωμένη, άνήχθη είς τήν 
δημιουργίαν τοΰ τελειοτάτου αύτής δημιουργή
ματος, τοΰ άνθρώπου, κεχορηγημένου τώ θείω 
τής διάνο ίας δωρήματι.

’Αγνοοΰμεν άν τά  φυτά έπλάσθησαν προ τών 
ζώ ω ν  ύποθέτομεν ό'μως δτι ή δημιουργία τών 
οργανικών όντων ηοξατο άπο τών φυτών. Τό δέ 
βέβαιον είναι ό'τι είς τάς πρώτας ποσειδωνείους 
έκείνας ύποστάθμας ή'τοι τούς τιτανολίθους καί 
τούς άργιλλώδεις σχιστούς, τούς καλύπτοντας 
τον γρανιτικόν πρωτοπαγή φλοιόν,· εύρίσκομεν 
φυτά καί ζώα έν ταύτώ. Καθόλου όμως είς τά 
στρώματα τής μεταβατικής ταύτης έποχής, καί 
μάλιστα τής άνθρακογενοΰς περιόδου, τά  φυτά

ύπερέχουσι τών ζώων τόν αριθμόν, τών οποίων 
μόλις εύρίσκομεν σπανιώτατα ίχνη ’ έξ ού τεκ- 
μ.αιρόμεθα ό'τι τά  φυτά προηγήθησαν τών ζώων. 
Τεκμαιρόμεθα δέ ότι ένεκα τής κυψελώδους αύ
τών φύσεως καί τής άπαλής καί χαλαράς αύτών 
ύφής, έπηρεαζομένης εύκόλως ύπό τοΰ θερμοΰ 
άέρος καί τών ύδάτων, τά  πρώτα φυτά διεφθά- 
ρησαν ταχέως, μή έγκαταλιπόντα ορατά αύτών 
ίχνη. Καί πρώτον ή ζωή ήρχισε νά διατρανώται 
έν τοΐς ύ'δασιν, άτινα κατά την πρώτην έκείνην 
εποχήν έκάλυπτον τό πλεΐστον τής έπιφανείας 
τής σφαίρας. Έν τώ στοιχείω έκείνω έξετελέ- 
σθη πρώτον τό θειον καί άκατανόητον μυστή
ριον τής ζωής.

Τά αρχαιότατα τών οργανικών λειψάνων τών 
ζώων έκείνων άνη'κουσιν είς τά  μικρόποδα μα
λάκια, καί ιδίως είς τό γένος τών κοχλιών, τό 
διαιωνισθέν μέχρι σήμερον έν ταίς θαλάσσαις, 
καί είς τούς Τριλοβίτας, οικογένειαν τών όστρ?- 
κοοέρμων. Τούτοις έ'πονται τά μαλάκια, Όρ- 
θοκέρωτες, Prod uelu s καί Terebraclu les. Οί

SS&g&ifcSefiiSi-s---

Φ υτά T z c o  του κατακλυσμού. — Τό Λεπιδόοενδρον.

πολύποδε:, οΐτινες άνεφάνησαν πρωϊαίτατα, διε- 
τηρήθησαν μέχρι ση'μερον. Σύγχρονα τούτοις εύ
ρίσκομεν έν τοΐς σχιστοΐς ύδρόβιά τινα  φυτά 
άτελοΰς οργανισμού, οίον τα  φύκη, τά  λυκοπο- 
δια , καί τάζωόφυτα. —  Ή  Μ ε τ α β α τ ικ ή  αύτη 
λεγομένη έπ ο χ ή  όιη'ρηται είς τέσσαρας περιό
δους, τήν ΣιλνΟυριανήν, τήν Δ ε β ο ν ια ν ή ν , 
τήν Χ νθρα κ ώ δη  καί τήν Π ε ο μ ια ν ή ν .

Λ. —  Π ΕΡΙΟ ΔΟ Σ Σ ΙΛ Ο ΪΡΙΛ Ν Η .

Τί σηυ.αίνει ή λέξις σιλουριανη'; Η έπιστη- 
μονική τή ; γαιολογίας γλώσσα είναι άτελε- 
στάτη. Τά διάφορα στρώματα τών γαιολογικών 
περιόδων λαμβάνουσι' τήν έπίκλησιν αύτών έκ 
τής επωνυμίας τών γηπέδων καί τόπων εν οίς 
πλ.εονάζουσιν, η έν οίς κατά πρώτον άνεκα- 
λύϊθησαν τά στρώματα ταΰτα. Ο περίφημος 
γα ιολόγος άγγλος Μούρχισων ώνόμοίσε περίοδον 
σιλουριανήν τήν περίοδον ταύτην · διότι τα ύπο 
τών θαλασσίων ύπο στάσεων πλασθέντα έδάφη 
κατα τήν περίοδον ταύτην άπαντώνται λίαν έκ- 
τεταμένα έν ’Α γγλία έν τή  έπαρχία τοΰ S h ro p 
s h ire ,  άλλοτε οίκισθείση ύπό τών Σιλούρων,

έθνους κελτικοΰ, όπερ ήγωνίσθη ένδόξως πρός 
τούς 'Ρωμαίους είσβαλόντας εις τάς Βρεταννι- 
κάς νήσους.

Ειόομεν ανωτέρω ό'τι κατά τήν έποχήν ταύ
την ή γή έκαλύπτετο άπείροις καί ρηχώύεσι 
θαλασσαις, άφ’ ών άνεδύοντο τήδε κάκεΐσε ύπο- 
βρύχιοί τινες σπιλάδες καί σκόπελοι καλυπτό
μενοι φύκεσι, καί έφ’ ών έζων πρωτογενή μα
λάκια καί ατελή έ'ναρθρα ζώα.

Ύπολαμπής ήλιος, δυσχ.όλως διαδύων διά τής 
ομιχλώδους άτμοσφαίρας τοΰ άρχεγόνου κό
σμου, φωτίζει άμυδρώς τά πρώτα δημιουργηθέντα 
άτελή ζώντα σώματα καί φυτά τής άρχαίας σι- 
λουριανής περιόδου.

'Η τάξις τών όστρακοδέρμων, είς τήν οποίαν 
άνη'κουσιν ό άστακός,ή καρίς, ό κραγγών, ό καρ
κίνος, καί αλνλα_ παραπλήσια ζώα, ήτο κατά 
τήν εποχήν ταύτην ή τελειότατη τής φύσεως. 
Λ ι ιόεαι πολλών·αύτών ήσαν πάντη άλλοΐαι καί 
έξηλλαγμέναι καί παντάπασι τοΐς νΰν όστρακο- 
δέρμοις άνόμοιοι. Πλεΐστα αύτών άνήκον είς 
τήν οικογένειαν τών τριλοβιτών, ήτις έξηφα- 
νίσθη όλοσχερώς ση'μερον, καί τής όποιας οί 
όνισκοι (c lopo rtes) μόλις δύνανται νά δώσωσι 
παραπλησίαν ιδέαν.

Οί τριλοβΐται είχον σχήμα άσπίδος ώοειδοΰς 
σειρά άρθρώσεων συνηρμοσμένης. Το έμπρόσθιον 
αρθρον έφερε τούς οφθαλμούς καί τό στόμα. 
Πολλά έξ αύτών ήδύναντο νά μεταβληθώσιν είς 
σφαίραν άπαραλλάκτως ώς οί νΰν ονίσκοι, καί 
; πλέον έπι τών νώτων.

Έ κ τών μαλακίων κεφαλοπόδων άναφέρομεν 
τόν Γυοοκέρωτα, έκ δέ τών γαστεροπόδων τόν 
Βελλεροφώντα, ερποντα ώς ό νΰν κοχλίας, ό κή- 
ρυς η η χοιρινή οια του υπο την γαστέρα σαρ
κώδους αύτών ποδός.

Μεταξύ τών μαλακίων άκεφάλων, τών οποίων 
ώς τύπος θεωρείται τό κοινόν όστρεον, ό μύαξ 
ή ό σωλήν, άναφέρομεν τά γένος Όρθόνωτα.

Κ ατά όέ τήν δευτέραν η άνωτέραν σιλουρια- 
νήν περίοδον άναφαίνονται ή'δη τό πρώτον είδη 
τινα ιχθύων έλλειπόντων πάντως άπό τής πρώ
της έποχής· πρός τούτοις πολλά τριλοβ 
ειόη, οΐτινες ήδη περιήλθον είς τό τέρμα 
μεγέθους αύ

ιτων 
τέρμα τοΰ

αυτών.
Κ ατά τήν σιλουριανήν περίοδον ή θάλασσα 

έκαλυπτεν είσέτι σχεδόν άπασαν τήν επι
φάνειαν τής γής. ’Από τής 'Ισπανίας μέχρι τών 
Ουραλιων ορών ή γή κατεκλύζετο ύπό άπεράν- 
των ύδάτων, τά  όποια έκάλυπτον όλοσχερώς 
τήν Ισπανίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, καί 
από τών όποίων άνέθρωσκον δύο μόνον νήσοι, ών
ή μ.έν άπετελεΐτο έκ τών γοανιι ικων ορων της
Βρετάνης καί Βανδέας, ή δέ έτέρα έκ τών κεν 
τρικών γρανιτικών όροπεδίων. Τό βόρειον τής 
Νοοβεγίας μέρος, τής Σουηδίας καί ρωσσικής 
Λαπωνίας άπετέλει μόνον συνεχή ξηράν. Ή  δέ 
Αμερική παοιστάτο πρός μέν μεσημβρίαν ύπό 
τής λεγομένης Νέας Βρετάνης καί τού Χιλ.ί, 
προς όε βορράν ύπό τής Καλλιφορνίας καί τοΰ 
’Ωρέγου.

Β. —  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΒΟ ΝΙΛΝ Η .

Ούτως όνομάζουσιν οί γεωλόγοι άπό τής Βρε- 
ταννικής έπαρχίας D e v o n sh ire  τήν έπομένην 
γεωλογικήν περίοδον, καθ’ ήν αί άπό τών 
άπειρων θαλασσών άναδυόμεναι ήπειροι καλύ
πτονται ήόη ύπό φυτών καί ζιόων τελειοτέρας 
φύσεως.

Ειδομεν ό'τι κατά τήν πρώτην σιλουριανήν 
περίοδον ή ζωή διατρανοΰται δ ι’ οργανισμών 
άπλουστάτων, οίος ό τών φυκών, τών λυκοπο- 
δίων, τών ζωόφυτων, τών ένάρθρων καί τών 
μαλακίων. Προϊόντος τοΰ χρόνου ή γεννητική 
τής γής δύναμις ηύξοινε, παράγουσα ζώα καί 
φυτά έπί μάλλον καί μάλλον τελειότερα. Μετά 
τα  ζωόφυτα και τά  έ'ναρθρα αναφαίνονται οί 
σπονόυλωτοι ιχθύες, καί μ ε τ’ αύτούς τά έρπετά 
και μετα τα  ερπετά τα  μαστοφόρα καί τά  πτηνά, 
μέχρις ού άναφαίνεται έπί τής έπιφανείας τής 
γής ό ά ν θ ρ ω π ο ς ,  ό βασιλεύς τής κτίσεως, ό

φέρων έν έαυτώ τήν άπό τοΰ Δημιούργοΰ έκπο- 
ρευομένην διάνοιαν καί ψυχήν.

'Η  παρατεθειμένη είκών παοιστα ιδανικήν 
άποψιν τής γής κατά τήν δεβονιανήν περίοδον. 
Ή γή κατακαλύπτεται ύπό άπειρων ύδάτων, 
άφ’ ών έξαίρονται τ/ίδε κάκεΐσε σποραδικά τινα 
νησίδια καί βράχοι, έφ’ ών περιοχοΰνται τά  
διάφορα άτελή έ'ναρθρα καί μαλάκια τής δεβο- 
νιανής περιόδου. Επί τής παραλίας κεΐται έρριμ- 
μένον πτώ μα θωρακοφόρου τινός ιχθύος, καί μία 
τών νήσων καλύπτεται ύπό δενδρυφίων Άστερο- 
φυλλίτου (as te ro p h y llite s  c o ro n a ta )  άναμε- 
μιγμένων μετά βοτάνης βρυοέσσης. Κατά τήν 
περίοδον ταύτην τά φυτά είναι ταπεινής καί 
παραδόξου όψεως καί κατασκευής. Τά μεγάλα 
δένδρα δέν άνεφάνησαν είσέτι, καί μόνοι οί 
Άστεροφυλλΐται ύψοΰσι πρός τόν ούρανόν κορμόν 
υψηλόν, λεπτοφυά καί ισχνόν. Τό δέ φώς τοΰ 
ήλίου, μόλις διαπερών ύπολαμπές καί άμυδρόν 
τήν έξ ήμισείας ομιχλώδη σύστασιν της άτμο- 
σΦαίρας, δέν δύναται νά παράξη άλλο είμή φυτά 
κυψελώδους άραιάς καί άγγειώδους φύσεως. 
’ΐδίως δέ τά κρυπτόγαμα, τών όποίων έννοιαν 
λαμβάνομεν έκ τών σημερινών πτερίδων (fo u -  
geres) καί μυκήτων, άπετέλουν τό μεγαλείτερον 
μέρος τής άρχεγόνου έκείνης φυτείας, τής όποιας

Δίλοβος πτερυγωτός.

όμως ολίγα άνεκάλυψεν ό άνθρωπος λείψανα, 
άπολεσθέντα ίσως ώς άμοιροΰντα ξυλικών ίνών 
καί μόνον έκ κυψελώδους άραιοΰ ίστοΰ έξυ- 
φασμένα.

Η έξωτερική μορφή τών φυτών τής δεβονια- 
νής περιόδου διέφερεν υπερβαλλόντως, ώς βλέ
πομεν, τήςτώ ν σημερινών. Τά φυτά τής περιόδου 
έκείνης συμμετείχαν τής φύσεως τών βρύων καί 
τών λυκοποδίων, άτινα, κρυπτόγαμα όντα φυτά 
ύποδεεστέρας φύσεως, δέν φέρουσιν ούτε άνθη 
ούτε καρπούς καταφανείς, καί άτινα κατά τούς 
πρώτους έκείνους καιρούς τής δημιουργίας τών 
οργανικών όντων διε'πρεπον ένεκα τοΰ ύψους καί 
μεγαλείου τών άτόμων καί τής ποικιλίας τοΰ εί
δους αύτών.

Τά κατά τήν περίοδον ταύτην άναφανέντα 
τελειότατα τής κτίσεως ζώα ήσαν οί ιχθύες, 
διαφέροντεςύπερβαλλόντως τών νΰν, ώς περιεχό- 
μενοι έν 0 ώρα κι λεπιδω τώ , έξ οϋ καί ιχθύες 
θωρακοφόροι έπωνομάσθησαν, οίος ό Κοκκόστεος, 
ή Κεφαλασπίς καί άλλοι.

Τά δεβονιανά έδάφη άποτελοΰνται έκ σχιστών, 
άμμολίθου (g re s ), καί διαφόρων τιτανόλιθων, 
γνωστών ύπό τό όνομα τοΰ ά ρ χ α ίο υ  πορφ υροΰ 
ά μ μ ο λ ίθ ο υ  (v ieux  g re s  ro u g e ) τής ’Αγγλίας, 
καί έκ τών στρωμάτων τών έπονομαζομένων 
g rau w ac k e , εύρισκομένων ιδίως έν τή  μεσημ
βρινή Γαλλία, Βελγίω, Ρωσσία καί ’Αμερική. Εί
δαμε ν άνωτέρω ότι αί μεταλλικαί ούσίαι αί άπαρ- 
τίζουσαι jov πλανήτην τής γής μέχρι τής έποχής

ταύτης ησαν ό γρανίτης, ή'τοι τό μ ίγμα έκεΐνο 
χαλικικής ποτάσσης, σόδας καί μαγνησίας, 
όπερ άποτελεΐ τήν ύπόστασιν έφ ής κεΐνται 
άπαντα τά  μεταγενέστερα στρώματα. Ομοίως 
εΐδοαεν πώς ύστερον διά τής ένεργείας καί 
ροπής τών βραζόντων ύδάτων άπεσπάσθησαν 
άπό τοΰ γρανίτου διάφοροι αμμώδεις ύλ^αι, αί
τινες έπλασαν δ ι’ ύποστάσεων τά  στρώματα 
τοΰ άμμαλίθου, τής άργίλλου καί τών σχιστών 
τής πρωτογενούς έποχής. Πόθεν λοιπον προέρ
χετα ι ιδίως ή άνθρακική τίτανος, ήτις εύρίσκεται 
άφθονωτάτη έν τοΐς δεβονιανοΐς εδάφεσιν;

’Από τών ρωγμών καί τών διασφαγών τοΰ 
έναγχος κρυσταλλοπήκτου φλοιοΰ τής γής έςη- 
ρεύγοντο κατά τήν πρώτην έκείνην έποχήν ούχί 
μόνον χείμαρροι γρανίτου, άλλα καί πλήθη 
ζεόντων ύδάτων, έμπεφορημένων δαψιλούς δια- 
λύσεως διττανθρακικής τιτάνου καί μαγνησίας. 
Οί άπό τών εγκάτων τής γής άναθρώσκοντες 
τιτανοΰχοι εκείνοι χείμαρροι άνεμιγνύοντο μετά 
τοΰ ΰδατος τής θαλάσσης, ή'τις έκάλυπτε σχεδόν 
τότε άπασαν τήν έπιφάνειαν τής γής. Διό 
τά  άπό τή ς καταπτώσεως καί ύποστάθμης 
τών ύλών έκείνων πλασθέντα ύστερον έδάφη 
έμπεριέχουσι πολλήν τήν άνθρακικήν τίτανον. 
Κατά δέ τήν έπομένην γιουρασικήν καί κογ- 
χιτικήν περίοδον αί καθιζη'σεις αύται κατα-

Ίδανική άποψις τής γής κατά τήν δεβονιανήν περίοδον.

καλύψουσιν άπασαν τήν ύπό τών θαλασσίων ύδά
των κλυζομένην έπιφάνειαν τής γής δ ι’ ύπο- 
σταθμών διηκουσών είς πολλών έκατοστύων μέ
τρων βάθος.

Γ. —  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΘΡΛΚΩΔΗΣ.

Τή δεβονιανή περιόδω έπεται ή άνθρακώδης, 
Τά κατά τήν περίούον ταύτην πλασθέντα στροί- 
ματα άποτελοΰνται ιδίως έκ γαιανθράκων ή 
ορυκτών άνθράκων, οΐτινες είναι ή ύλη τών 
κατά τήν έποχήν έκείνην ύπαρξάντων φυτών, 
'θ  ορυκτός άνθραξ, όστις θερμαίνει τάς έστίας, 
καί εμψυχόνει τάς άτμομηχανάς τών έργοστα- 
σίοιν, ό άπαραίτητος ούτος μοχλός, δ ι’ ού είς 
τοσοΰτον προη'χθη ή άνθρωπίνη βιομηχανία καί 
δύναμις, καί έξ ού ποριζόμεθα τό φωτιστικόν 
αέριον (g a z ) , ό άνθραξ ούτος παρη'χθη έκ τών 
πρό τοΰ κατακλυσμού ύπαρξάντων έκείνων φυ
τών, άτινα άπετέλουν τά  δάση, τούς λειμώνας 
καί τά  λιμνάζοντα έδάφη τοΰ άρχαιογόνου κό
σμου έν έποχνί ήν δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν χρο- 
νολογικώς.

Ο σπουδαιότατος χαρακτήρ τής έποχής 
ταύτης είναι ή μεγαλοπρεπής καί κολοσσαία 
έμφάνισις τής δαψιλοΰς φυτείας, ή'τις κατεκά- 
λυψε την τέως γυμνήν έπιφάνειαν τής γής, καί

ό πολύς καιρός, καθ’ ον διετηρη'θη έπ ’ αύτής, 
Τήν πλουσίαν έκείνην φυτείαν ανέπτυξε καί 
διετήρησεν ή μεγάλης θερμότητας καί υγρασίας 
εμπεφορημένη άτμοσφαΐρα τής γής. Τεκμαιρό- 
μεθα δέ αύτό έκ τούτου, ότι τά  σύγχρονα ήμΐν 
φυτά, όσα είναι κατά  τό μάλλον καί ήττον 
όμοια τοΐς κατά τήν έποχήν έκείνην ύπάρξασί, 
δέν δύνανται ση'μερον νά προαχθώσιν έφ’ όλης 
τής έπιφανείας τής γής, άλλά μόνον είς τούς 
καύσονας τών τροπικών. Τά ούρανομη'κη άπην- 
θρακ;ομένα στελέχη έκείνων άποδεικνύουσιν ότι 
ή τότε άτμοσφαΐρα ήτο μεστή θερμότητος καί 
υγρασίας, οϊαν παρέχονται ση'μερον οί τρο
π ικοί. Ό  περίφημος περιηγητής Αιβιγκστών, 
όστις έσχάτοις τοσαύτας έκαμεν άνακαλύψεις 
έν τή  έσωτερική ’Αφρική, έφανέρωσεν ότι αί 
άένναοι βροχαί καί ή μεγάλη θερμότης τής 
άτμοσφαίρας χαρακτηρίζουσι τό κλίμα τών τρο
πικών χωρών τής ’Αφρικής, ένθα κατασκηνοΐ 
ή μεγαλοπρεπής καί δασύφυλλος έκείνη φυτεία, 
ή έκπλη'ττουσα τόν εύρωπαΐον περιηγητήν. Φαί
νεται λοιπόν ότι ή μεγάλη θερμότης καί ή 
ύγρασία τής άτμοσφαίρας δέν η σαν, ώς ση'μερον, 
περιωρισμέναι μόνον έν τοΐς τροπικοΐς, άλλ’ 
έξηπλοΰντο έφ’ όλης τής γής. Από τών χωρών 
τής ισημερίας μέχρι τής νη'σου Μελβίλλης (έν 
τώ  π  επαγωμένω άοκτικώ Ώκεανώ), ένθα αίω-



νίως σήμερον έπικρατοΰσιν οί πάγοι, καί άπο 
του ακρωτηρίου της Σπιτζβέργης μέχρι του 
κέντρου της Αφρικής, τά  φυτά της άνθρακοφόρου 
έκείνης περιόδου έκάλυπτον όμοιομόρφως την 
επιφάνειαν της γης. Εναργέστατη δέ τούτου 
άπόδειξις είναι ό'τι άπαντώμεν σήμερον τά αύτά 
άπολελιθωμένα λείψανα τών αύτών έκείνων 
ζώων καί φυτών έν τόποις πολύ διαφέρουσιν 
άλλη'λων ώς προς την θερμοκρασίαν, οίον έν τνί 
Γρηλανδία καί τη Γουϊνέα, παρά τόν αρκτικόν 
χο'λον καί τόν ΐσημερινο'ν. Έ ν  λοιπόν όμΟιό- 
θερμον καί μόνον κ λ ίμ α  έπεκράτει έφ’ όλης 
της σφαίρας, καί μόνον ύστερον κατά τήν τρι- 
τογενή περίοδον, προχωρούσης της άποψύςεως 
της σφαίρας, ήρξαντο καταψύχεσθαι οί δύο πόλοι 
τής γής.

Πόθεν προήρχετο ή παράδοξος όμοιοειόής 
έκείνη θερμοκρασία; Έ κ τής μεγάλης έσώτερι- 
κής θερμότητος τής σφαίρας, ή'τις ήτο τοσαύτη, 
ώστε ή θερμότης τήν οποίαν άπέστελλε πρός 
αύτήν ό ήλιος διά τής πυκνής καί άτμώδους 
αύτής άτμοσφαίρας, καθίστατο ανεπαίσθητος.

Βλέποντες τήν καταπληκτικήν αφθονίαν τών 
έπί τής γής φυτών κατά τήν εποχήν έκείνην 
άπό τοΰ ένός εις τόν άλλον πόλον, καί τήν 
άπειρον ποσότητα τοΰ άνθρακας καί ύδρογόνου,

ήτις εύρίσκεται έναποτεταμιευμένη έν τοΐς στρώ- 
μασι τών γαιανθράκων, μεστών πισσασφάλ
του, πολλοί τών φυσιολόγων παρεδέχθησαν ό'τι 
ή άτμοσφαΐρα τής έποχής έκείνης έμπεριεΐχε 
πολύ πλειότερον άνθρακικόν οξύ τής σημερινής, 
ένεκα τών άναλόγως ολίγων ό'ντων, άτινα δυσ- 
κόλως ζώσιν έντός άτμοσφαίρας έμπεφορημέ- 
νης πολλοΰ άνθρακικοΰ οξέος.

Τά φυτά τής έποχής έκείνης ήσαν γιγαντιαΐα 
τό μέγεθος. Α ίΠ τ ε ρ ίδ ε ς ,  αΐτινεςση'μερον μόλις 
έξαίρανται τοΰ έδάφους ώς άπλή βοτάνη, ηύ'ξα- 
νον τότε είς τεράστιον υψος καί όγκον. Οί Κα- 
λαμ ΐτα ι ^ωροΰντο εϊς υψος οκτώ μέτρων ύπέρ 
τής γής. Τά δε Λυκοπόδια, καί 'ίππουροειδή, 
τά  όποια πατοΰμεν σήμερον, ήσαν άλλοτε δέν
δρα είκοσιπέντε έως τριάκοντα μέτρων ΰψου£. 
Τά Λ ε π ιδ ό δ ε ν δ ρ α , ά'τινα ιδίως έσκίαζον τά  
τότε δάση, eiyον φύλλα μήκους ήμίσεος μέτρου, 
άξονα δέ πάχους μέτρου. Ή  Σ φ ρ α γ ισ τ ή  (Si- 
g illa ria )  ύπερέβαινε πολλάκις τά  τριάκοντα 
μέτρα, καί ύπό τήν σκιάν τών κολοσσιαίων τού
των φυτών άνεπτύσσοντο αί δενδροειδείς Πτε- 
ρίδες, παριστώσαι τό μεγαλοπρεπές θέαμα δά
σους σκιαζομένου ύπ ’ άλλου έπικαθημένου 
δάσους.

Έν τοΐς μυχοΐς τών άπεράντων έκείνων δρυ-

μώνων, έ'νθα έπεκράτει γενική γαλήνη καί ηρε
μ ία , τά  πρό τοΰ κατανλυσμοΰ παράσιτα φυτά 
είρπονέπί τών κορμών τών υψηλών δένδρων μυ- 
ρίοις ένασμενίζοντα φαντασιώδεσιν έλιγμοΐς καί 
συμπυκνώσεσι φυλλοδέσμων, ώς έ'ρπουσι ση'μερον 
έπί τών δένδριον τά  έπίφυτα όρχεοειδή φυτά καί 
ό κισσός.

Ή  θέα τής έπιφανείας τής γής κατά τήν 
εποχήν έκείνην ήτο πλήρης υψηλής καί μυστη
ριώδους μεγαλόπρεπείας. Οί ούρανομήκεις κορ
μοί τών Σφραγιστών οί έξαιρόμενοι οίονεί έμ- 
πεφυτευμένοι έν τοΐς φυλλώμασι τών τα π ε ι- 
νοτέρων φυτών, οί υψηλοί καί φαντασιώδεις 
Κ αλαμ ΐτα ι, αί κομψαίκαί υπερήφανοι δενδροει
δείς. Πτερίδες, αί Σ φ η ν ο π τ ε ρ ίδ ε ς  καί οί 
Υ μ ε ν ο φ υ λ λ ΐτ α ι ,  τών όποιων τό άέριον στύπος 

καί αί λεπτοφυείς ράδικες έταλαντεύοντο ύπό 
τής θερμής αύρας είς μυρίας γραφικάς κινήσεις, 
άπετέλουν φαντασίαν τής οποίας άδυνατοΰμεν 
νά έννοήσωμεν σήμερον τάς καλλονάς καί τό 
μεγαλεΐον τό έπικρατοΰν έφ’ ό'λης τής έπιφα
νείας τής άρχεγόνου γής άπό τοΰ ένός είς τόν 
έ'τερον πόλον.

Ή άπέραντος καί γιγάντεως έκείνη φυτεία, 
ή έξηλλαγμένη τήν ιδέαν καί άπλουστάτη τήν 
φύσιν, ήτο πάντη διάφορος τής νΰν τήν γήν

καλυπτούσης. Καίπερ δέ προέχουσα κατά τό 
μεγαλεΐον καί τήν ταχεΐαν αύξησιν, ύπελείπετο 
ποικιλίας χρωμάτων καί ζωής· δ ιότι ούδέν 
άνθος, ούδείς καρπός, ούδεμία χρωμάτων άντίθε- 
σις, ούδέν πτ/ινον ένεψύχου διά  κελαρυσμών ή 
ποικιλίας χρωμάτων τήν άέναον μονοτονίαν 
εκείνην· ούδέν μαστοφόρον αίσθανόμενον καί 
καθηδυνόμενον έκ τοΰ περί αύτό θεάματος· άλλά 
πανταχοΰ τό άένναον πράσινον χρώμα τών φυλ- 
λάδων τών Πτερίδων, τών Λυκοποδίων καί 
τών άλλων άκοτυληδόνων κρυπτογάμων φυτών, 
άτινα δέν εφερον ούτε άνθη ού'τε καρπούς. Μόνη 
ή θάλασσα έ'τρεφεν ή'δη είδη τινά ιχθύων, μα
λακίων καί οστρακόδερμων. Ττίδε κάκεΐσε άνε- 
πη'δων πτερωτά κολεόπτερα, όρθόπτερα καί νευ- 
ρόπτερα έ'ντομα στίλβοντα έκ τών πολυποίκιλων 
αύτών χρωμάτων έν τα ΐς ά’σθενέσιν ήλιακαΐς 
άκτΐσιν.

Πρός τίνα  σκοπόν, ύπέρ τινων οφθαλμών, 
πρός τίνα  άνάγκην άνεπτύσσοντο τα  μονήρη καί 
κολοσσαΐα έκεΐνα δάση ; Τις προώρισται νά κα
τασκήνωσή ύπό τούς μεγαλοπρεπείς καί δασυ- 
φύλλους έκείνους δρυμώνας; 'Υπέρ τίνος τό 
θειον έκεΐνο θέα μ α ; Ποια μυστηριώδη όντα 
έθεώρουν τά  θαύματα έκεΐνα; Τα ζιττηματα 
ταΰτα είναι ανεξιχνίαστα καί άβυσσος είς τό 
ασθενές ανθρώπινον λογικόν!

Ιδ α ν ικ ή  άποΨις τής γής κατά  τήν άνθρακώδη περίοδον.

Άπό τής δαψιλοΰς έκείνης φυτείας, τής ιδίως 
ύπό κρυπτογάμων άποτελουμένης, παρήχθησαν 
τά  άπειρα στρώματα τής άνθρακοφόρου έπο
χής, άφ ών ποριζόμεθα ση'μερον τούς γαιάνθρα
κας.

Πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου τής μεταμορφώ- 
σεως τών δένδρων καί τής βοτάνης τήςπληρούσης 
τα  τέλματα  τοΰ άρχαίου κόσμου παρεδέχθησαν 
οί γεωλόγοι τήν έξής θεωρίαν. Κατά τήν άνθρα- 
κώδη ταύτην άρχαιοτάτην περίοδον ό γήινος 
φλοιός, μόλις παγιωθείς, περιεκάλυπτε άσθενώς 
και συνείχε τάς έν τώ κέντρω τής γής περιορι- 
σθείσαςπυριφλεγείς υλας, αΐτινες έκ μυρίων διατα- 
ρασσόμεναι αιτιών, ιδίως δέ ύπείκουσαι είς τήν 
ελξιν της σελήνης καί τοΰ ήλίου, παρη'γαγον 
υποβρυχίους άμπώτιδας καί παλίρροιας, έξεργα- 
ζομένας μεγάλας τάς άνατροπάςτοΰ έδάφους, ποΰ 
μεν άνυψοΰσαι, ποΰ δέ καταβιβάζουσαι τόν συν- 
εχοντα αύτάς κρυσταλλόπηκτον φλοιόν είς με
γάλα βάθη. Κατά τάς καθιζήσεις ταύτας τοΰ 
εδάφους τά  έπ’ αύτοΰ δάση, αί βοτάναι καί τά 
ύδρόβια φυτά τής έποχής συνεβυθίζοντο μετ’ 
αύτοΰ έντός τοΰ κατακλύζοντος αύτά ύδα
τος. Υστερον δέ νέα φυτά άνεπτύχθησαν έπί 
τοΰ εκ νέου άποψυχ θέντος έδάφους, ό'περ κατε- 
βυθιζετο πάλιν ύπό τών αύτών έσωτερικών 
άφορμών. Έ κ  τής διαδοχής τοιούτων κατακλυ

σμών δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν έπί τόν αύ
τόν τόπον έπί αιώνας συναγωγήν τής άπειρου 
έκείνης φυτικής ούσίας, ή'τις άπετέλεσε τά στρώ
ματα τών γαιανθράκων, ’ΐδίως ό'μως συνετέ- 
λεσαν είς τήν παραγωγήν τών στρωμάτων τού
των τά βοτανοειδή καί ύδρόβια φ υ τά - δ ιότι 
σπανιώτερον εύρίσκομεν έν αύτοΐς ίχνη τών με
γάλων δένδρων τής έποχής.

Πώς δέ τά φυτά έκεΐνα μετεβλήθησαν είς 
άνθρακα μεστόν πισσασφάλτου ή τόν γ α ιά ν 
θ ρ α κ α ; Διά τής εν τώ ΰδατι διαμονής αύτών 
α ί φυτικαί υλαι ύπέστησαν ιδίαν τινά σήψιν, 
είδος ζυμώσεως ( fe rm e n ta tio n ) , τής οποίας 
δυσκόλως δυνάμεθα ση'μερον νά έξηγ/ίσωμεν τάς 
διαφόρους χημικάς φάσεις. Έκεΐνο δέ μόνον 
γνωρίζομεν, δτι ή ζύμωσις καί ή έν μέρει άπο- 
σύνθεσις τών φυτικών τούτοιν ύλών παρήγαγε 
μέγα ποσόν άνθρακικοΰ ύδρογόνου, ή φλογιστι
κού αέριου, ό'περ, περικλεισθέν έντός μεγάλων 
σπηλαίων, γίνεται σήμερον παραίτιον μεγάλων 
καταστροφών έν τοΐς άνθρακωρυχείοις διά  τής 
αναφλεςεως αυτοΰ. Τα έπί τών φυτικών έκείνων 
υλών ύστερον επικαθισαντα βαρέα μεταγενέστερα 
στρώματα, πιέζοντα τήν ζύμην έκείνην, περιε- 
ποίησαν αύτή τήν χαρακτηρίζουσαν αύτήν με
γάλην σκληρότητα. Ή  δέ έκ τών έγκάτων 
τής σφαίρας άνερχομένη θερμότης άπηνθράκωσεν

αύτήν έπί τέλους, άπαραλλάκτως ώς κατα- 
σκευάζομεν ση'μερον άπό τών ξύλων τούς ξυλάν
θρακας, άφαιροΰντες τόν άτμοσφαιρικόν άέρα 
καί καθυποβάλλοντες αύτούς εϊς μεγάλην θερ
μότητα. Α-ί δέ διαφοραί τάς οποίας βλέπομεν 
εϊς τά  διάφορα τών γαιανθράκων είδη παρήχθη
σαν έκ τής είς αύτά άναλόγως τής ένεργείας αύ
τών άπό τής γής ένεργούσης θερμότητος καί τοΰ 
βάρους τών έπ’ αύτών έπικαθισάντων μεταγε
νεστέρων στρωμάτων. Έκ τών δύο τούτων 
έξηγοΰμεν τήν διάφορον σύστασιν τών γαιανθρά
κων, εφόσον άναβαίνομεν άπό τών κατωτάτων 
πρός τάς άνωτάτας αύτών στιβάδας.

Αι ταπεινόταται στιβάδες είναι ξηρότεραι 
και πυκνότεραι τών άνωτάτων · διότι ή άπαν- 
θρακωσις αύτών έξετελέσθη ύπό ύψηλοτέρας θερ
μοκρασίας καί έν ταύτώ μεγαλειτέρας πιέσεως. 
Χημικοί τινες κατώρθωσαν εσχάτως νά παρά- 
ςωσι τεχνητούς γαιάνθρακας διά τής είςτάς φυτι- 
κας ΰλας ένεργείας τής πιέσεως καί θερμότητος.

Άναμφισβήτητον λοιπόν είναι ό'τι ό γαιάν- 
θραξ παρήχθη ύπό τής έν μέρει σήψεως, πιέ- 
σεως, ζυμώσεως καί θερμάνσεως τών φυτών, 
ατινα εκαλυπτον τήν γήν κατά τήν έπί χ ιλ ιά 
δας αιώνων διαρκέσασαν γαιολογικήν ταύτην πε
ρίοδον. Άπόδειξις δέ τούτου τρανωτάτη τα έν

τοΐς άνθρακωρυχείοις έ'τι καί νΰν εύρισκόμενα 
άμετάβλητα λείψανα τών καυλών καί τών φύλ
λων τών φυτών τής άνθρακώδους έποχής. Πολ
λάκις οί μεταλλεΐς άπαντώσιν ολοκλήρους δέν
δρων κορμούς μετά τών κλάδων αύτών καί ριζών 
έγκαρσίως έμπεφυτευμένους έν τή  στιβάδι. Άλλ’ 
ό γαιάνθραξ δέν παρήχθη ιδίως ύπό τών μεγά
λων κορμών δένδρων τής περιόδου ταύτης, τών 
Λεπιδοδένδρων, τών Σφραγιστών, τών Καλα- 
μιτών καί τών Σφηνοφύλλων · δ ιότι πολλά 
στρώματα άνθρακώδη δέν περιε'χουσιν ούδένα 
τοιοΰτον κορμόν, άλλ’ άποτελοΰνται έκ τής έπι- 
σωρεύσεως καί συστολής τών βοτανωδών π τε 
ρίδων, βρύων, υδροβίων καί άλλων χθαμαλών 
φυτών · δ ιότι, ώς είδομεν, δύο ειδών φυτά ήκ- 
μαζον έπί τής γής τότε, τά κολοσσαΐα σπάνια 
κωνοφόρα μονοκοτυλήδονα, τά  άκοτυλήδονα 
κρυπτόγαμα, καί τά  χθαμαλά βοτανώδη ή ύδρό
βια ή τελματώδη, ά'τινα παρη'γαγον έ'ναγχος 
τήν ϊλυώδη γήν ( to u rb e )  τήν παριστώσαν τούς 
συγχρόνους γαιάνθρακας.

Τά άνθρακώδη έδάφη ταΰτα άποτελοΰνται 
έκ στιβάδων άλλήλαις έπικειμένων, συγκει
μένων έναλλάξ έκ ποικίλων άνθρακολίθων (g res 
h o u ille rs , συμμιγίας άμμου, άργίλλου, καί 
σχιστού, ένιοτε άσφαλτιτών καί φλογιστών),

καί τέλος έκ τοΰ ιδίως γαιάνθρακος. Οί άνθρα- 
κόλιθοι ούτοι άποτελοΰσι στιβάδας (des s tra -  
tes) έπαναλαμβανομένας έναλλάξ μετά τών 
γαιανθράκων ένίοτε πλέον ή έκατόν πεντηκον- 
τάκις. Τό ιδίως έπικρατοΰν έν τοΐς άνθρακολί- 
θοις τούτοις είναι ό ά νθρακώ δης σ ίδ η ρ ο ς , 
ό'στις κατά τινας μοίρας τής Αγγλίας εύ- 
ρίσκεται τοσάκις άναμεμιγμένος μετά τών 
στιβάδων τοΰ άνθρακολίθου, ώστε χορηγεί τόν 
σίδηρον είς άπαντα τά  σιδηρά πυρεία τής Με
γάλης Βρεταννίας. ’Εν δέ Γαλλία ό λ ιθ ο ε ιδ ή ς  
άνθρακοίδης σίδηρος ( fe r  c a rb o n a te  litho ide) 
άπαντάται σπανιώτερον καί κατά τεμάχια  δια- 
λείποντα, ένώ έν Α γγλία , τή δαψιλώς ύπό τής 
φύσεως πάσι τοΐς άγαθοΐς χορηγηθείση χώρα, ή 
άνθρακΐτις καί σιδηρΐτις γή έξορύσσεται έκ τοΰ 
αύτοΰ έδάφους. Ή  παρατεθειμένη όπισθεν είκών 
παριστα τήν συνήθη διάθεσιν τών στιβάδων τοΰ 
γαιάνθρακος έν Αγγλία, ή'τις είναι περικεκλει- 
σμένη μεταξύ δύο όριζοντείων καί παραλλήλων 
στιβάδων σχιστώδους άργίλλου μεμιγμένης μετά 
τεμαχίων άνθρακώδους σιδήρου.

Ή  άνέύρεσις τοιούτων σιδηριτίδων στιβάδων, 
παρεντεθειμένων μεταξύ τών στιβάδων τοΰ άν
θρακας, είναι μέγα τοΐς μεταλλουργοΐς εύτύχημα. 
Διότι, ό'ταν έν τώ  αύτφ τόπω εύρίσκηται ό' τε

σίδηρος καί ό άνθραξ, ολίγη δαπάνη έξορύσσε- 
τα ι καί ένταύτώ προσπορίζεται δ τε χωνευτός 
Λαί ό σφυρήλατος σίδηρος.

Έ ξ ό'λων τών χωρών τής ύδρογείου σφαίρας 
ή Αμερική περιέχει τά μέγιστα άνθρακώδη τα 
μεία (1 τετραγωνικόν χιλιόμετρον άνθρακος έπί 
1 5  χ ιλ . έπιφανείας), ά'τινα ό'μως δέν έκκαρ- 
ποΰνται άναλόγως. Η άνθρακΐτις λεκάνη τοΰ 
Βελγίου καί τής βορείας Γαλλίας άποτελεΐ ζώνην 
συνεχή άπό Λιέγης μέχρι τής Βαλλενσιανής καί 
B eth u n e , άποτελουμένην έκ πεντήκοντα μέ- 
χρις έκατόν πέντε έπικαθημένων. στιβάδων, πά 
χους Ο1*,2 5  μέχρι 2  μέτρων πάχους. Αί δύο 
λεκάναι τών ποταμών S a o n e-e t-L o ire , τών 
οποίων πρώτιστα έκμεταλλεύσεως κέντρα είναι 
τό C reusot, B lanzy, E p in ac, περιέχουσι μό
νον δέκα στιβάδας, αΐτινες ό'μως είναι πολύ πα- 
χύτεραι έ'χουσαι δέκα μέχρι τεσσαράκοντα μέ
τρων πάχους.

Αί στιβάδες τών γαιανθράκων εύρίσκονται 
σπανιώτατα όριζόντειαι. Διότι αί πολυάριθμοι 
αναστατώσεις τοΰ έδάφους τής άνθρακώδους 
έποχής διέρ^ηξαν αύτάς καί κατετάραξαν πο- 
λυτρόπως. Συνήθως είναι διακεκομμέναι γω - 
νιωδώς, διάστροφοι, ένίοτε δέ συνεπτυγμέναι 
είς έαυτάς έλικοειδώς, ώς καταδεικνύει ή όπισθεν 
παρατεθειμένη είκών.

’Ιδανική άποψις τής γής κατά τήν πβρμιανήν περίοδον.

Δ. —  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Ι Π Ε ΡΜ ΙΑ Ν Η .

Ειδομεν ότι ό πρω ϊαίτατα άποψυχθείς φλοιός 
τής γής, διαρρηγνύμενος ότέ μέν ύπό τών ποι
κίλων άναστατώσεων τοΰ έσωτερικοΰ πυρός, ότέ 
δέ ύπό τής όσημέραι συστελλόμενης έπιφανείας 
τής γή ς , ύφίστατο ρωγμούς καί διασφαγάς, οΐ
τινες έξηρεύγοντο τόν γρανίτην, ιδίως δέ τόν 
συενίτην καί τόν πορφυρίτην, άπό τών όποιων 
μεγάλα διανίσταντο όρη, άτινα έπεφάνησαν περί 
τά  τέλη τής μεταβατικής λεγομένης έποχής, καί 
τά  όποια, πυρίφλεκτα έ'τι, ήσαν πάντως άκα- 
τάλληλα πρός διαμονήν οργανικών όντων. Τά 
όρη ταΰτα έξη'ροντο γυμνά καί άγρια έπί τής 
γής, ήτις· έκαλύπτετο ήδη ύπό τής δαψιλούς 
τών κρυπτογάμων φυτείας.

Η Γαλλία καί ή Α γγλία  καί ή Αμερική 
παρέχουσι μικρά ίχνη τής περμιανής περιόδου, 
παραβαλλόμενα πρός τάς άπειρους έκτάσεις άς 
τά  έδάφη τής έποχής ταύτης κατέχουσιν έπί τής 
άνατολικής εύρωπαϊκής 'Ρωσσίας. Διό καί ή 
περίοδος αύτη τής άρχεγόνου έποχής ώνομάσθη 
Περμιανή άπό τής έπαρχιας Πέρμ, ήτις άποτε
λεΐ μέγα τής εύρωπαϊκής 'Ρωσσίας μέρος.

Κατά τήν  έποχήν ταύτην αί θάλασσαι έκά- 
λυπτον μέγα μέρος τοΰ ύπό τών όρων τοΰ

I Vosges κατεχομένου όροπεδίου, τήν Βαυαρίαν 
ταΰ 'Ρήνου καί τό μέγα δουκάτον τοΰ Βάδεν 
μέχρι τής Σαξονίας καί Σιλεσίας, καί συνείχοντο 
τοΰ Ωκεανού, οστις κατείχε τό μέσον τής 
Α γγλίας καί τής 'Ρωσσίας.

Περιγράψαντες τήν μ ε τ α β α τ ικ ή ν  Έ π ο χ ή ν  
μεταβαίνομεν νΰν εϊς τήν περιγραφήν τής λεγο
μένης δ ευ τερ ευ ο ύ σ η ς Έ π ο χ ή ς .  Πριν ό'μως 
έγκαταλίπωμεν τήν έποχήν ταύτην, έπισκο- 
πήσωμεν διά βραχέων τά  περί αύτής προρ- 
ρηθέντα.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, καθ’ ήν τό πρώ
τον άναφαίνονται έπί τής γής τά  φυτά καί τά 
ζώα, τά μαλάκια, τά  οστρακόδερμα, καί ιδίως 
ό ϊχθύς ό λεγόμενος γ α ν ώ δ η ς , ήσαν τά  τ ε 
λειότατα όντα καί οί βασιλείς τής δημιουργίας. 
Ο ιχθύς ούτος περιεβάλλετο πανταχόθεν θώρακι 

στερεωτατω, ό’στις προεφύλαττεν αύτόν άπό τής 
έπηρείας τής θερμότητος καί τών άλλων δεινών 
τής έποχής. έκείνης. Ούδέν πτηνόν, ούδέν μα
στοφόρο ν ένεψύχονε τάς κοιλάδας καί τά  δάση. 
Έ π ί τών ήπε·'ρων είρπον ήδη άτελή τινα  έο- 

πετά , πρόδρομοι τών τεραστίων σαυρών Ίχθυο- 
σαυρου και Πλεσωσαυρου τής δευτερευούσης 
έποχής.

Ή  φυτεία κατά τήν μεταβατικήν έποχήν 
απετελεΐτο εκ σπανιωτάτων τινών κωνοφόρων

ι



δικοτυληδόνων, ιδίως όμως έκ τών άτελεστάτων 
κρυπτόγαμων άκοτυληδόνων, Πτερίδων δεν- 
δροειδών, Λυκοποδίων, καί Καλαμιτών, αύξησάν- 
των εϊς τεράστιον υψος τριάκοντα 
καί τεσσαράκοντα μέτρων, καί 
άποτελεσάντων τά  δάση της 
έποχής ταύτης, άτινα , πιεσθέντα 
υπό τών έπ αύτών έπικαθισάν- 
των μεταγενεστέρων στρωμάτων, 
καί ύποστάντα είδος ζυμώσεως 
Si' ένεργείχς τοΰ κεντρικού πυ
ρός, άπηνθρακοίθησαν. 'Η θερμο
κρασία της σφαίρας ήτο όμοια 
πανταχοΰ, κατά τούς πόλους καί 
κατά τον ’Ισημερινόν · ή δέ κατά 
κλίματα διαφορά δέν ύπήρχε. Τά 
ζώα καί τά  φυτά τών πόλων ήσαν 
τά  αύτά τοΐς έν τω  'Ισημερινώ

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν .

ούσιν, ώς καταδεικνύουσιν αί έν Σπιζβέργη καί 
τή Μελβιλλίω νη'σω άνασκαφαί.

Κατά τήν έποψήν ταύτην ή βαθμηδόν απο-

Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ

ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ,
Η  Λ ΙΜ Ν Η  Τ Ο Γ  Α Λ Β Ε Ρ Τ Ο Γ  Ν Γ Α Ν Ζ Α . 

Κ ατα τό ’Αγγλικόν του Samuel Baker.

V I I .

Ή  λ ί μ ν η  τ ο ΰ  ’Α λ β έ ρ το υ  Νυ ά ν ζ α .

(Συνέχ. άπό σελ. 52).
•

’Ενίοτε ή λίρ.νη διογκοΰται είς υψος τεσσά· 
ρων ποδών ύπεράνω τής έπιφανείας, τήν όποιαν 
είχεν δτε ειδομεν αύτήν κατά πρώτον. Οί είσ- 
βάλλοντες εις αύτήν ποταμοί είσιν άπειροι και 
πολλοί αύτών μεγάλοι· διότι, κατοπτεύοντες διά 
τηλεσκοπίου τάς μακροτάτας άκτάς, έβλέπομεν 
δύο κολοσσιαίους καταρράκτα;, καταφερομένους 
έκ τών ορών εις τήν λίμνην καί έχοντας βε
βαίως ρεύμα πολλοΰ λόγου άςιον, διότι ήδυ- 
νάμεθα νά διακρίνωμεν αύτούς έξ άποστάσεως 
έξήκοντα μιλλίων,

'Η λίμνη βρύει κροκοδείλων, οΐτινες είναι 
τοσοΰτον αδηφάγοι, ώστε αί γυναίκες, πορευό- 
μεναι πρός ΰδρευσιν, δέν εισέρχονται εϊ; το 
ύδωρ υέχρι γονάτων. Το άμύθητον πλήθος τών 
κροκοδείλων προσπορίζεται το τέταρτον τής 
βοράς αύτοΰ άπό τών σαρκών τών αύτοχθόνων, 
τούς οποίους ένίοτε διώκει είς μεγαλας ό ιαστα- 
σεις έπί τών σύρτεων. Ίύ ιω ς ομως προτιμώσι 
τήν γυναικείαν σάρκα.

Ή  Βακοβία, έπί τής οποίας εύρισκόμεθα, 
κεΐται έπ ί 10 1 5 f βορείου πλάτους.

Έ π ί οκτώ δλας ήμέρας έμείναμεν είς τήν κώ
μην ταύτην θεραπευόμενοι καί περιμένοντες τάς 
λέμβους, τών όποίων τήν αποστολήν οι αυ
τόχθονε; έβράδυνον βεβαίιος, δπως δώσωσιν εις 
τούς φίλους τόν άναγκαΐον καιρόν ν άφαιρέ- 
σωσιν ή μ ΐ ν  διά μυρίων πανουργιών δσον πλεΐστα 
μάνδρα. Τέλος μετά πολυη'μερον υπομονήν εϊδο- 
μεν δύο άθλιας λέμβους άνευ καταστρωμάτων. 
Έντός τής μιας κατεσκεύασα άσυλόν τ ι ,  είδος 
θαλάμου δυναμένου νά σκεπάζη ήμάς άπό τής 
βροχής καί τοΰ ήλίου. Εκάστη λέμβος ήλαύ- 
νετο ύπό τεσσάρων κωπηλατών. Είσέβημεν δέ 
αύτάς ώραίαν τινά πρωίαν καί διατέμνοντες τά  
γαλήνια ΰδατα τής λίμνης διευθυνόμεθα πρό; βορ
ράν, εχοντες έφόδια όρνιθας καί ίχθύας τεταρι- 
χ ευ μένους.

Το μέν πλεΐστον τής συνοδίας μου μετά τοΰ 
*Ριχ άρν καί Σαάτ καί τών Αίθιόπων είσέβη 
τήν μεγάλην λέμβον, έγώ δέ μετά τής συζύγου 
τήν μικράν. "Οτε δ ’ άνήχθημεν, ό ήγεμών τής 
Βακοβίας, είς τόν όποιον προσήνεγκα ύάλινα 
κοσμήματα, έρριψέ τινα έξ αύτών είς τήν λίμνην 
έπικαλούμενος ύπέρ ήμών τήν προστασίαν τών

Διάθεσις ιώ ν  στιβάοων τοΰ άνρθακος.

θεών τής '/ώρας, δπως εμποδίσωσι τούς ίππο- 
ποτάμους τοΰ άνατρέψαι τό πλοΐον ήμώ ν, 
καί τούς κροκοδείλους τοΰ καταβροχθίσαι 
ήμάς.

Κ ατά τήν πρώτην ή μέραν τοΰ πλοός ή λίμνη 
ήν όμαλή καί ήρεμος, ό ούρανός συνηρεφής καί 
γαλήνιος, καί ή φύσις ώραιοτάτη. Ένίοτε διε- 
κρίνομεν τά  έπί τής δυτικής ακτής όρη, καί ή λ ί
μνη έφαίνετο έκτεινομένη έπ’ άπειρον. Έπλέομεν 
δέ εκατόν μέτρα μακράν τής ανατολικής ακτής, 
παραλλάττοντες τήδε κάκεΐσε σύρτεις αμμώδεις 
ή δέσμας καί σωρούς βάτων, αίτινες έξετείνοντο 
είς πλιάτος ένός μιλίου μεταξύ τοΰ ΰδατος καί 
τής βάσεως τών λόφων τών οριζόντων τήν λίμνην. 
Έ ν τώ  παράπλω τούτω παρημείψαμεν μεγάλους 
σκοπέλους, οΐτινες ύψοΰντο κάθετοι χιλίους πεντα- 
κοσίους πόύας ύπεράνω τής θαλάσσης · άπεμα- 
κρυνομεθα δέ αύτών άπωθοΰντες τήν λέμβον μετά 
καλάμων. Οί βράχοι ούτοι άνήκον είς τήν 
πρωτογενή περίοδον, άποτελούμενοι έκ γρανίτου 
άναμεμιγμένου μετ’ έρυθοοΰ πορφυρίτου. Από 
τών διασφαγών καί τών χαραδρών τών ήφαι- 
στείων έκείνων βράχων έξήρχοντο άφθονοι παν
τοειδείς θάμνοι, καί δενδρύφια, ιδίως δέ τό 
γιγαντιαΐον εύφόρβιον. 'Υπεράνω δέ τών ρωγμών 
καί τών κατασκίων χαραδρών μετηρσιοΰντο 
μυρίαις ένασμενίζοντες κινήσεσι καί έλιγμοΐς 
χαρίεντες άγριοι άκρόκομοι φοίνικες, διαφό
ρους έ'χοντες τάς άπό τής κόμης διαθέσεις. Τά 
στελέχη τών φοινίκων τούτων έ'χουσι τό μέν 
μήκος άέριον, τήν δέ περιφέρειαν ψιλήν παντα
χόθεν μέχρι τής κορυφής. Καί οί μέν έ'χουσι 
περικεχυμένα τάς ράδικας ώς π τερά , έκδί- 
δοντες κατά μέσον εκ τίνος περιρραγέντος φλοιοΰ 
βοτρυώδη καρπόν · οί δέ, εχοντες κεκλιμένας 
τάς έπί τής κορυφής κόμας, παριστώσι σχημα
τισμόν λαμπάδος άπαιθυσσομένης, γραφικήν 
άποτελούσης τήν πρόσοψιν. Προμηνύουσι δέ πάν
τοτε τήν παρ’ αύτοΐς ύπαρξιν άργυρολαμποΰς καί 
λάλου τινός ρυακίου άναβλύζοντος ύπό τούς βρά
χους καί τήν χλόην.

Μ ετ’ όλίγον συνηντήσαμεν πλήθος ίπποποτά- 
μων διεσκεδασμένων παρά τά  άβαθή ΰδατα τής 
ακτής καί παρά τάς σύρτεις, καί περαιτέρω 
άρρητον κροκοδείλων πλήθος,όχουμένων άφόβως 
έπί τών σύρτεων καί άκτώ ν, ή ήλιαζομένων, 
άλλΛκοτον καί έξηλλαγμένην άπεργαζομένων 
φαντασίαν.

Έξηκολουθήσαμεν πλέοντες δλην τήν νύ
κ τα , καί τέλος έναυλοχήσαμεν πλησίον μι
κρού τίνος παροχθίου χωρίου. Λιενυκτερεύσαμεν 
δέ έπί τής ακτής άνάψαντες δαυλούς τινας. 
Κατ’ εύτυχίαν έ'σχον τήν πρόνοιαν νά έναποθέσω 
τάς κώπα; έντός τών λέμβων· διότι τήν έπιοΰσαν 
έξυπνήσαντες ειδομεν έ'κπληκτοι, δτι άπαντες 
οί κωπηλάται έ'λαθον άποδράντες μεθ’ δλων 
τών κατοίκων τής κώμης. Περιμείνας μέχρι με
σημβρίας καί μή ίδών έπιστρέφοντα μηδένα τών 
ναυτών, άνήχθην μετά τών άνθρώπων μου * 
άλλ’ οί στρατιώταί μου, παντάπασιν άπειροι 
τοΰ κωπηλατεΐν, έ'ρριψαν έπί τέλους τάς λέμ
βους έπί άκρωτηρίου τινός, εϊς τούς πρόποδας 
τοΰ οποίου εύοίσκετο μικρός άμμώδης αίγιαλός,

ψυξις τής έπιφανείας τής γής έπέφερε τούς 
ρωγμούς καί τάς διασφαγάς τοΰ κρυσταλλοπη- 
κτου φλοιοΰ, άπό τών όποίων άνετινάσσοντο οί 

πυρώδεις λεγόμενοι βράχοι τοΰ 
γρανίτου, τοΰ πορφυρίτου καί τοΰ 
συενίτου, πλάσαντες τά  γρανι- 
τικα  καί πορφυριτικά λεγάμενα 
δ'ρη, άτινα ένεπλήσθησαν ΰστερον 
μεταλλικών οξειδίων καί θειούχων 
μιγμάτων , έκσφενδονισθέντων 
άπό τοΰ καχλάζοντος κεντρικού 
ταρτάρου, καί άτινα έξειογάσθησαν 
τάς λεγομένας μεταλλικάς φλέβας 
(F ilons), πηγήν τής νΰν έξορύξεως 
τών μετάλλων. Αλλά περί τών 
η φ α ισ τ ε ίω ν  λεγομένων βράχων 
πραγματευσόμεθα ιδίως περί τά  
τέλη τής πραγματείας ταύτης.

(*Έπεται συνέχεια,)

ένθα καί διενυκτερεύσαμεν έκτεθειμε'νοι είς ραγ- 
δαίαν βροχήν. Τήν δέ πρωίαν, καίπερ ραγδαίας 
έπιπιπτούσης τής βροχής, κατεσκεύασα είς τό 
όπισθεν τής λέμβου οπήν, είς τήν οποίαν 
ένήρμοσα κώπην, ήτις έ'μελλε νά χρησιμεύση 
ώς πηόάλιον, καί τήν όποιαν έφη'ρμοσα στερ- 
ρώς διά ταινιών ώμοβυρσίνων.Έπειτα δέ κόψας 
δύο ίνδοκαλάμους κατεσκεύασα ιστόν καί κε
ραίαν, από τής οποίας έςήρτησα ώς ίστίον πέ
πλον σκωτικόν. Έν τοσούτω οί άνθρωποί μου, 
άπελπισαντες τών ματαίων προσπαθειών τής 
προτεραίας καί ύπομένοντες τήν μοίραν αύτών, 
μ ’ έ'βλεπον άπαθώς παρασκευαζόμενων έπί τον 
πλοΰν, καί μή θέλοντες νά μέ μιμηθώσιν, έκά- 
πνιζον ήσύχως τάς πίπας αύτών.

’Βν τώ άμα άνήχθην πελάγιος μαλακώς έν- 
δίδοντος τοΰ πνεύματος καί συνιζάνοντος· ή δέ 
λέμβος διέτεμνε τά κύματα ώς βέλος, ένώ ή 
έτε'ρα, άμοιρούσα ιστίου καί πηδαλίου, περιε- 
στρέφετο ώς τήν χθες άσκόπως ’ ώστε έν τέλει 
έόέησεν ΐνα ρυμουλκήσω αύτήν, καίπαραλλάξας 
άκρωτήριον άνεκάλυψα δύο κώμας έχούσας λ ιμε
νίσκον πλήρη μικρών άκατίων δεδεμένων παρά 
τήνάκτ/,ν, βρύουσαν μαύρων αύτοχθόνων,οΐτινες, 
άνυψοΰντες τά ; κώπας αύτών, προσέφερον ήμΐν 
έαυτούς ώς κωπηλάτας. Παρελάβομεν δέ έξ αύ
τώ ν, ών οί τρεις είσελθόντες είς τήν λέμβον μου 
έφρόντισαν πάραυτα πρό παντός άλλου ν’ άφαι- 
ρέσωσι τον ιστόν καί τήν οθόνην, τοΰ οποίου 
ώ έν ένόουν τήν χρήσιν.

Αί δύο άκατοι διέτεμνον ταχέως τά  γαλήνια 
τής λίμνης κύματα, άμιλλωμένων τών κωπηλα
τών πρός ταχυπλοΐαν, δτε προελθόντες δσον 
τέσσαρας λεύγας άπό τής ύποφαινομένης παρα
λίας, ένε'σκηψεν ό λίψ άνεμος καί τό κύμα ηύξά- 
νετο, τά  νέφη συνεπυκνοΰντο, καί ζόφος έπεγί- 
νετο· τά  ΰδατα τής λίμνης, ταρασσόμενα καί 
σαλεύοντα μέχρι τοΰ πυθμένος, κατέστησαν 
κυματώ δη, καί τό πάν προεμήνυε προσεχή 
τυφώνα. Έν τώ  άμα διέταξα τούς ναύτας νά 
διευθυνθώσι κατ’ εύθεΐαν πρός τήν άκτη'ν. ’Αλλά 
τά ΰδατα καθιστώντο φοβερά, τά  κύματα διογ- 
κοΰντο βαθμηδόν * αί δέ ύπόσαθροι λέμβοι 
ήρξαντο νά διαρρέωσιν. Έ ξ άποστάσεως μιάς καί 
ήμισείας λεύγης άπό τής άκτής δέν ήδυνάμεθα 
ήδη νά διευθύνωμεν αύτάς, καί έάν δεν ε’ίχομεν 
μεθ’ ήμών πολλά μαγειρικά σκεύη, δ ι ’ ών έξην- 
τλοΰμεν τό ΰδωρ, βεβαίως κατεκλυζόμεθα. Τέλος 
έπισκηψάντων πέντε ή εξ κεραυνών, ό τυφών 
έξανέστη λάβρος, άναρπάσας ώς κελύφη τά  έλα- 
φρά καί ύπόσαθρα σκάφη. Τά κύματα εγειρό
μενα γιγαντια ΐα  έθραύοντο πρός τόν θάλαμον τής 
λέμβου · ό άνεμος διεξάττων έγκολπίας έξερρύη 
μ ε τ ’ άκατανοήτου ροθίου βίας καί σφοδρότ/) - 
τος, ένώ ό ύετός ραγδαίος άπε'κρυπτεν ήμ ΐν  τά 
περί ήμάς, άγνοοΰντας που παρεσυρόμεθα. Μ ετ’ 
όλίγον έπήλθον βρονταί καί άστραπαί καί πτώσεις 
κεραυνών, καί μυρίων γνόφων συμπληγάδες είς 
έπιμετρον τοΰ τρο'μου καί τής άπορίας ήμών.

Εύτυχώς ό άνεμος έ'πνεε πρός τήν παρακει- 
μένην άκτήν, είς τήν όποιαν καί έφερόμεθα. 
νΗδη έψαύομεν τήν άκτήν δτε πελώριον κΰμα 
άνέστρεψε μίαν τών λέμβων, τής οποίας οί ναΰ-

τα ι έσφενδονίσθησαν ώς έκ θαύματος έπ ί τ ί ς  
άκτής.

Ή μεΐς δέ, προσορμισθέντες καί άποβάντες, 
έκείμεθα πολύν καιρόν κατά γής, ώς άν έκ μα- 
κράς ταλαιπωρίας άπειρηκότες, καταβεβρεγμέ- 
νοι καί έντρομοι, καί παρετηροΰμεν τό περί ήμάς 
άναπεπταμένον τής τρομεράς καταιγίδος θέαμα. 
Μετ’ ολίγον κατευνασθέντος τοΰ άνέμου καί τής 
ζάλης, καί τών νεφελών άρθεισών είς τά  ΰψη, 
αίφνης δέ έκλάμψαντος τοΰ ήλίου, ειδομεν 
μεγαλοπρεπή καί γραφικήν χώραν, έμψυχουμέ- 
νην ύπό καταρράκτου, καταπίπτοντος έξ ΰψους 
χιλίων ποδών, μέγαν βρόμον καί πάταγον άπερ- 
γαζομένου, καί σχηματιζοαε'νου ύπό τοΰ πο
ταμοΰ Καούγιρη, τοΰ πηγήν έχοντος έν τώ 
άχανεΐ έκείνω τέλμ α τι, έπί τής όδοΰ τής άγού- 
σης άπό Μ ρουλι είς Βακόβιαν, τό όποιον παρηλ- 
λάςαμεν καί τέλος διήλθομεν έν 
μέρει πρό τινων ήμερών.

’Ακτοπλοοΰντες έφθάσαμεν είς Έ π- 
π ιγό γ ια , πόλιν μεγάλην , κειμένην 
έντός δρμου μεγαλοπρεπούς παρά τούς 
πρόποδας άποκρήμνων σκοπέλων, έπί 
τών κλιτύων τών όποίων άνερριχώντο 
πλήθος ώραίων αιγών. ’Αλλ’ δμως δέν 
ήδυνήθημεν ν’ άγοράσωμεν έπ’ ούδε- 
μιά τιμή  ούδεμίαν αίγα, ένώ δ ι’ένός 
σελινιού προεμηθεύθημεν 1 5 0  ό'ρνιθας.

Τήν δεκάτην ήμέραν μετά τήν άπό 
Βακοβίας άναχώρησιν ήμών ή λίμνη 
δέν είχεν ήδη πλάτος μεγαλείτερον 
τριάκοντα μιλίων · άλλά συστελλο- 
μένη καθιστάτο ώραιοτέρα. Τήν δέ 
δεκάτην τρίτην είχε μόνον δεκα
πέντε μιλίων πλάτος, καθόσον έπλη- 
σιάζομεν πρός τά  μυχια ίτατα  αύτής 
καί τό τέρμα τοΰ πλ,οός ήμών.

Προσορμισθέντες δέ καί άποβάν
τες είς Μεγούγκω, εΰρομεν έπί τής 
άκτής πλήθος αύτοχθόνων, οΐτινες 
περιέμενον ήμάς μετά τοΰ ήγεμόνος 
και τοΰ όδηγοΰ, δστις ώδη'γησεν ήμάς 
άπό Μ’ ρουλι είς Βακοβίαν. *Η τοπο
θεσία τής πόλεως, κειμένης έπί παρα
κειμένου όροπεδίου, ήτο γραφικοι- 
τά τ η .

Ψθάσαντες έπί τοΰ οροπεδίου έφ’ 
ού κεΐται ή πόλις Μεγούγκω, ήδυνή- 
θημεν νά κατοπτεύσωμεν ά π ’ αύτοΰ 
μέγα μέρος τής λίμνης, ή'τις., έ'χουσα 
πρό τής πόλεως πλάτος δεκαεπτά 
μιλίων, καί συστελλομένη έπί μάλ
λον καί μάλλον πρός βορράν, άπέλη- 
γεν έντός πυκνοΰ καλαμώνων δάσους
πέντε μιλίων πλάτους, άπό τοΰ όποιου 
•>y / \ η · , »  /εςερχομενη προς βορραν ανεπεταννυτο
επ άπειρον, άποτελοΰσα τόν ά π ’αύτής 
έξερχόμενον Νείλον. 'Η λίμνη αΰτη 
κεΐται 8 1 6  μέτρα ύπεράνω τοΰ ώκεα- 
νοΰ. 'Ο ποταμός, έξερχόμενος τής 
λίμνης τοΰ Αλβέρτου Νυάνζα, έ'λεγον 
οί αύτόχθονε;, είναι πλεύσιμος έπί 
μακρόν · αί άκατοι δμως τοΰ Ούνυόρο 
δέν δύνανται νά διακινδυνεύσωσιν έν 
αύτώ, δ ιότι αί άκταί κατωκοΰντο 
ύπό φύλων ληστρικών καί ισχυρών. Η εκβολή 
δε αΰτη τοΰ Νείλου κεΐτα ι περί 18  μίλια 
μακράν τοΰ στόματος τοΰ βραχ ίονος τοΰ Σομερσέ- 
του ποταμοΰ, ή μάλλον τής φυσικές διώρυγος τής 
ενούσης τήν λίμνην τοΰ ’Αλβέρτου μετά τής ύπό 
τοΰ Σπήκ άνακαλυφθείσης λίμνης τής Βικτωρίας. 
Τούτο συνεφώνει πρός τάς ύπό του Σπήκ δοθεί- 
σας μοι πληροφορίας περί τών πηγών τοΰ Νεί
λου.

'Ινα  δέ βεβαιωθώμεν δτι άληθώς ό βραχ ίων 
τοΰ Νείλου Σομερσέτου είναι ό άληθή,ς ποταμός, 
δ ι’ ού τά  ΰδατα τής λίμνης Βικτωρίας με
τοχετεύονται είς τά  τής λίμνης Αλβέρτου , 
«πεφασίσαμεν ν’ άνέλθωμεν δσον τό έφ’ ήμΐν 
μακράν τήν διώρυγα ταύτην, ήτις, άρχομένη ώς 
λίμνη πλάτους δέκα χιλιάδων μιλίων περί τάς 
έκβολάς, συνεστέλλετο βαθμηδόν καί κατ’ ολί

γον είς πλάτος ‘2 5 0  μέτρων, όριζομένη έκατέρω- 
θεν ύπό υψωμάτων βουνοειδών διακοσίων ποδών 
ΰψους. Τά δέ ΰδατά τής διώρυγος τοΰ Σομερσέ
του ήσαν διαυγή καί γαλήν ιαΐα. ’Οκτώ μίλια 
μακρότερον ό ποταμός ούτος είχε μόνον έκα- 
τόν όγδοήκοντα μέτρα πλάτους, τό δέ ρεύμα 
αύτοΰ, άσθενές τέως, έγίνετο ήδη σφοδρόν καί 
φανερόν. Τέλος παοαλλά;αντες κώμην τινά, 
εύρέθημεν αίφνης άπέναντι γιγαντιαίου καταρ
ράκτου, ούτινος ό ψόφος προσε'πιπτε βροντή 
παραπλήσιος έκ μεγάλων άποστάσεοιν.

Εκατέρωθεν τοΰ ποταμοΰ ΰπερε'κειντο ώς 
τοιχώματα γεωλοφίαι τριακοσίων ποόών ΰψους, 
καθωραϊζόμεναι ύπό φυτείας δαψιλούς καί συνη- 
ρεφοΰς, ύπεράνω τής όποιας έκρέμαντο βράχοι 
ποώδεις καί υψιτενείς. Απέναντι ήμών ήνοίγετο 
έγκοπή, άπό τής όποιας ό ποταμός,συστελλόμε- συρτεω;,
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νος είς πλάτος 5 0  ποδών, κατεκρημνίζετο άπό 
ΰψους τριάκοντα πέντε μέτρων είς άβυσσον μαύ
ρων σκοπέλων ήφαιστείας γενέσεως. Τοΰ δέ ρεύ
ματος τοΰ άπό τών κρημνών έκε;νου καταρράτ- 
τοντος, σχιζομένου περί τούτους βιαιότερον καί 
πολλάκις άνακλωμένου πρός έναντίαν τήν κατα
φοράν, μεγάλαι διανίσταντο δΐναι, πληροΰσαι 
ό ιά τή ς  παλλιρροίας άπαντα τόν μεσάζοντα τό 
πον αφροΰ, ούτινος τό λευκόν χρώμα μεγάλην 
είχε τήν άντίθεσιν πρός τό μέλαν πλαίσιον 
τών βράχων έν ώ διεγράφετο. Τά πέριξ τού κα
ταρράκτου καθωραίζοντο ύπό τών φοινίκων τών 
τροπικών καί τών άγρίων βανανεών.

Είναι δέ ούτος ό μεγαλοπρεπέστατος τών κα
ταρρακτών τοΰ Νείλου, τόν όποιον έγώ άνακα- 
λύψας, έπωνόμασα είς τιμήν τού διάσημου 
Άγγλου γεωλόγου Μουρχισώνος, προέδρου τής

Γεωγραφικής έταιρίας τής Αγγλίας, κ α τ α ρ -  
ρακτη ν  τοΰ  Μ ουρχ ισ ώ νος. ( Ί δ ε  τεΰχος 
πρώτον, σελ. 1 7 .

Προς τα  δεξιά τοΰ καταρράκτου έπί σύρ- 
τεως χθαμαλής καί άμμώδους ε’ίδομεν άρρητον 
κροκού είλων πλήθος, έξήπλωμένων παραλλ/ίλως 
δίκην κορμών δένδρων.

Εφονευσα ένα τεράστιον τό μέγεθος. Έκ 
ύε τού κρότου τής έκπυρσυκροτήσεως οί δειλοί 
κωπηλ.αται πτοηθέντες άφήκαν τάς κώπας καί 
έκρύβησαν εν τω  άντλω · τότε αί άκατοι, παρεξω- 
σθεΐσαι ύπο τού ρεύματος, έξώκειλαν έπί στρώ
ματος καλαμώνων, έξ ών άνετινάχθη έντρο
μος ιπποποταμος. Έν ταύτώ δέ άνεφάνησαν 
δεκαοκτώ κεφάλαί κροκοδείλων, οΐτινες, βλέ- 
ποντες ήμάς όλοσχερώς άπομακρυνομένους τής 

έφαίνοντο άτυχήσαντες τών έλπί- 
δων διά τό έξαίρετον πρόγευμα, τό 
όποιον παρ’ έλ—ίδα άπώλεσαν. Διότι, 
έάν τώ ό'ντι έξωκέλλομεν, θά έγενό- 
μεθα έν άκαρεΐ βορά τών άδηφάγων 
τούτων ζώων, ά'τινα ύπεραγαπώσι τήν 
άνθρωπίνην σάρκα, καί τρέφονται ώς 
επι τό πλεΐστον έκ τών σωμάτων τών 
αύτοχθόνων, τούς όποιους ενεδρεύουσιν 
ύδρευο μένους.

Έγώ καί ή σύζυγός μου, έξηντλη- 
μενοι ύπό τοΰ πυρετού, μετηνέχθη μεν 
έπί της μικράς νη'σου Πατουάν, άνη- 
κούσης είς τόν ‘Ριόγκα καί τόν ίσχυ- 
ροτατον αύτοΰ σύμμαχον Φοβούκαν, 
αμφοτε'ρους άμειλίκτους έχθρούς τοΰ 
Κάμρασι. Έν τώ  μεταξύ οί κωπηλά- 
τα ι καί οί αχθοφόροι ήμών έλειπο- 
τακτησαν άπαντες, ώστε εύρέθημεν 
τρόπον τινά έν δεσμωτηρίω έπί τής 
νη'σου Πατουάν. Προσήνεγκα είς τούς 
αύτόχθονας δλας τάς ύαλώδεις πραγ
ματείας μου καί πολλά σκεύη, δπως 
μεταφέρωσιν ήμάς κα τ’ εύθεΐαν είς 
Σχούαν πλήν καθ ήν ώραν ένόμιζον δτι 
συγκατένευον, έ'μαθον παρά τής Βαχ ί- 
τας δτι συνώμοσαν, ΐνα, σφετερισθε'ν- 
τες τά ήμέτερα, έγκαταλείψωσιν ήμάς 
επι τής ερήμου έκείνης νήσου, έπί τής 
όποιας βεβαίως θά κατεφθειρόμεθα 
ύπο τοΰ λιμού καί τών κροκοδείλων.

Μετα πολλάς προσπαθείας καί ύπο- 
σχεσεις, κατώρθωσα νά έξιλεώσω αύ- 
τους και να μετακομισθώ μετά τών 
ανθρωπων μου έπί τής άριστεράς όχθης, 
τήν όποιαν κατέφΟειρεν ό μεταξύ 'Ριόγ- 
κα καί Κάμρασι πόλεμος. Έ κεί συνην- 
τησεν ήμάς ό 'Ρεβόνγας, έπιτετραμ- 
μενος ίνα όόηγήση ήμάς πρός τόν 
Κάμρασιν. 'Η χώρα, ήν διήλθομεν, 
έφαίνετο δτι είχε λεηλατ/]θή. Φθά- 
σαντες παρά τινα κώμην, έχάρημεν 
σφόδρα άκούσαντες πυροβολισμόν άν- 
ταποκριθεντα είς τάν ήμέτερον, καί 
προερχόμενον έκ τών δέκα Αράβων, 
τους όποιους ό ’ίβραίμ έγκατέλιπε 
παρα τώ  Κάμρασι, καί οΐτινες, κα
θώς επλησιασαμεν, προσήλθον καί 
ησπασαντο την δεζιαν έμοΰ καί τής 

κυρίας Βεκερ. Οι άνθρωποι ούτοι, οΐτινες ήθέ- 
λησαν ποτε να με όκυζωσιν έκ τοΰ Κονδοκόρο, 
έπειτα νά με θανατώσωσιν έπί τής όδοΰ 
τής άγούσης είς Λάτουκαν, έφαίνοντο ήδη καθη- 
δυνομενοι διότι έπανεύρισκον ήμάς ζώντας.

V I I I .

'Ο  ψ ευ ο ή ς κ α ί ό α λ η θ ή ς  Κ ά μ ρ α ϊ ΐ ς .

’Ολίγον ΰστερον μετά ταΰτα άνεπαυόμεθα εν 
τιν ι πενιχρά καλύβη, δτε μοί άνηγγέλθη ή 
αφίζις του Καμρασι, και μετ ολίγον παρέστ^ 
ενώπιον μου ό άνήρ, τόν όποιον μέχρι τοΰδε έθεώ- 
ρουν ώς τόν βασιλέα τοΰ Ούνυόρο · εύρον δμως 
αύτόν τώρα λίαν παρηλλαγμένον καί άποβαλόντα 
απασαν την πρωτην επιτετηδευμένην αύτοΰ με-
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γαλοπρέπειαν. Προσήλθεν ήμΐν καγχάζων, ώς 
si αι άσκητικαί καί έκ τών ταλαιπωριών κά
τισχνοι ημών φυσιογνωμίαι κατευχαρίστησαν αύ
τόν· « Λοιπόν, άνέκραξεν εϊρωνικώς, εΐ^ετε λοι
πόν την λίμνην του Μ’μούταν-ν’ξ ιγκέ ; Ό  α ή ρ  

της λίμνης δέν φαίνεται νά σας ωφέλησε πολύ * 
μόλις σας αναγνωρίζω ! Πόσον ήδυνατη'σατε ! 
Χ ά χ , χ ά χ ,  χ ά  ! . .  · » Μ ή ών δέ διατεθειμένος 
νά υποφέρω τούς αηδείς αύτου μυκτηρισμούς, 
άπεκρίθην αύτώ σοβαρώς ό'τι ή ύπουλος καί ανε
λεύθερος αύτοΰ παρελΟοΰσα διαγωγή ήτο εύκατα- 
φρόνητος, καί δτι θά σπεύσω νά φανερώσω αύτήν 
εις τούς πέριξ λαούς, ό'πως μάθωσι τον χαρακτήρα 
αύτοΰ καί περίφρονηθη κ α τ’ αξίαν. « Λησμόνη- 
σον, λησμόνησον όλα ταΰτα, [/οί λέγει. Εισθε 
πολύ ισχνοί καί οί δύο, καί τοΰτο είναι ύμέτε- 
ρον σφάλμα. Διά τ ί  δέν ήθελη'σατε νά συμμαχη'- 
σητε μετ έμοΰ κατά τοΰ Φοβούκα ; Εϊχον σκο
πόν νά δωρη'σω ύμϊν τροφάς, γάλα καί βούτυρον, 
διά τών οποίων ση'μερον θά εϊχετε κάλλιστα.

Οΐ ά'νθρωποί μου είναι έτοιμοι νά προσβάλωσι 
τόν Φοβούκαν αύ'ριον τό πρωί. Έ χ ω  δέκα Τούρ
κους , καί σύ έ'χεις δεκατρείς- δεκατρείς καί 
δέκα κάμνουσιν εΐκοσιτρεΐς · έάν δέ σύ δέν δύ- 
νασαι να περιπατής, θά σέ σηκώσωσιν οί ά'νθρω
ποί μου, καί τότε ό Φοβούκας κινδυνεύει. "Οταν 
σκοτώσωμεν αύτόν, ό α δ ε λ φ ό ς  μου θά σοί δω- 
ρήση τόή'μισυ τοΰ βασιλείου αύτοΰ. Ση'μερον θά 
σάς δώσω τροφάς. 'Γπάγω ν’ άπαντη'σω τό ν  
α δ ε λ φ ό ν  μου τόν μέγαν Μ’κάμμα Κάμρασι, 
ό'στις θα πέμψ·/) ύμϊν ό', τ ι  θέλετε. Έ γώ  είμαι 
μικρός καί άσημος άνθρωπος πρός έκεϊνον ! Έγώ 
μέν δέν έ'χω τίποτε , εκείνος δέ τά  πάντα , καί 
επιθυμεί νά σας ΐδ η . Δύνασθε νά ύπάγητε πρός 
αύτόν ■ διότι κατοικεί έδώ πλησίον. »

"ΙΙκουον τούς λόγους αύτοΰ μετ’ έκπλη'ξεως. 
—  Τί μοι ψάλλεις έδώ, άπεκρίθην αύτώ, μέ τόν 
αδελφόν σου, τόν μέγαν Μ’κάμμα Κάμρασι; 
Έάν δέν ήσαι ό Κάμρασις, τ ίς  λοιπόν είσαι; —  
Τίς είμαι; άπεκρίθη, χ ά χ , χ ά χ ,  χ ά ! θαυμαστός,

αστείος λόγος ! τίς ε ίμ α ι; Μάθε λοιπόν ότι είμαι 
ό Μ ’γάμβ ι, ό αδελφός τοΰ Κάμρασι, ό νεώτερος 
άδελφός · άλλ’ εκείνος είναι ό αληθής βασι- 
λευ'ς. »

Τρεις ή'δη μήνας ή'μην λοιπόν παίγνιον τών 
αγρίων τούτων διπλω ματώ ν! Δέν ειδον λοιπόν 
ποτέ τόν άληθή βασιλέα, ό'στις έ'νεκα τής μικρο
ψυχίας αύτοΰ άπέφυγε πάντοτε νά συναντηθή 
μ ετ’ έμοΰ * καί ό συνένοχος της αΐσχράς ταύτης 
κωμωδίας μοί ώμολόγει τά  πάντα άναισχύντως 
καί μετά μεγίστης άπαθείας.

Μετεχειρίσθην αύτόν ώς επρεπίν αύτώ, ύβρι- 
στικώτατα, καί πρώτον ήρνη'θην νά προχωρη'σίο 
εν βήμα εϊς άπάντησιν τοΰ Κάμρασι, μή θέλων 
ν’ άπατηθώ εκ δευτέρου. Τέλος μετά τριών ημέ
ρων διαπραγματεύσεις καί λόγους μετά τής Α. 
ϊψηλότητος Μ’γά μ β ι, φέροντος πρός ημάς καθ’ 

έκάστην καρπούς, σίτον, ζύθον εγχώριον καί 
όρνιθας, άπεφάσισα νά πορευθώ πρός τόν βα
σιλέα. Ένδεδυμένος μανδύαν γελοΐον, ό'στις

'Ο  πλοίαρχος Σκήκ χα ί Γράνδ,

V y
ήγειρε την περιεργειαν τοΰ πλη'θους τών πε- 
ριεστωτων αγρίων, έκάθισα ώς ό μονάρχης έπί 
σκιμποδος, ένώ ό Μ’γάμβι έκάθισε χαμα ί · οί 
δέ μεγιστάνες καί αύλικοί παντάπασι γυμνοί ώς 

τό πολύ δέν έπλησίαζον τόν μονάρχην άλ
λως, εί^ή ερποντες καί ψαύοντες τήν γήν διά τοΰ 
μετώπου. 'Ο μονάρχης ώμοίαζεχαλκώ άγάλματι 
στυγαρωπω. Μ’ έβάρυνε δ ι’ άπείρων έρωτη'σεων 

μοί άπηύθυνεν · έγώ δέ άπεκρίθην αύτώ ότι 
προσεφέρετο ούχί ώς βασιλεύς, άλλ’ ώς επαίτης, 
οπερ έπεράτωσε τήν συνέντευξιν. Είς Κίσουνα 
Χατεσκευασα καλύβην οίκη'σιμον, έ'νθα άναπαυ- 
θεντες άνελαμβάνομεν ημάς αύτούς.

Η βανανέα έπαρκεΐ είς τό πλεΐστον τών 
χρειών τών κατοίκων τοΰ Ούνυόρου. Παρεσκευα- 
σμεναι ποικιλοτρόπως αί βανάναι χρησιμεύουσιν 
ως ποτον και ώς τροφή, διότι παράγουσιν έξαίρε- 
τον αλευρον. Από τών ίνών τής βανανέας πλέ
κόμενων κατασκευάζουσιν οί αύτόχθονες νήμα

καί σχοινίον, άτινα μεταχειρίζονται ινα ράπτωσι 
τά  ενδύματα αύτών, συνιστάμενα εκ φύλλων 
συκής, καί πρός κατασκευήν αλιευτικών κα
λάμων.

'Ο Κάμρασις άπεφάσισε νά μοί άνταποδώσ^ 
τέλος τήν έπίσκεψίν μου. Κ α τ’ αύτήν μοί διη- 
γη'θη, ότι οί πρόγονοι αύτοΰ έβασίλευσαν περί τό 
Κιτρουάρα, τ ή ν  χώραν δηλονότι τήν όριζομέ- 
νην πρός μέν άνατολάς ύπό τής λίμνης τής Βι
κτωρίας, πρός δέ δυσμάς ύπό τής λίμνης τοΰ ’Αλ
βέρτου, πρός δέ βορράν ύπό τοΰ μεταξύ τών 
δύο λιμνών ρεύματος τοΰ Νείλου. Έ κεΐ παρά 
μέν τήν λίμνην τής Βικτωρίας εύρίσκεται ή Ού- 
γάνδα, παρά δέ τήν τοΰ Αλβέρτου άπό βορρά 
πρός μεσημβρίαν τό Σόπι, τό Οΰνυόρον καί Ού- 
τούμβι. Το Ούτούμβι, κατασταν αύτόνομον ζών- 
τος τοΰ πάππου τοΰ Κάμρασι, κατέκτησε τήν 
Ούγάνδαν, τής όποιας βασιλεύει ση'μερον ό 
Μ’τέσας. Τό Σόπι είναι ή χώρα ή ποτιζομένη

ύπό τοΰ βραχίονος τοΰ Σομερσέτου, τοϋ ένοΰντος 
τάς δύο λίμνας, καί τής όποιας ό 'Ριούγκας 
καί ό Φοβούκας ζητοϋσι νά γένωνται κύριοί 

'θ  Κάμρασις έπέμενε νά βοηθη'σω αύτόν κατα 
τών εχθρών αύτοΰ, τούς οποίους έπεθύμει νά έξο- 
λοθρεύση παντελώς. Αρνηθέντος δέ πάλιν έμοΰ, 
άνεχώρησε λίαν ώργισμένος, καί έ'κτοτε δέν μοί 
έ'πεμψε διόλου τρόφιμα.

Εσπέραν τινά , άναπαυόμενος απο τών εργα
σιών τής ημέρας, τήν οποίαν όιήλθον γράφων το 
ήμερολόγιόν μου καί τας έπιστολας προς τους εν 
Α γγλία  φίλους ώς εϊ ειχον πλησίον μου τό τα- 
χυδρομεΐον, άφυπνίσθην έκ τοΰ πρώτου μου 
ύπνου ύπό φρικτοΰ θορύβου, προερχομένου έκ τής 
κρούσεως μυρίων τυμπάνων καί σαλπίγγων.

("Ε πεται συνέχεια.)
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Διήγησις τοϋ στρατηγού John Campbell, 
διοικητοΰ άγγλου έν ταύτη τη χώρα.

Τό παναρχαΐον βασίλειον τοΰ 'Ορίσσα, οπεο 
ύπό επωνυμίαν επαρχία Z illa de C u ltack  συνε- 
μίχθη μετα της άχανοΰς αγγλικής ινδικής αρ
χής, έγένετο, ώς λέγουσιν οί αρχαίοι συγγραφείς 
καί αί άρχαΐαι παραδόσεις, άλλη Έ δέμ , περιβόη
τος δια  τας καλλονάς της φύσεως, τό μεγαλεΐον 
των πόλειον, καί τά ιερά αύτης ινδικά τεμένη, 
εις τά  όποια συνη'ρχοντο πανταχόθεν της Ινδικής 
οί Βραχμάνες καί οί προσκυνηταί. Οί άρχαΐοι 
Πουδίτς ένεκωμίαζον τούς ναούς της Βουβανε- 
σβάρ, αρχαίας πρωτευούσης της χώρας, τάς τερ- 
πνάς οχθας τοΰ άγίου ποταμοΰ καί Μαχανουδδώ, 
τοΰ ποτίζοντος την εύδαίμονα έκείνην χώραν της 
επαγγελίας.

Είς αύτών ό Βαραδουάγης Μονί, ό'στις έγένετο 
έκ τών περιφημότατων τοΰ αύτοκράτορος Ακπαρ 
στρατηγών, διακηρύττει πανδη'μως : « ό'τι ή 
χώρα αΰτη έπέπρωτο ν’ άποφύγη την άνθρω- 
πίνην φιλοδοξίαν, διότι [/όνοι οί θεοί ήδύναντο 
νά κατακτήσω<π καί νά κατοικη'σωσιν αύτήν. »

Άλλ’ ό πανδαμάτωρ χρόνος ήλλοίωσεν αύτην ού
τως, ώστε, άφοΰ έπί τέσσαρας αιώνας διετέλεσεν 
ώς μοναρχία αύτόνομος ύπό τούς ηγεμόνας της 
φυλής τών Γούγγα Βάνσα, τό βασίλειον 'Ορίσσα 
προσηρτηθη έν ετει 1558 μετά τών λοιπών 
της Ίνύικής έπαρχιών τη Μογγολική αυτοκρα
τορία. Οί θρησκευτικοί σάλοι καί τών ασιανών 
κατακτητών αί έπιδρομαί καί αί λεηλασίαι άνε- 
στατωσαν καί κατελυμήναντο την άλλοτε τρισ- 
ευδαίμονα έκείνην χώραν ’ αί δέ κατακτήσεις 
τών Ού'ρια έσμίκρυναν αύτην, περιε'χουσαν άλ
λοτε μεγάλην της Βεγγάλης καί της Τελιγγάνης 
μοίραν. Λί μέγισται καί περιφημόταται τών 
πόλεων αύτης ήφανίσθησαν έπαλλήλως, κατα- 
κλυσθεΐσαι ύπό της δαψιλούς καί δρακόντειας 
φυτείας τών ju n g le s . Καί ση'μερον εϊς μάτην 
ζητεί ό περιηγητής τά ίχνη καί τήν τοποθεσίαν 
της μεγάλης πρωτευούσης τής χώρας, τήν όποιαν 
ό Κινέζος περιηγητής Θοάγγ έπεσκέφθη περί τά 
μέσα τοΰ δέκατου εβδόμου αίώνος, καί τής 
οποίας κατέλιπεν ώραίαν περιγραφη'ν. Καί ίσως 
ηγνοοΰμεν άν αύτήν μέχρι σήμερον άνευ τών 
ερευνών τοΰ ύπολοχαγοΰ R itto e ,  ό'στις, έν ετει 
1 8 3 8 ,  διήλθε μ ετ’ ένθουσιασι/.οΰ εμπαθούς άο- 
χαιολογου ·τήν άπηρημωμέννιν, νοσωδεστάτην 
καί άφιλόξενον ταύτην χώραν, έ'νθα ούδείς Ευρω
παίος πρό αύτοΰ έτόλμησε νά είσδύση καί νά 
διατρίψη. Καθ’ ον καιρόν ό περίφημος ούτος αρ
χαιολόγος έπεσκέφθη τήν χώραν, μόλις ήδυνήθη 
ν ανακαλύψη λείψανά τινα σποραδικά τών τοί
χων τών ανακτόρων καί μίαν κατακεχωσμένην 
πύλην τής παναρχαίας πρωτευούσης τοΰ μεγάλου 
βασιλείου τοΰ Ορίσσα. Έ σχάτως έ'τερος περιη

γητής άνεκάλυψε τυχαίως έν έτει I 8 5 9 , έ·/ τώ 
μέσω τών κεχεοσωμένων γαιών τής χώρας, τα  
λείψανα τής μεγάλης πόλεως Βουχανεζάν, τήν 
οποίαν περιγράφει ώς άλλην Παλμύραν περικε- 
κυκλωμένην ύπό έρειπίων ναών, υψηλών μεγά
ρων καί κολοσσιαίων δημοσίων οικοδομών. ‘Έξ 
μίλια  περαιτέρω άνευρε τούς έγκολαπτούς βρά
χους ή τά  σπήλαια τοΰ Χ ανδικίρι, παναρχαΐον 
οίκητήριον αποικίας βουδδιστών έρημιτών. Έν 
αύτοΐς άπήντησε καί άντέγραψεν έπιγραφάς έγ- 
κεκολαμμένας έν τοΐς βράχοις τών σπηλαίων πρό 
δύο χιλιάδων ετών είς τήν γλώσσαν π ά λ ι .  Έκ 
τών ένόοσίμων τούτων βλέπομεν, ό'τι ή άλλοτε 
εύδαίμων καί πλουσία έκείνη χώρα κατεστραφη 
έκ τών θρησκευτικών έπαναστάσεων, έπιδρο- 
μών καί τής τυραννίας διαφόρων ασιανών δεσπο
τών, μέχρι τής ώρας ( I 8 0 3 ) καθ’ ήν οί Αγγλοι 
άφήοεσαν αύτήν τοΐς Μαράταις, οΐτινες κα- 
τεΐχον μέγα αύτής μέρος μέχρι τοΰ 1 7 4 0 .

Ή  αγγλική κυβέρνησις ή θέλησε τό πρώτον 
νά κυβέρνηση τήν δυσήμερον, άγριώδη καί έκ- 
τετοπισμένην αύτήν επαρχίαν διά τής διεφθαρ
μένης, φανατικής καί κακεντρεχούς αριστοκρατίας 
(ή τών ραγίας) τής χώρας, ύποσχεθείσης να πλη- 
ρόνη φόρον έκατόν είκοσι χιλ ιάδων ρουπιών κα τ’ 
έ'τος. ϋνλλά μετά παρέλευσιν πολλών ετών οί 
ταμ ία ι τής εταιρίας, βλέποντες τήν απιστίαν 
τών ραγιάς, ούδέποτε άποπληρονόντων τούς φό
ρους, ήναγκάζοντο νά έπιμελώνται καί αύτοι τήν 
οικονομικήν διοίκησιν τής έπαρχίας, καί νά 
πωλώσιν ύπέρ τής αγγλικής κυβερνήσεως τά  κτή
ματα τών κακοβούλων ραγιάς. Έντεΰθεν άφορ- 
μαί αποστασιών αλλεπαλλήλων, τάς οποίας

ή εταιρία ήναγκάζετο νά καταπολεμά καί νά 
τιμωρή αύστηρότατα. Μια δε τών στάσεων τού
των μετεβλήθη είς άληθή πόλεμον, διαρκέσαντα 
έπί δύο ετη (1 8 3 6  καί I 8 3 7 ) ,  καθ’ ον ό αγγλ ι
κός στρατός ύπέστη τά  πάνδεινα άπό τής κα- 
κεντρεχείας καί τοΰ φανατισμοΰ τών έγχ (ορίων 
κχόνδων καί τοΰ όλεθρίου κλίματος.

Διότι πολλάκις έπιπίπτοντες ούτοι έξαπίνως 
τοΐς ήμετέροις στοατιώταις, διηρημένοις είς μ ι
κρά τάγμ ατα  καί κεκακωμένοις τά σώματα καί 
τας ψυχάς έκ μακράς ταλαιπωρίας καί άναβά- 
σεως, περιέκλειον αύτούς έν ταΐς χαράδραις ή 
παρα τούς κρημνούς τών ορών, καί ή κατεκρή- 
μνιζον αύτούς άπό ύψηλών τόπων, ή διέφθειρον 
ώμως κατακόπτοντες.

Διαρκοΰντος τοΰ καταστοεπτικοΰ εκείνου πο
λέμου έμάθομεν ό'τι <&ύλά τινα τοΰ Χονδιστάν 
ατινα, εί καί άπό τεσσαοάκοντα έτών διετέλουν 
λόγω μέν ύπό τήν κυριαρχίαν τής Μεγάλης 
Βρεττανίας, έ'ργω δέ διέμενον αύτόνομα, έξη- 
κολούθουν άπο αιώνων νά έκτελώσι φρικώδη καί

άλλόκοτόν τινα ιεροτελεστίαν, απόρροιαν ύπεο- 
βάλλοντος φανατισμού καί τυφλής δεισιδαιμο
νίας.

Έπληροφορήθημεν ό'τι έπί τών άγριων ορεινών 
χωρών πολλών όμορων έπαρχιών τοΰ Γουμσούρ 
οί έγχώριοι κχόνδοι προσέφερον συνεχώς εξιλα
στήρια ανθρώπινα θύματα είς τόν θεόν τής γής 
Πενόο, ή είς τόν έρυθρόν θεον τοΰ πολέμου Μα- 
νούκ, όπως ό μέν εύδοκήση ν αποστειλη αύτοΐς 
δαψιλείς θερισμούς, ό δέ έπισκιάση αύτούς κατά 
τινα πολεμικήν εκδρομήν' κα ί, όπερ φρικωδέ- 
στερ'.ν, ότι πολλοί τών ιδιωτών έθυσίαζον κρυφίως 
είς τούς θεούς ανθρώπους, ΐνα βοηθήσωσιν αύτούς 
έν τα ΐς έμπορικαΐς αύτών επιχειρησεσιν, ή έπι- 
σκιάσωσιν έν ταΐς κατά τών ίδιων εχθρών κατα- 
χθονίοις έκδικήσεσιν. Οί είς τό όόγμα τοΰτο 
άνήκοντες κχονδοι συνεισεφερον ετησιως έκαστος 
κατά δύνααιν είς άγοράν τών θυμάτων, ά'τινα 
όνοαάζουσι Μ έριας. Ή  ήλικία , τό φΰλον, ή θρη
σκεία ήσαν άδιάφορα είς αύτούς.

Φαίνεται ό'ι/.ώς ότι προύτίμων τούς έφηβου;

τών παίδων καί γερόντων, ώς πολυτιμοτέρους 
καί εύαρεστοτέρου’ς τοΐς θεοΐς. Προς άνεύρεσιν 
καί προμήθειαν τοιούτων θυμάτων ύπήρχε παρ’ 
αύτοΐς ίδιάζουσά τις τάξις άνθρώπων, μισθοδο
τούμενων ύπό τής κοινότητας τών ομοθρήσκων, 
οΐτινες, ούχί μόνον ύπό δεισιδαιμονίας ή άμα- 
θείαςάλλά καί ύπό αίσχροκερδείας αγόμενοι, πε- 
ριεφέοοντο είς τάς παρακειμένας όρεινάς κωμο— 
πόλεις καί κω μίδια , καί, ώφελούμενοι έκ τών 
συνεχών σιτοδειών, καθ’ άς οί δυστυχείς έκεΐνοι 
καθιστώντο πειναλέοι, ήγόραζον παρά τών ύπό 
τοΰ λιαοΰ έκθηριωθέντων γονέων άντί εύτελοΰς 
τιμής τά  τέκνα αύτών, ή καί ήοπαζον ανα
φανδόν αύτά. Πολλάκις δέ μή όυνάμενοι μήτε 
ν’ άοπάσωσι, μήτε ν άγορασωσιν αύτά, άπή— 
γαγον παΐδάς τινας, ύποσχόμενοι τοΐς λιμώ τ- 
τουσι γονεΰσιν ΐνα προμηθεύσωσιν αύτοΐς επ ι
κερδή έργασίαν καί άφθονα τά  πρός τό ζήν. 
Οί δέ παΐδες ούτοι τών Μέριας διέμενον παρ’ 
αύτοΐς αιχμάλωτοι πολλάκις έπί πολλά ετη, 
μή άπορ οΰντες. μη δ ενός, αέχ,ρις ού , έπελ-



θούσης της άποφράδο; ώρας, έπιπτον θΰμα τοΰ 
θηριώδους φανατισμού τών κχόνδων. Κατά το 
διάστημα τοΰτο τά  μέν άρόενα έκαλλιέργουν 
την γην ύπέρ τοΰ Σινδάρ, η κυρίου, οστις ήγό- 
ρασεν η ήρπασεν αυτά ' τά δέ θήλεα, έάν ό Σιν
δάρ δέν ηύδόκει νά κάμη χρήσιν της εξουσία; 
αύτοΰ, συνήπτον γάμον μετά τίνος όρείου κχο'ν- 
δου η μετά τίνος συναιχμαλιοτου και συμφύλου 
Μέριας, οστις κατεΐχεν αύτούς και τά  αύτών 
τέκνα ύπο την ροπήν της φριχτής κρίσεως.

Προς αγοράν τών δυστήνων έκείνων πλασμά
των, ατινα έπωλοΰντο άντί τριάκοντα μέχρις 
εξήκοντα ρουπιών, σπανίως έπλήρονον οί Σινδάρ 
χρήματα· άλλ’ έ'διδον εϊς ανταλλαγήν κερασ
φόρα τινά ζώα, χοίρους, α ίγα ;, η χαλκά τινα 
σκεύη καί κοσμη'ματα.

Η Ουσία έκτελεΐται δημοσία. Έ π ί ένα ολον 
μήνα προ της θυσίας οί μυσταγωγοί της ιερο
τελεστίας διάγουσι τό πλεΐστον τοΰ χρόνου συμ- 
ποσιάζοντες, έκβακχευόμενοι καί χορεΰοντίς περί 
τον Μέριας, ένδεδυμένον τά  κάλλιστα τών έν- 
δυμάτων, κεκαλλωπισμενον πολυτιμοτάτοι; κο- 
σμημασι, καί άνθεσι την κόμην έστεφανωμένον. 
Την δέ προτεραίαν της θυσίας φέροντες αύτον 
οί μύσται ποτισθέντα ναρκωτικόν τ ι φάρμα- 
κον, προσδένουσι πασσάλω, ώ προσηρμόσθη το 
εΐδωλον της έξιλεωθησομένης θεότητος (ταώ 
η έλέφαντος). Καί τότε ό καταχθόνιος έκεΐνος 
συρφετός, άγόμενος ύπο δεισιδαιμονική; λύσσης, 
έκκαιομένη; έκ ποικίλων έρεθιστικών φαρμά
κων, ποτών, καί τη ; μουσικής, άρχει αι πυρρι- 
χίζων προς αύλού; καί σάλπιγγας, άναπηδών, 
όκλάζων καί ψάλλων ύμνον καταχθόνιον ποός 
την γην.

« Θεά, σοί προσφέρομεν το θΰμα τοΰτο,άνθ’ 
ού δός ήμΐν ώρας εύμενεΐς, καί πλουσίου; θερι
σμούς καί ύγίειαν. » Μετά δέ ταΰτα στρεφόμενοι 
προς το θΰμα, « Σέ άπεκτησαμεν, λέγουσι, διά 
χρημάτων καί ούχί διά βίας. Σέ θυσιάζομεν 
κατα τα  έθιμα ήμών. Ούδέν αμάρτημα πρέπει 
ν’ άποδοθ·?) εϊς ήμάς, » Μετά ταύτα το πλήθος 
τών άνθρωποκτόνων άποτελεΐ συνοδίαν, τής 
όποιας προηγείται ή καταχθόνιος μουσική, πε- 
ριφερουσαν το θΰμα εί; κοινήν άπάντων θέαν 
περί τήν πόλιν. Έπιστρέψαντεςοί κχόνδοι μετά 
τοΰ θύματος παρά τον πάσσαλον, σκάπτουσι τά 
φρον παρ’ αύτον, καί, θυσιάζοντε; χοίρον, πλη
ρούσα αύτόν αίματος. Καί τότε λαβόμενοι τοΰ 
άπονεναρκοψ,ενου Μέριας, ρίπτουσιν αύτον έντός 
τής τάφρου, και θλιβουσι τήν κεφαλήν αύτοΰ 
κατα γής, μέχρι; ού άποπνίξωσιν αύτόν.

Τοτε αρχεται θέαμα τώ όντι άποτρόπαιον. 
Εκαστο; τών μυσταγωγών όρμά έπί τόν έ'τι 

ζώντα Μέρια;, καί άποκόπτων αύτοΰ τεμάχιον 
σαρκό; αίματοσταγές, απέρχεται πλήρης χαράς 
καί ενθουσιασμού οικαόε, ίνα θάψη τοΰτο παρά 
τα  εΐόωλα ή παρά τήν κατοικίαν αύτοΰ. Μετ* 
ολίγον ούδέν ά'λλο απολείπεται τοΰ δυστήνου έκεί
νου θύματος, είμη μόνον ή κεφαλή, τήν οποίαν 
θάπτουσιν άνέπαφον μετά τοΰ άποσαρκωθέντος 
σκελετού έν τώ βάθει τοΰ αίματοφύρτου λάκκου.

Εν τισιν επαρχιαις τό θΰμα μή άποναρκού- 
μενον κατακρεουργεΐται ζώ ν· τά  δέ τεμάχια  
τής σαρκός αύτοΰ διανέμονται ή πωλοΰνται άντί 
μεγάλης τιμ ής πανταχοΰ τών ’Ινδιών.

Κατά τόν μάϊον τοΰ 1 8 3 7  ή άγγλική κυ- 
βέρνησις, μαθοΰσα ταΰτα, μέ διέταξε νά κατα
διώξω τόν άπότροπαιον τοΰτον θεσμόν, καί νά 
προσπαθήσω παντοιοτρόπω; νά καταστρέψω αύ
τόν ριζόθεν. Έκάλεσα λοιπόν ά'παντα; τού; άρ- 
χηγούς κχόνδου; τής χώρας, ό'πως συνέλθωσιν 
έξ ά'παντος εί; τακτήν ήμέοαν καί ώρ*ν μετά 
τών διερμηνέων αύτών είς συνάντησίν αου, ευ
ρισκομένου έν τώ φρουρίω Βοδιαγέρω" συνήλθον 
δέ περί τρεις χιλ ιάδας. Καί οί μέν αρχηγοί 
κι*ι οι ανώτεροι αύτών υπάλληλοι πρότεροι έκά- 
θ σαν ήμικυκλιωδώ; χα μ α ί καθ’ ήλικίαν καί 
τιμήν· όπισθεν 6 '  αύτών τό λοιπόν τών κχόνδων 
ηκουον επιμελώς τούς λόγου; μου, οΰς μετε- 
γλώττιζον αύτοΐς οί διερμηνείς. « Ή  άγγλική 
κυβέρνησις, είπον είς έπήκοον αύτών, έλυπήθη 
είς το άκρον μαθοΰσα, ό'τι καθ’ έκαστον έ'τος

πλήθο; αθώων θυμάτων προσεφέροντο τοϊ; θεοί; 
τής χώρας, όπως έξιλεώσωσιν αύτούς. Το έθιμον 
τούτο, ώ; άσεβέ; καί βάρβαρον, άνάγκη ν’ άπο- 
σκορακισθή διά παντός έκ τών ’Ινδιών, ’ΐδού 
καταλληλος εύκαιρία εί; ΰμας, οί'τινες δέν 
διατελεΐτε ήδη ύπό αμαθή ραγιά, μηδαμώς φρον · 
τίζοντο; περί τής εύημερίας καί τής προόδου 
ύμών. Ό  πόλεμος κατέστησεν ύμάς ύποχειρίους 
τής αγγλικής κυβερνήσεως, ήτις ούδέποτε άνέ- 
ξεται έν τη αύτής ηγεμονία τοιαύτην άπάν- 
θρωπον έξιλαστικήν ιεροτελεστίαν. Ό  νόμος ό 
έπικρατών έν ταύτη απαιτεί αίμα άντί αίμα
τος* οί δέ άνθρωποκτόνοι τοΰ λοιπού τιμωρηθή- 
σονται ώς τοιοΰτοι. »

'Η συνέλευσις τών κχόνδων, άκούσασα έπι- 
μελώς καί ήσύχως τούς λόγους μου, άπεμα- 
κρύνθη, ό'πως σκεφθη περί τοΰ πρακτέου. Μετά 
τινας ώρας πέντε τών πρεσβυτάτων κχόνδων 
ήλθον πρός έμέ λέγοντες*

« ’Αρχαΐον είναι παρ’ ήμΐν τό έ'θιμον τής 
άνθρωποθυσίας, κληροδοτηθέν παρά τών προγό
νων, οί'τινες, ώς ήμεΐς, δέν ένόμιζον ό'τι έ'πρατ- 
τον κακώς, άλλ’ ά π ’ έναντίας ένομίζομεν ότι 
έξετελοΰμενχρέος θρησκευτικόν. Πλήν τώρα ύπο- 
σχόμεθα τοΰ λοιπού ν’ άπέχώμεθα τούτου. 
’Αλλ’ έάν ή γή  δέν δώση ή μΐν καρπούς, έάν 
έπιδημικαί άσθένειαι ένσκήψωσι παρ’ ή μ ΐν , τό 
σφάλμα, δέν θ’ άποδοθή βεβαίως εί; ή μας. » 

Τέλος ύπεσχέθησαν νά μοί παραδώσωσιν 
ά'παντα; τού; Μέρια;, ο'ίτινε; άγορασθέντ:; ή 
άρπαγέντες ήσαν προγεγραμμένοι είς θυσίαν. Τώ 
όντι μετά τινα; ήμέρας έπέστρεψαν φέροντες 
περί διακοσίους Μέριας, ά'νδρας καί γυναί
κα ς, τούς οποίους παρέλαβον, καί μ ετ’ όλί
γον ό αριθμός αύτών ύπερέβη τούς πεντακοσίους. 
Έκ τούτων τούς μέν έ'πεμψα πρό; τούς συγγε

νείς αύτών, τού; δέ προ; τάς παρωκεανίους 
έπαρχίας. Δέκα έξ αύτών έκράτησα παρ’ έμοί ώς 
ύπηρέ-ζας, τούς οποίους καί έπαίδευσα έπί 
έλπίδι τοΰ χρησιμεύειν ήμΐν ώς διερμηνείς 
πρός τού; κχόνδους. Έν έ'τει 1 8 5 0 , άναγκα- 
σθείς νά έγκαταλείψω τά ; ’Ινδίας δ ι’ ασθένειαν, 
μετέβην είς τό άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος 
πρός άνάρρωσιν. Έμοΰ δέ άπόντος, ό λοχαγός 
Μάκβικκαρ έξηκολούθησε τήν έπιτήρησιν τοΰ 
ίεροΰ έ'ργου, ύπέρ ού τοσοΰτον έμόχθησα. Πλη- 
ροφορηθείς ότι ώραία δεκαπενταετής νεάνις 
προώριστο ΐνα θυσιασθή είς άπομεμονωμένην 
τινά κωμόπολιν τοΐς θεοΐς, μετηνέχθη έν τάχει 
έπί τοΰ τόπου όπου ή θυσία έγίνετο, συνοδευό- 
μενος ύπό τινων μόνον ιππέω ν. ’Έφθασε δέ 
έγκαίρως · διότι έν τώ  μέσω τών συνηθροισμέ- 
νων κχόνδων ·ό μυσταγωγό; έκράτη ήδη τό θύμα 
αύτού. Ίδόντες τούς ά'γγλους ίππ&ΐς οί όρειοι 
έκεΐνοι φανατικοί έταράχθησαν σφόδρα, καί 
προσταχθέντες νά παραδώσωσι τό θΰμα, περιέ
στησαν είς τόσον έρεθισμόν καί μανίαν, ώστε 
οί Άγγλοι περιήλθον είς κίνδυνον. Ο λοχαγός 
Μάκβικκαρ, μή θελη'σας νά ματαιολογήση, έπέ- 
πεσεν έν τώ μέσω αύτών, ήρπασε τό θΰμα, καί 
άνεχώρησεν εις τό στρατόπεδον. Οί κχόνδοι, 
στερηθέντες αίφνης τοΰ θύματος, έμάνησαν · καί 
μή ήςεύροντες ποΰ νά στρέψωσι τήν οργήν αύ
τών , έπέπεσον τώ  μυσταγω γώ , τον όποιον 
κατβκρεούργησαν ζώντα.

’Ολίγον μετά τούτο έ'μαθεν ότι έ'ν τιν ι πλη- 
σιοχώρω τής κωμοπόλεως ταύτης κωμιδίω  εύρί- 
σκοντο καθειργμένοι πέντε Μέριας, προωρισμένοι 
είς προσεχή έξιλασμόν. Πορευθείς δέ έν τάχει 
είς τό κωμίδιον, εύρε πρός μεγάλην αύτοΰ θλί— 
ψιν αύτό έρημον κατοίκων, οΐτινες, άναγγελθεί- 
σης τής άφίξεως αύτοΰ, άπέδρασαν · εύρε δέ πρό 
τής εισόδου τοΰ κωμιδίου πάσσαλον αίματο- 
βαφή, άφ ού έκοέματο άπό τής κόμης ή κεφαλή 
νεωστι κατακρεουργηθέντος άνθρωπίνου στόμα
τος, έπ ί τοΰ σκελετού τού όποιου δικερίνοντο έ'τι 
σάρκες καί τεμ άχια  δέρματος. Παρευθύς διέταξε 
να πυρπολήσωσι τό κωμίδιον καί τούς οκτώ 
πασσαλου;, οΐτινες έχρησίμευσαν έν τα ίς προη- 
γουμέναις θυσίαις.

Κατά τήν οδοιπορίαν έκείνην συνέλεξεν ό λο- 
χαγο; εις ετερον κωμίδιον οικογένειαν Μέριας,

συγκειμένην έκ τής μητρός καί τριών τέκνων. 
Η φανατική αύτη γυνή έγκατέλιπε μετά λύ

πης τό οΐκητήριον έκεΐνο· διότι άπό πολλοΰ 
ήτένιζεν άταράχως καί μεθ’ ήδονής καί άλαζο- 
νείας πρός τήν ή μέραν, καθ’ ήν έ'μελλε νά ιδη 
έαυτήν καί τούς παΐδας αύτής πομπικώς θυσια- 
ζομένους, όπερ περιποιήσει αύτή τήν τών θεών 
εύ'νοιαν καί κατάστασιν ύψηλοτέραν τής τών 
κοινών άνθρώπων έν τή μελλούση ζωή.

'Η έν τώ στρατοπέδω διατριβή μεταξύ τών 
Ευρωπαίων διεσκέδασε βαθμηδόν τήν πλάνην 
έκείνην. Έπείσθη δέ τούτο, ίδών αύτήν ποτε 
έρχομένην πρός αύτόν, καί άνακαλύπτουσαν 
απόρρητον, τό όποιον έκρυψε μέχρι τούδε · 
ότι δηλαδή είχε καί τέταρτον τέκνον, άρρεν 
έξαετές, τό όποιον άναχωροΰσα παρέδωκεν αύτή 
έκείνη τοΐς κχόνδοις, όπως προσενέγκωσιν αύτό 
έξιλαστήριον θΰμα τοΐς θεοΐς, καί τοΰ οποίου ή 
θυσία έ'μελλε νά τελεσθή προσεχώς. Παρεκάλειδέ 
αύτόν ν ’ άποστείλη όσον τάχιστα  ίλην ιππικού 
πρός άπελευθέροισιν τοΰ υιού αύτής, όπεο καί 
ύπεσχέθη. ’Αλλ ή άγωνία αύτής ήτο τοσαύτη, 
ώστε έδοαπέτευσεν αίφνης νύκτωρ, έγκαταλεί- 
πουσα τά  τέκνα αύτής παρ’ ήμ ΐν . Μετά τεσ
σαράκοντα ήμέρας έπανήλθε φέρουσα τό τέ
κνον αύτής. Ή  ιδέα, έ'λεγεν, ότι ό υιός αύ
τής θυσιασθήσεται, άφη'ρει τόν ύπνον, καί τήν 
ήσυχίαν αύτής. Χνεχώρησε, καί μετά πολ
λών ήμερών καί νυκτών πορείαν, καθ’ ήν διήλθε 
πεζή καί μετά μεγάλων ταλαιπωριών τά  όρη, 
άτινα κατά τόν καιρόν έκεΐνον έγεμον τίγρεων καί 
όφεων, καί ύπέστη κακουχίας καί απορίας, ή 
γενναία γυνή, έν τη καρδίατής οπαίαςάνεπτύχθη 
ήδη το πρώτον τό εύγενέστατον τνις τ,^ετέρας 
φύσεως αίσθημα, δέν άπεκαρτέρησεν. Κρυπτο- 
μένη τήν ή μέραν εις τά  βάθη τών δασών, ό'πως 
άποφύγη τά  βλέμματα τών κχόνόων, άφ ών 
άπεσπάσθη, τρεφομένη άγρίαις βοτάναις καί 
καυλοΐς, έπανελάμβανε τήν όδυνηράν αύτής πο
ρείαν μόνον ότε οί κάτοικοι τών όρείων κωμών 
έτρε'ποντο εϊ; τόν ύπνον.

Τέλο; έ'φθασεν είς τήν κωμόπολιν ένθα δ ιέ- 
τριβε το τέκνον αύτής, καί ρεμβομένη τρεΐς 
όλας ήμέρας περί αύτήν δέν έτόλμα νά είσέλθη, 
προτιμώσα νά περιμείνη τήν ώραν, καθ’ ήν οί 
έγχώριοι, ώφελούμενοι έκ τών βροχών, εξέρ
χονται όμοθυμαδόν πρός καλλιέργειαν τών όρυ- 
ζοφυτειών αύτών. Τέλος έπήλθεν ή περιπόθητος 
ώρα, καί ήδυνήθη λανθάνουσα ν’ άναρπάση τό 
τέκνον αύτής καί νά φύγη, άγομένη ύπό τής 
ύπεοανθρώπου δυνάμεως, τήν οποίαν έμπνέει ό 
άπελπισμός καί τό μητρικόν φίλτρον. Αί ταλαι- 
πωρίαι, ή αδημονία, ή ένδεια τών άναγκαίων 
καί οί κάματοι, οΐτινες ήθελον καταβάλει καί 
τό / άλκιμώτατον τών άνδρών, κατέστησαν αύ
τήν οίον άμορφον σκελετόν. Ά λλ’ ήδη τά  δεινά 
αύτής έπερατώθησαν · διότι ή Α γγλική κυβέρ- 
νησι; έδέχθη ταύτην καί περιέθαλψε μετά τών 
τέκνων αύτής.

ίΐς περίεργον δέ άναφέρω τήν φυγήν νέου 
τινός Μέριας, όστις προεαμα, έλεγε, νά θυ- 
σιασθή ύπέρ τής εύημερίας τών ομογενών αύτού, 
οΐτινες έλάτρευον ήδη αύτόν ώ; άγιον, παρά νά 
ζή μεταξύ τών άλλοεθνών, παρ’ οίς ούδεμίαν 
είχεν ύπόληψιν. Ο αρχηγός, είς τόν όποιον 
άνήκε, μοί έπανήγαγεν αύτόν μ ε τ’ όλίγον, 
έπιπλη'ττων με ώς κακώς φυλάξαντα αύτόν.

« Μάθε, μοί έλεγε, μάθε ότι ό νέο; ούτο; 
ύπέστη όλα; τά ; προπαρασκευαστικά; ιερουρ
γ ίας, καί ότι ή παρουσία αύτοΰ παρ’ ήμΐν 
έμβάλλει άόιαλείπτως τήν επιθυμίαν τοΰ θυ- 
σιάσαι αύτόν. Ψρόντισον λοιπόν ΐνα φυλάττη; 
ει; το έςή; αύτόν καλλίτερον. »

Μετά τήν άπό τών ’Ινδιών άναχώρησίν μου 
αί προσπάθειαι τής άγγλικής εταιρίας, άποσπα- 
σασης ύπερ έπτά χιλιάόας θυμάτων άπό 
τών ονυχών τών κχόνόων, έπήνεγκαν τήν έν- 
τελή καταστροφήν τού άποτροπαίου έκείνου ίε 
ροΰ θεσμού, όστις ση'μερον χάριτι θεία ήρχισε 
να θεωρήται μυθώδης, ώ; ό τών Θουίγγων καί 
Σουττίων, τών όποίων οί στραγγαλισμοί έπαυ
σαν ήόη πρό πολλοΰ νά λυμαίνωνται τά ; Ινδία;.

ΟΤ Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ .

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ.

Β'. Η Σ Χ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Β ε Ν ε Τ ΙΑ Σ .

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΛΛ ΙΝΑΙ. ΚΑΡΠΑΚΚΙΟΣ. ΓΕΩ ΡΓΙΩ ΝΗ Σ.

ΤΙΣΙΑΝΟΣ. —  ΤΙΝΤΟΡΕΤΟΣ.

Ή έν Φλωρεντία T ribuna έπιδείκνυται 
τάς δύο άντικρυο έξηρτημένας Ά φ ρ ο δ ίτα ς  
τοΰ Τισιανοΰ, ί»ν ή μέν, υπερφυής, μείζων 
ή κατ’ άνθρωπον, καί παρεστώτα εχουσα 
“Ερωτα, ονομάζεται άκυρολο'γως ή Σ ύ ζ υ 
γ ο ς  το ϋ  Τ ισ ια ν ο ΰ , ή δέ είναι γνωστή έν 
Γαλλία ύπο τό ό'νομα 'Η  μ ε τ ά  το ΰ  κ υ -  
ναρίου ’Α φ ρ ο δ ίτη  (Venus au 
petit cliien). Αμφοτεραί είσι 
γυμναί. εχουσαι το αίδήμον καί 
κο'σμιον τής Αφροδίτης, οί'αν αύ- 
■τήν έξειργάσαντο οί 'Ελληνες 
γλύπ τα ι- διό καί ό ’Λλγαρο'ττης 
παρέβαλεν αύτήν πρός τήν ’Α ο ρο
δ ίτη ν  τώ ν  Μ εδ ίκ ω ν . Τό Βα
σίλειον Πίττι ( Palazzo P itti)

κοόν ή χρυσώ ύετώ οιαοΟαρεϊσα περίφημος 
Δ ανάη  τοΰ Τισιανοΰ, τήν οποίαν ό “Ερως 
θεωρεί γελών πονηρώς. Τήν εικόνα ταύ
την· έζωγράφησεν ό Τισιανος ύπέρ τοΰ ρω
μαίου δουκός Όκταβίου Φαρνεσίου, δτε, 
εβδομηκοντούτης ών, ένέδωκέν είς τάς πολ- 
λάς κατεπειγούσας δεήσεις Παύλου τοΰ τρί
του καί παρουσιάσθη έν τη αρχιερατική τής 
Ρώμης αυλή, είς ήν Λέων ό δέκατος μάτην 

έπεβάλετο νά προσελκύση τόν τεχνίτην. 'Η 
φαιδρά καί κεχαρισμένη αύτη είκών έθαυ- 
μάσΟη ύπο πάντων · ό αύστηρός ομως Μι
χα ήλ  "Αγγελος, ίδών ποτε αύτήν, « Λυ
πηρόν, είπεν, ότι οί Βενετοί ζωγράφοι, 
παραμελοΰντες τό σχέδιον, τρέπονται μόνον 
είς τον χρωματισμόν · ό άνθρωπος ούτος ήν1 
άν αμίμητος καί πρώτος τών ζωγράφων, εΐ 
έπερρώνυε τήν μεναλοφυίαν τή τής τέχνης 
τοΰ σχεδίου γνώσει. » 'Ομοίως δέ έν Ρώμη 
κεΐται έν άποκρυφω τινι οίκίσκω μυθολογική 
τις είκών τοΰ Τισιανοΰ, ή Μ α τ α ιό τ η ς  (la 
V a n ite ) . Οί Φλωρεντινοί καλώς ποιοΰντες

κέκτγιται τελειοτάταςH-a.ι οεκατρεις 
εικόνας τοΰ Τισιανοΰ, (ον αί πλεϊ- 
σταί είσι περίφημοι διά τούς έν 
αύταΐς είκονισμένους ιστορικούς 
άνδρας - οία ή είκών τοΰ ’Ανδρέου 
Βεσάλη, μεγάλου ίατροΰ, μεγά
λου άνατόμου , καταδιωχθέντος 
ύπό τοΰ ιεροδικείου ώς ό Γαλι
λαίος , καί έξοστρακισΟέντος είς 
τον άγιον τόπον, ένθα άπέθανε 
λιμώττων · οία ή Φιλίππου τοΰ 
δευτέρου τ?;ς 'Ισπανίας, εφήβου · 
οία ή τοΰ ΙΙέτρου ’Αρετίνου, τοΰ 
φοβεροΰ καί σατυρικού ποιητοΰ 
έκείνου, οστις έγένετο φίλος καί 
σύμβουλος έπί μακρόν τοΰ ζο}- 
γράφου, καί όστις μόνος ίσως 
τών συγχρόνων ήγάπησεν αύτόν άφόβως.

Εν τω  έν 'Ρώμη βασιλείω Δόρια (Pa
lazzo Doria) εύρίσκεται ή θ υ σ ία  τοΰ 
’Α β ρ α ά μ , πόνημα λαμπρόν καί τελειό- 
τατον. Η Νεάπολις κέκτηται τήν εικόνα 
τοΰ πάππα Π αύλου τοΰ τ ρ ί τ ο υ ,  τήν τοΰ 
’Ε ράσ μ ου  καί τήν Φ ιλ ίπ π ο υ  τοΰ δ ε υ 
τέ ρ ο υ  τ ή ς  Ι σ π α ν ία ς ,  φέρουσαν τήν 
ύπογραφήν Titianus Vecellius ieques 
Ciesaris, καί ζωγραφηθεΐσαν μικρόν μετά 
τήν ύπό τοΰΚαίσαρος τώ  Τισιανώγενομένην 
προσφοράν τοΰ παρασ-ημου τοΰ τάγματος 
τών ιπποτών, 'θ  Καΐσαρ, πορευθείς ποτε εις 
έπίσκεψιν τοΰ θορυβηθέντος τεχνίτου, είδε 
βαίνων πρός αύτόν πίπτουσαν χαμαί τήν 
γραφίδα, καί κύψας ήρεν ίδίαις χερσί, καί 
προσήνεγκεν αύτώ τήν γραφίδα μετά τοΰ 
παρασήμου καί συντάξεως διακοσίων σκού
δων, τήν όποίαν Φίλιππος ό δεύτερος, άνα- 
γορευθείς αύτοκράτωρ, έδιπλασίασεν. ’Εν 
άποκρύφω καί έξαιρέτω τινι οίκίσκω τοΰ 
Μουσείου τής Νεαπόλεως έξετέθη έπί μα

Ι,ΛΙΜΡΟΙ*
Ό  Τιντορέτος.

έςέΟεσαν έν τώ  μέσω τοΰ Μουσείου τάς δύο 
Άοοοδίτας τοΰ Τισιανοΰ. Καί τί έβλάοΟτ,σαν• k i *
έκ τούτου τά ήθη έν Φλωρεντία ; καί τί ώφε- 
λήθησαν έν Ρώμη καί Νεαπόλει, ένθα τά 
κάλλιστα τών τοΰ ζωγράφου γυμνών τεχνη- 
μάτων είσιν απρόσιτα τοΐς πολλοΐς καί μά
λιστα ταίς γυναιξίν ;

’Από τών εικόνων τοΰ Τισιανοΰ τών εύρι» 
σκομένων έν Μαδρίτη ολόκληρον ήδύνατο νά 
καταρτισθή Μουσεΐον. Κληθείς τρις ό ζωγρά
φος είς Λύςβούργην, όπως ζωγραφήση τήν 
εικόνα Καρόλου τοΰ πέμπτου, ύστερον δέ τήν 
Φιλίππου τοΰ δευτέρου, οστις καθ’ ολον αύ
τοΰ τόν βίον διετήρησε τακτικήν καί οικειο- 
τάτην ά/ ,ηλογραφίαν μετά τοΰ μεγάλου 
τεχνίτουί^ής Βενετίας, καί είς συμβάσεις 
έλθών μ? α αύτοΰ, ό Τισιανός φαίνεται ότι 
έπεμπεν είς 'Ισπανίαν τά πλεΐστα καί κάλ- 
λιστα τών ιδίων έ'ργων. Οί βιογράφοι διη
γούνται ότι πολλαί τών άξιολογωτάτων αύ
τοΰ εικόνων άπωλέσθησαν είς αιώνα. Αί 
εικόνες ό'μως αυται, άνακαλυφθεΐσαι εσχά

τως έν ταϊς κατακόμβαις τών ανακτόρων 
τοΰ Εσκουριάλ, έξετέθησαν είς τά Μουσεία 
τής Μαδρίτης, τών όποίων ηύξησαν τήν δό
ξαν καί τούς θησαυρούς. Καί ό'μως ή 'Ισπα
νία δέν διέσωσεν ό'σας εικόνας άπέστειλεν 
αύτή ό Τισιανός. 'Η ορικτή πυρκαϊά τοΰ 
Πάρδο (1 6 0 8 ) κατέστρεψεν, ώς φαίνεται, 
τήν μεγάλην αύτοΰ αλληγορίαν τ ή ς  Θ ρ η 
σ κ ε ία ς ,  ήτις ήφανίσθη πρό πολλοΰ" π ο λ - 
λα! δέ άλλαι εικόνες κατεστράφησαν είτε 
ύπό τοΰ χρόνου είτε ύπό τών άνθρώπων. 
Τοιοΰτόν τι επαθε καί ό μεγαλοπρεπής καί 
κολοσσιαίος έκεΐνος είκονισμόςτοΰ Μ υ σ τ ι
κού Δ είπνου (( le n a ), ένάμιλλος τοΰ ύπό 
τοΰ Λεονάρδου έξεργασθέντος πίνακος C e -  
n a c o lo , έν ώ ό Τισιανος είργάσθη έπτά 
κατά συνέχειαν έ'τη , καί ον έκήρυττε τό 
κάλλιστον τών έαυτοΰ έ'ργων, καί μετ’ 
αύτήν τήν ζωγραφίαν τής Αναλήψεως ττ\ς 
Θεοτόκου, τήν όποίαν ή Βενετία ύπεραγαπα 
ώς τό πολυτιμότατον τοΰ ζωγράφου αύτής 
λείψανον- Π είκών αύτη άνεκαλύφθη μετά 

πολλών έτών ματαίας έρεύνας 
προσκεκολλημένη τοΐς τοίχοις 
τοΰ ερήμου έστιατορίου τών ’Α
νακτόρων τοΰ ’Εσκουριάλ- άλλά 
τοσοΰτον βεβλαμμένη, καί έρρυ- 
πωμένη καί /.ατηθαλωμένη καί 
κατεσχισμένη, ώστε, φοβηθέντες 
μήπως ή είκών καταπέση είς τε
μάχια κατά τήν μεταφοράν, πρού- 
τίμησαν οί 'Ισπανοί ν άφήσωσιν 
αύτήν άθικτον καί έν έλεεινή κα- 
ταστάσει κοεαααένην έπί τοΰ τοί-\ i i 1
χου. Καί ό'μως ή Ισπανία δύνα- 
ται νά θεωρηθή ώς ή αληθής κλη
ρονόμος τών θησαυρών τοΰ κατ’ 
εξοχήν ενετού τεχνίτου.

Το βασιλικόν Μουσεΐον (Mu- 
seo  del R e y )  τής Μαδρίτης 
κέκτηται τεσσαράκοντα δύο πονή
ματα τού έκατονταετοΰς δαιμο- 
νίου τούτου ζωγράφου, έν οίς δια- 
πρέπει ή είκών Κ α ρόλου  τοΰ 
π έ μ π τ ο υ  έφιππου, φέροντος παν
οπλίαν καί δόρυ · ή είκών τοΰ αύ
τοΰ καίσαρος, ένδεουμένου έσθήτα 
άστυκήν, πίλον μέλανα, προστερ- 

νίδιον χρυσοΰν, περιμήρια καί ίμάτιον λευ
κόν, καί στηρίζοντος τήν χεΐρα έπί κεφαλής 
μεγάλου μολοσσοΰ, οστις ήτο πρό χρόνων ό 
φίλος τοΰ αύτοκράτορος · ή είκών τοΰ αύτοΰ 
Καίσαρος, φέροντος λευκόν πώγωνα, κεκμη- 
κότος, έζωγραφημένη περί τά τέλη τής βασι
λείας τοΰ μεγάλου τούτου αύτοκράτορος, τοΰ 
πρώην μέν κυρίου τής Εύρώπης καί Αμε
ρικής, έν τή έπικρατεία τοΰ οποίου ούδέ
ποτε έ'δυεν ό ήλιος, τοΰ κυριεύσαντος τήν 
Παβίαν, τοΰ πορθήσαντος τήν Ρώμην, νΰν 
οέ καταφυγόντος εις μοναστήριον ενεκα τών 
άπο τής εξουσίας άηδιών, δυσαρεστημάτων, 
καί ανιών. Διδακτικώτατον τοΰτο παοά- 
δειγμα τής ματαιότητος τοΰ άνθρωπίνου 
βίου.

Άλλαι μνήμης άξιαι εικόνες τοΰ μου
σείου τούτου είναι ή παριστώσα Φίλιππον 
τόν δεύτερον, τον ώχρόν, ξανθόν, έκτεθη- 
λυμμένον καί έκοεδιητημένον μονάρχην * 
ή είκών τής Ισαβέλλας της Πορτογαλ— 
λίας, συζύγου Καρόλου τοΰ πέμπτου · ή



είκών τοΰ ίδι'ου ζωγράφου Τισιανοΰ, πρε
σβύτου ήδη εύγενοΰς, πλήρους γλυκείας έκ- 
φράσεως κα ι ά νθο ϋ ντο ς ετι έν έσχάτω 
γήρατι. Προς ταύταις διαπρέπει είς E c c e  
H o m o !  ( Ί δ ο ΰ  6 άνθρω πος) έζωγραφη- 
μένος έπί λίθου σχιστού · ή Παρθένος 
ώ δίνουσα (la V ie rg e  a u x  d o u le u rs )*  
δύο ά γ ια ι Μ α ρ γ α ρ ΐτ α ι,  ών ή μία, ημί
γυμνος, κινδυνεύει νά καταβροχθισθή ζώσα 
ύπό τοϋ δράκοντος, οστις έπτοήθη ύπο 
τής προσευχής αύτής. ’Αλλά το θαυμαστό- 
τατον και περιεργότατον εργον τής συλλο
γής είναι άναντιρρήτιυς ή είκών ή π α -  
ριστώσα τήν Σαλώ μην, φέρουσαν πρός 
τήν μητέρα αύτής Ηρωδιάδα τήν κεφαλήν 
’ίωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ έντός άργυροΰ πι
νακίου.

Ούδέποτε ό Τισιανός άφίκετο είς τοσοΰτον 
δυνάμεως, αλήθειας, και σοφίας. Ηλέπων 
τήν φρικώδη καί ώραίαν ταύτην Σαλώμην 
ενθυμείται ό θεατής καί δίκαιοί το περίφη- 
μον περί τοϋ Τισιανοΰ λόγιον τοΰ ζωγράφου 
Τιντορέτου : *< Ο άνθρωπος ούτος ζωγραφεΐ 
αετά τετοιααένων σαρκών. » Τώ όντι ή
ι Γ ι ι ■ * 1

είκών αύτη είναι σαρξ, άλλά σαρξ ζώσα, τήν 
όποίαν έτριβεν έπί τής πυξίδος αύτοΰ, καί 
διά τή ς οποίας έζωογόνει τά θεία αύτοΰ 
ζωγραφήματα. ’Αξιοθαύμαστος δέ καί ή 
’Α λ λ η γ ο ρ ία ,  είκών, τήν όποίαν όγδοηκον- 
τούτης ών έζωγράφησεν ό Τισιανός, έν ή 
βλέπει τις τήν αύτοκρατορικήν οικογένειαν 
Καοόλου τοΰ πέμπτου, Φιλίππου τοΰ δευ
τέρου καί τών γυναικών αύτών, παρουσια- 
ζομένας είς τήν έν ούρανώ αγίαν Τριάδα. 
Η είκών αύτη, τήν όποίαν πολλοί ένόμι

ζον άπολεσθεΐσαν, είναι έκ τών λαμπροτά- 
των τοΰ τεχνίτου.

’Ανακαλυφθεΐσα δέ μετά τών άλλων 
λησμονηθέντων θησαυρών τοΰ Εσκουριάλ 
καί μετενεχθεΐσα είς το Μουσεΐον τής Μα- 
δοίττ,ς. θεωοεϊται ώς εν τών τελειότατωνι I”  *

πονημάτων τοΰ Τισιανοΰ, έν ω καταφαίνεται 
ή τέχνη τοΰ ζωγραφήσαντος τήν έν Βενετία 
Ά νά ληψ ιν . Καί έάν, εύρισκο'μενοι ένώπιον 
τής ’Αποθεώσεως ταύτης, θελήσωμεν νά 
λησμονήσωμεν πρός ώραν το άνάρμοστον 
καί παράδοξον τοΰ θέματος, καί ένδιατρί- 
ψωμεν έν τή σπουδή τοΰ καθόλου συμπλέγ
ματος καί τοΐς άποτελέσμασι τής σκιαυ- 
γείας καί τής έντέχνου κράσεως καί 
έπιβολής τών χρωμάτων, άναγνωρίσομεν 
οτι το εργον έστίν άτεχνώς ένάμιλλον τών 
αρίστων τοΰ τεχνίτου, οστις καί τριακοντού 
της καί ένενηκοντούτης έγένετο 6 πρώτος τής 
’Ιταλίας, ί'να μή εί'πωμεν όλων τών σχο
λών καί δλων τών αιώνων, χρωματιστής. 
Ή  Οαυμασία γονιμότης τής φαντασίας τοΰ 
ανθρώπου τούτου, ήτις παρέμεινε μέχρι τής 
τελευταίας αύτοΰ ώρας είς ήλικίαν ένός 
δέοντος εκατόν έτών, είναι μόνη έν τή 
ιστορία τών τεχνών, ΐδίως άνέδειξε τά 
σύνολον τών άπαραμίλλων αύτοΰ προς 
τήν ζωγραφικήν αρετών εν τή  εί/ονι τής 
’Α λ λ η γ ο ρ ία ς  τ ή ς  έν Ν α υ π ά κ τω  μά- 
£ η ς . Καίπερ δέ έν έσχάτω γήρατι εξερ- 
γασθείσης τής είκόνος ταύτης, καταφαίνε
ται έν αύτή χειρ εύστοχος καί ί'ραφίς 
λαμπρά.

Τά λοιπά τής Εύρώπης μουσεία άμοι- 
ροΰσι τεχνημάτων άξ ιολόγων τοΰ Τισιανοΰ-

έ'νια δέ αύτών έ'χουσιν όμοιώματά τινα, καί 
ταΰτα αβέβαιου πηγής. Το Αοϋβρον τών 
Παρισίων δέν είναι πλουσιώτερον τοΰ Μου
σείου τοΰ Λονδίνου καί τής Βιέννης. Έ κ  
τών τεσσάρων Α γ ίω ν  Ο ικ ο γενε ιώ ν  τοΰ 
Μουσείου τούτου τών άποδιδοαένων τώ Τι- 
σιανώ μόνον ή μία ή λεγομένη la V ie rg e  
an  la p in  (ή μετά τοΰ κονίκλου ΙΙαοθένος) 
χρήζει ιδίας μνείας · αί δέ λοιπαί είσιν 
αμφίβολοι τήν φύσιν. ’Απ’ έναντίας δέ Ο 
έξ Α κανθώ ν σ τέφ α ν ο ς , ό Ε ν τ α φ ι α 
σμός, οί ΙΙρ ο σ κ υ ν η τα ί τής Έ μ μ α ο ΰ ς , 
παριστώσι τρεις πίνακας άξιους τοΰ περι- 
κλεοΟς τής βενετικής σχολής άρχηγοΰ.

Εκ τών έν τώ Μουσείω τοΰ Λούβρου 
σωζομένων εικόνων καταφαίνεται ή απαρά
μιλλος εύχέρεια καί ή δύναμις, δι’ ών έπε- 
τύγχανε τήν άφομοίωσιν καί τήν έ'κφρασιν 
τών τρισολβίων θνητών, τούς οποίους άπη- 
Οανάτισε διά τής έαυτοΰ γραφίδος. 'Ο Τισια- 
νος ήξευρε νά ζωγραφήση τήν ψυχήν άμα 
τώ σώματι. Αί εικόνες αύτοΰ παριστώσιν 
ού μόνον ομοιώματα τών είκονιζομένων, 
άλλ’ είσι κάτοπτρον τής ψυχής καί τοΰ 
χαρακτήρας αύτών. Θαυμάσωμεν δέ μά
λιστα τό ομοίωμα νεαρας τίνος γυναικός 
καλλωπιζομένης, κτενιζούσης τήν ώραίαν 
πλουσίαν καί τοΐς ώμοις προσπαίζουσαν 
αύτής κόμην αντίκρυ τοΰ κατόπτρου, ήτις 
λέγεται μέν άκυρολόγως ή Έ ρ ά σ τρ ια  τοΰ 
Τ ισ ια νο ΰ , παριστα δμως ούχί έρωμένην 
τινά τοΰ ζωγράφου άλλά τήν ώραίαν Λαύ
ραν τοΰ Διάντι, τήν πρώην μέν έρωμένην, 
ύστερον δέ σύζυγον τοΰ δουκός τής Φερρά- 
ρης ’Αλφόνσου τοΰ πρώτου, νυμφευθέντος 
αύτήν μετά τον θάνατον τής έπί ώμότητι 
καί κακουργήμασι διαβοήτου Λουκρητίας 
Βοργία.

Έ κ τών διαφόρων τοΰ Τισιανοΰ. έ'ργων 
συμπεραίνομεν, ό'τι είς έκδήλωσιν μεγάλων 
πρός τήν ζωγραφικήν αρετών τά  θρησκευ
τικά θέματα είναι εύπορώτερα τών βεβήλων 
ύποΟέσεων (su je ts  p ro fa n e s ) .  'Ο Τισιανός 
έγένετο έκ τών ήκιστα εύσεβών ζωγράφων 
τής έποχής ταύτης· διότι, προκόψας πολύ 
περαιτέρω τοΰ Γιιυτου, τοΰ Μασακκίου, τοΰ 
Λεονάρδου, τοΰ Κορρεγίου, τοϋ Μ ιχαήλ ’Αγ
γέλου καί τοϋ 'Ραφαήλου, οί'τινες, άπα λ- 
λάξαντες βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον τήν 
τέχνην τοϋ δόγματος, κατέστησαν αύτήν αύ- 
τεξούσιον, προέβη μέχρι τής παντελούς έγ- 
καταλείψεως τών θρησκευτικών θεμάτων 
ένασμενίζων πάσαις ταίς τής φαντασίας 
παραδόξοις έμπνεύσεσι. Καί δμως τά θέ
ματα τών έ'ργων άτινα μάλιστα τον Τισια— 
νόν καί τον Ραφαήλου έδόξασαν, έλήφθη- 
σαν έκ τής ίεράς ιστορίας. Η Ά ν ά λ η ψ ις ,  
ό Μ υ σ τ ικ ό ς  δ ε ΐπ ν ο ς ,  τό Μαρτύριον 
τοϋ άγίου  Π έτρ ο υ , ή ’Απο τοϋ σ τα υ ρ ο ΰ  
κ α τ ά β α σ ις ,  . ή Α π ο θ έω σ ις  Κ αρόλου
το ΰ  π έ μ π τ ο υ , ύπερτερούσιν ού μόνον τών
\  2* ~ ~ ~ * / Αφροοιτων και των Δαναών, εικονισμάτων
άπλών, άλλά καί τών Α λ λ η γ ο ρ ιώ ν  αύ
τών, α'ίτινές είσι μεγάλα', καί ίνολυσύνθε- 
τοι καλλιτεχνίας έκδηλώσεις. Α>ερι. ίν ταϊς 
θρησκευτικαϊς είκονογραφίαις υ^.ίσκονται 
και εύρεθησονται αί μέγισται δυσκολίαι καί 
το μέγιστον μεγαλεΐον.

Αλλ ίσως άντιλέγων τις άποκριθή ήμιν 
ότι, ότε ή πίστις ήτο έν ταίς κ.ιρδίαις τών

άνθρώπων ανθηρά, θερμή, ειλικρινής, αί τέ- 
χναι ένεπνέοντο ύπο θρησκευτικών ίόεών ’ 
διότι έν τή πίσνει ό μέν τεχνίτης εύρισκε το 
θέμα, ύπέρ ού ένδομύχως ένεθουσία, το δε 
κοινόν τών άνθρώπων τήν πρός τά έ'ργα 
έκεΐνα συμπάθειαν καί έ'ρωτα. Άλλά σήμε
ρον, δτε ή θρησκεία έγκατέλιπε τούς πολ
λούς, τίς ό λόγος τοΰ διαμένειν έν αύτή καί 
προτιμάν θρησκευτικούς τών άλλων κοσμι
κών είκονισμούς; —  Διότι ή θρησκεία κέ- 
κτηται έν έαυτή δύο άρετάς, τήν πίστιν, ήν 
ίσως άπώλεσε, καί τήν ποίησιν, ήν διεφύ- 
λαξε με/ρ ι τούδε, καί ήτις έπαρκεΐ.

·< Ο Φειδίας καί ό Ραφαήλος, λέγει ό 
Sainte—Beuve, καίπερ μή πιστεύοντες 
εις τούς θεούς, έξεπόνουν θαυμασίως αύ
τούς. » Έάν δέ έπισκοπήσωμεν τά  άρι- 
στουργήματα πάντων τών αιώνων καί πα
σών τών στολών, έννοήσομεν ταΰτα άπόρ- 
ροιαν ό'ντα ύπερφυών έννοιών, αίτινες είτε 
θρησκείαν, είτε δυστραπέλους δηλώσεις 
προσαγορεύση τις αύτά, παρήχθησαν έκ τής 
θρησκευτικής πίστεως ’ ώς προσμαρτυρεί έν 
μέν τή ζωγραφική ή άν α δ υ ο μ έ ν η ’Αφρο
δ ίτ η  τοΰ ’Απελλοΰ · ό Ζ εύς π ερ ικ υ κ λ ο ύ - 
μ ενος ύπο θεών τοΰ Ζεύξιδος· ό Β άκ
χ ο ς  τοΰ ΓΙαρρασίου καί Άριστείδου· έν δέ 
τή γλυπτική ό ’Ο λ ύ μ π ιο ς  Ζ εύ ς , ή έν 
’Α θήνα ις ’Α θήνα , ή έν Σ ά μ ω 'Ί ίρ α ,  ό 
έν 'Ρ ώ μ η  Α π ό λ λ ω ν , ή έν Κ νίδω  ή ή έν 
Φλωρεντία, ή ή έν Μήλω Αφροδίτη τοΰ 
Πραξιτέλους, ή έν Παρισίοις ’Ά ρ τ ε μ ις ,  ό 
Η ρ α κ λ ή ς  τής Νεαπόλεως, ή Ν ιό β η , ό 

Λ αοκόω ν * έν δέ τή άρχ ιτεκτονική ό 
Π α ρ θ εν ώ ν , ό Ν αός τοΰ Π α ίσ τ ο υ , τό 
Πάνθεον τοΰ Ά γ ρ ίπ π α . Έν δέ τοΐς νεω- 
τέροις χρόνοις, έν μέν τή ζωγραφική ή 
Μ ετα μ ό ρ φ ω σ ις  τοΰ 'Ραφαήλου, ό Μ υ
σ τ ικ ό ς  δ ε ΐπ ν ο ς  τοϋ Λεονάρδου, ή Τ ελευ 
τα ία  κ ρ ίσ ις  τοΰ Μ ιχαήλ ’Αγγέλου, η 
Γ έ ν ν η σ ις  τοΰ Κορρεγίου, ή Α ν ά λ η ψ ις  
τοϋ Τισιανοΰ, ό "Αγιος Μ άρκος τοΰ Τιντο- 
ρέτου, ό Ά γ ιο ς  Ιερ ώ ν υ μ ο ς  τοΰ Δομινικί- 
νου, αί Ε κ σ τ ά σ ε ις  τοΰ Μ ο υ ρ ίλ λ ο υ , ή 
Άπό τοΰ σταυροΰ κ α τ ά β α σ ις  τοΰ Ρου- 
βηνσίου, ό ’ΐδ ο ύ  6 ά νθρ ω π ο ς (Ecce 
homo) τοΰ 'Ρεμβράνδ, ό Κ α τα κ λ υ σ μ ό ς  
τοΰ Πουσσίνου · έν δέ τή γλυπτική ό Μ ωύ- 
σής τοϋ Μ ιχαήλ Αγγέλου, ό Ά γ ιο ς  ’Ιω άν
νη ς τοϋ Δονατέλλου, ή Μ α γ δ α λ η ν ή  τοϋ 
Κανόβα ’ έν δέ τή αρχιτεκτονική τό Τέ
μ ε ν ο ς  τής Κορδούης, αί Μ η τρ ο π ό λ ε ις  
τής Νυρεμβέργης, τοϋ Στρασβούργου, της 
Βιέννης, τής Κολωνίας, ή Π α ν α γ ία  τώ ν 
Π α ρ ισ ίω ν , τό Π ρ εσ β υτέρ ιο ν  (Abbaye) 
τού Ούενσμίνστερ, ό Δ ό μ ο ς τής Φλωρεν
τίας, 6 Ά γ ιο ς  Π έτρος τής Ρώμης, ό Σω- 
τή ρ  (Redempteur) τής Βενετίας’ έν δέ τή 
ίερα μουσική οί /ο ρ ο ί τοΰ Λουθήρου καί 
αί ώοαί τοϋ ΙΙαλεστρίνου, οί Ψ α λ μ ο ί τοΰ 
Μαρκελλου, τά Oratoria τοΰ Χαίνδελ, τά 
Π άθη τοΰ Βάχ , το Requiem τοΰ Μο- 
ζάρτ, ή Π ο μ π ικ ή  Λ ειτο υ ρ γ ία  (messe 
solennelle) τοϋ Βετόφεν έν δέ τή θεα
τρική μουσική ό ’Ο ρ φ εύ ς, ό Δον Ζουάν 
τοΰ Μοζάρτ, ό Φ ρ α ϊσ ή τ ζ τ ο ΰ  Βέμπερ, ό 
Μ ω ύσής καί ό Ρ ο β έρ το ς  Δ ιά β ο λο ς τοϋ 
Μεγερβέρ, όντως εργα θεία θείων άνθρώπων, 
έμπνευσθέντα ύπό ύψηλοΰ θρησκευτικού έν- 
θουσιασμοΰ καί πάθους·

Μετά τον Τισιανόν εύρίσκομεν τον Τιν- 
τορέτον. 'θ  Ιωακείμ 'Ροβούστης ( I 5 Γ2- 
1594), ό έπονομασθείς Τιντορέτος (Tinto
retto) άπο τοϋ έπαγγέλματος τοϋ πατρος
αυτου βαφέως οντος, κατεκάλυψε τοΐς αύ
τοΰ καλλιτεχνήμασι τούς ναούς καί τά τε
μένη τής Βενετίας· διότι, κεχορηγημέ- 
νος θαυμαστή εύχερεία 
πρός το έπινοεΐν καί 
έξεργάζεσθαι, καί βιώ- 
σας περί όγδοήκοντα 
δύο έτη, έδημιούργη- 
σεν άναρίθμητα καλλι
τεχνήματα. Διέπρεψε 
δέ τοσοΰτο προώρως 
έν τή ζωγραφική, ώστε 
ό διδάσκαλος αύτοΰ 
Τισιανός , έκ ζηλοτυ
πίας άγόμενος, άπέ- 
βαλεν αύτόν τής σχο
λής, έπισκιάζοντα τήν 
ήδη γεννωμένην αύτώ 
φήμην. Άπέβη δέ τού
το ώαελιμ,ώτατον τώι ι *
Τιντοεέτω- οιότι άντίt ·
τοϋ άπομιμεΐσθαι λίαν 
ακριβώς τον διδάσκα
λον , ώς άπαντες οί 
συμμαθηταί αύτοϋ, 
ήθέλησε προώρως νά 
φανή πρωτουργος , 
σκοπόν έπιβαλόμενος 
ί'να συνάρμοση τό τολ - 
μηρόν καί σοφόν τοΰ σχεδίου τοϋ ι π ι / ϊ ^  
Αγγέλου τώ λαμπρώ χρωματισμώ τοΰ Τι- 
σιανοΰ. Κακή ό'μως τύχη , άφοϋ μετά πολ- 
λάς έπιμόνους καί ποικίλας σπουδάς έ'φθα- 
σεν είς τήν ποθουμένην τελειότητα, δια— 
σκεδασθείσης τής αύτοΰ φήμης πανταχοΰ, 
ήναγκάζετο νά έκ— 
τελή έν ταύτώ πολλά 
καί ποικίλα έπιτα- 
χΟέντα έ'ργα, καί είρ- 
γάζετο μετά τοσαύτης 
έπιμονής καί ταχύτη- 
το ς , ώστε τά έ'ργα 
αύτοΰ ύπελείποντο ώς 
έπί το πολύ τελειό Γ.η- 
τος· διό καί έπωνομά- 
σθη ό Μ α ν ιώ δ η ς  (il 
Furioso), καί ό Αν
νίβας Καρράχιος δι
καίως έλεγεν έν μοίρα 
παιδιάς, δτι πολλάκις 
ό Τιντορέτος είναι ύπο- 
δεέστερος τού Τιντο- 
ρέτου.

των αύτοΰ δικαίως ώς έξευτελίζοντος τήν 
ζωγραφικήν, κατά τήν γνώμην τών άνθρώ
πων, οί'τινες περί πλείστου ποιούνται μόνον 
τό άντί πολλών χρημάτων αύτοΐς πωλού- 
μενον. Γπό τοΰ άκαταπονήτου τούτου πά
θους καί ορμής άγόμενον, είδον αύτον πα
ρουσία ζόμενον παντα/ού καί άναδεχομενον

Ο Γαλαξίας. — Τιντορέτος. — ΉγοράσΟη έν ’Αγγλία άντί 8 χιλιάδω ν λιρών.

άντί ολίγων τήν έκτέλεσιν κολοσσιαίων ει
κόνων καί τοιχογραφιών φθανουσών πολλά
κις ε’ς ύψος 50  καί 70 ποδών, οί'αν έζω- 
γράφησε τήν Λ α τρεία ν  τοΰ /ρ υ σ ο ΰ  
μ ό σ χ ο υ , καί τή ν  τ ε λ ε υ τ α ία ν  Κ ρ ίσ ιν  
έν τή έκκλησία τής Παναγίας de ll H o rto ,

Οί Βενετοί λέγουσιν 
δτι ύπάρχουσι τρεις 
Τιντορέτοι' είς χα λ 
κούς, εις άογυροΰς καί 
είς χρυσούς, εννοούν— 
τες καί χαρακτηρίζον- 
τες εύστόχως τάς παραδόξους ετεροιώσεις 
καί μεταβολάς τής τέχνης αύτοΰ. 'Ως άθλη- 
τής άδιαλείπτως έξασκούμενος καί Οηρεύων 
πάντοτε τήν έπίδειξιν τής ρώμης αύτοΰ, 
ό Τιντορέτος έθήρευε καί άντί εύτελεστάτης 
τιμής πανταχοΰ έ'ργα, καί άκόντων καί 
λυπουμένων τών ομοτέχνων, κατηγορούν-

Ή  Λήοα. —  Τιντορέτοζ" — ’ΗγοράσΟη έν ’Α γγλία άντί 5 χιλιάδω ν λιρών.

ένθα ό Τιντορέτος ένεταφιάσθη μετά τής 
θυγατρος αύτοΰ Μαρίας Τιντορέτας, ήτις 
κατέστη περίφημος διά τήν περί τά ομοιώ
ματα αύτής εύχέρειαν.

'θ  Τιντορέτος ήτο άφιλοκερδέστατος, έρ- 
γαζόμενος πολλάκις δωρεάν διό ηνία τούς 
ομοτέχνους Βενετούς βλέποντας άπάσας τάς

έκκλησίας καί τούς πλείστους τών ενετών 
εύγενών πρός αύτόν άείποτε έρχομένους.

Εν τοΐς εργοις, οσα παρήγαγεν ή άκατα- 
πόνητος φαντασία καί δύναμις τοΰ Τιντο- 
ρέτου, διαπρέπει μάλιστα τό ύπο πάντων ώς 
το αριστούργημα αύτού θεωρούμενον Θ α ύμ α  
τοΰ  Ά γίου  Μ ά ρ κ ο υ , καταβαίνοντος ούρα- 

νόθεν δπως σώσ"η έκ 
τών βασάνων χριστια
νόν αιχμάλωτον, /α — 
ταδικασθέντα ΐνα έξο- 
ρυχΟή τούς οφθαλμούς 
καί Οραυσθή τά οστά 
ώς σεβασθείς αύτον τον 
άγιον Μάρκον. Οί ίδόν- 
τες τήν Βενετίαν άνα- 
μνήσονται ε·ς αιώνα 
τής περιβοήτου ταύ
της είκόνος, έκτεθειμέ- 
νης νΰν ένδόξως έν τή 
Ακαδημία της Βενε
τίας, άντικρύ της πε- 
ριφημοτάτης Χναλή- 
ψεως τού Τισιανοΰ. Ο 
σφοδρός καί θερμουρ- 
γος Τιντορέτος κατε- 
μέτρησεν ένταΰθα τήν 
οίκείαν ορμήν, καί έλο- 
γίσθη σοφώτατα τήν 
αύτοΰ τόλμην, μηδέν 
άποβάλλων τής ιδίας 
δεινότητος. Η οικονο
μία τής είκόνος, εί καί 

άτακτος καί παράβολος έκ τής πρώτης 
οψεως, είναι σοφωτάτη. Ο γυμνός α ιχμά
λωτος, ό παρά πάντων Οαυμαζόμενος, επισύ
ρει πρίοτος το ομμα τοΰ θεατού διά τής 
ίσχυράς αύτοΰ έπιφωτίσεως, θαυμασίως 
έξαιρομένης καί άντιτιθεμένης τή είκόνι τοΰ 

ούρανόθεν κατερχομέ- 
νου άγίου Μάρκου, έμ
πλεου μυστηριώδους 
έπισκιάσεως, καθιστω- 
μένης καταφανεστέ— 
ρας έκ τής λαμπράς 
άκτινοβολίας, της πε— 
ριεχούσης δίκην χρυ
σού πλαισίου τήν 
ώραίαν αύτοΰ κεφα
λήν. 'θ  θεατής θαυ
μάζει βλέπων τήν άν- 
τίθεσιν τοΰ χρω ματι- 
σμοΰ τών δύο κυριω- 
τάτων προσώπων τοΰ 
πίνακος, τοΰ καταπε— 
φωτισμένου αιχμαλώ 
του μάρτυρος καί τοΰ 
κχτασκίου κατερχομέ- 
νου άγίου. Ο Τιντορέ- 
τος έπέδειξεν έν τή εί
κόνι ταύτη άπασαν τήν 
σοφίαν καί τήν τέχνην 
αυτού, καί παρήγαγεν 

εργον άπαραμίλλου οικονομίας καί χρωμα- 
τιστικής τελειότητος. Οί παρεστώτες, ποι
κίλας ένδεδυμένοι στολάς, έκπλήττουσι διά 
τοΰ πολυποίκιλου τών στάσεων, τοΰ τής 
περιβολής εύγενοΰς, τοΰ άνέτου τών πτυ
χών καί τοΰ τών κινήσεων έμμελοΰς. Η έν 
τώ βάθει τρϋ πίνακος οιαγεγραμμένη γρα-



φικωτάτη στοά, κεκοσμημένη καρυατίσι, 
καί ό έξαίρων αύτήν κυανοΰς καί εύοιος ου
ρανός απεργάζονται δλον τι τέλειον , δια— 
πρέπον τη λαμπρά καί τερπνή ταύτη συ
ναυλία χρωμάτων καί τη συναρμογή άρ- 
μονικωτάτων γραμμών. Ο τεχνίτης οια— 
σκεοάσας . έπ’ αύτής τήν ζωήν καί τόν 
ήλιον, έξήντλησε τά  χρώματα τής πυξίδος 
αύτοΰ- διότι εκτοτε ούδέν έξειργάσθη τούτου 
ένάμιλλον έ'ργον.

Το καλλιτέχνημα τούτο, άναδεϊξαν τήν 
ζωγραφικήν τοΰ ζωγράφου δεινότητα, συγ— 
κατέλεξεν αύτόν έν τοΐς πρώτοις. ’Από τί
νος χρόνου ή γερουσία τής Βενετίας, έξα- 
λείψασα άπο τών τοίχων τών μεγάρων τοΰ 
βασιλείου τών δουκών τάς είκόνας τών 
παλαιών ενετών ζωγράφων Γουαριέντου, Φα-

βριανοΰ καί Πιζανέλλου, ών ή γοτθικής πα- 
ραοόσεως άποπνέουσα ζωγραφική άπήρεσκεν 
ήδη τοΐς πολλοϊς, ανέθεσε τώ  Παύλιρ Βε- 
ρονέζη καί τώ Τιντορέτω τήν έκ νέου δια- 
κόσμησιν καί έξεικόνισιν τοΰ απειρομεγέθους 
μεγάρου τοΰ μεγάλου συμβουλίου. Ο Τιν- 
τορέτος έζωγράφησεν είς δύο είκόνας τήν 
ιστορίαν Φριδερίκου τοΰ Έρυθροποιγωνος, 
στεφθέντοςτό πρώτον, ύστερον δέ άναθεμα- 
τισθέντος ύπο τοΰ πάππα ’Αλεξάνδρου τοΰ 
τρίτου.

Καί έν μέν τή πρώτη 6 Τιντορέτος 
εσ /ε  τήν εύκαιρίαν τοΰ έπιδεΐξαι άπασαν τήν 
πομπήν καί τήν μεγαλοπρέπειαν τής ρω
μαϊκής αύλής, καί παρεισαγαγεΐν τά ομοιώ
ματα πολλών έπισήμων συγχρόνων έν δέ 
τή δευτέρα παριστώση τον αναθεματισμόν,

όπως άναχθή είς τήν κίνησιν, το βίαιον καί 
τό φρικτόν. Ύπό τών καρδιναλίων περικεκυ- 
κλωμένος δ  παροργισμένος άρχιερεύς κε
ραυνοβολεί αναθεματισμούς, ρίπτων κατά 
γής τά άπεσβεσμένα κηρία καί κηροπήγια, 
άτινα ό παρεστώς ό'χλος έν άταξία σπεύδει 
νά συνάξη. ’Αλλά κακή τύχη  αί εικόνες αύ- 
ται τοΰ Μεγάρου τοΰ μεγάλου συμβου
λίου κατηναλώθησαν ύπό τοΰ πυρός, τοΰ 
καταφθείραντος εν έτει 15 7 7  μέγα τοΰ βα
σιλείου τών δουκών μέρος.

’Αγαθή τύχη  τά έ'ργα τοΰ Τιντορέτου δέν 
είναι σπάνια, καί μάλιστα έν Βενετία. Πα
ράδοξον δέ ότι, οίστρηλατούμενος ύπό τής 
άκαταπονήτου καίλαμπράς αύτοΰ φαντασίας 
6 τεχνίτης, ηύκαίρει ού μόνον πρός δημιουρ
γίαν πολλών έν ταύτώ έργων, άλλά καί

Τό θ α ύ μ α  τοϋ 'Αγίου Μ ά ρ κ ο υ .—  Τιντορέτο;. — Βενετία. Έ ξετιμ ή ίη  400 000  φράγκων.

ποός μελέτην καί σπουδήν καί προπαρα- 
σκευήν άλλων προμελετωμένων.

Κεκλεισμένος έν τώ αύτοΰ έργοστασίω 
ήμέραν καί νύκτα, κατεγίνετο περί τό πλάτ- 
τειν έκ πηλοΰ τάς μελετωμένας είκόνας, θη- 
ρεύων παντί σθένει τήν κίνησιν, τήν ζωήν, 
καί την αλήθειαν, καί μεριμνών τήν ύπό- 
θεσιν. *Ων δ’ δλος έκδοτος είς τάς εικόνας τάς 
κατασχούσας τήν αύτοΰ διάνοιαν, έλαμβανε 
τότε τήν γραφίδα, καί, πλήρης θάρρους και 
ένθουσιασμοΰ καί ζωγραφικής γοργοτητος, 
έκάλυπτεν έν όλίγαις ήμέραις ώς έκ θαύμα
τος τάς πελωρίας έκείνας όθόνας.

Ποικίλος δέ τον τρόπον, καί ποτε μεν 
άαελής μέχρι σκανδάλου, ποτέ δέ καί με— 
ταχειριζόμενος τήν γραφίδα ώς οάρωθρον, 
άλλοτε δέ φιλοτεχνών καί φθάνων ένίοτε

είς το τέλειον, ό Τιντορέτος άνήκει είς τήν 
τάξιν τών ανθρώπων, ους δύναταί τις νά 
κακολογήση πολύ ή νά έπαινέση πολύ. Ά λλ’ 
ή ιστορία πρέπει νά λησμονήση τά άσημα 
αύτοΰ έργα, καί νά έκφέρη είς φώς τά καλ
λιτεχνήματα, έν οίς έπεδείξατο κάλλη γυ
μνά σοφώς έξειργασμένα, σχέδιον τολμη
ρόν, έπιμεμελημένον καί ιδιόρρυθμον, καθό
λου δ’ είπεΐν, χεΐρα άνετον, καί υψηλήν, 
καί μεμουσωμένην.

Η Γαλλία έκέκτητό ποτε πολύτιμά τινα 
έ'ργα τοΰ Τιντορέτου, καί μεταξύ άλλων τήν 
Λ ή δα ν , καί τον Μ ΰθον τ ή ς  "Η ρας κα ί 
τοΰ  Η ρ α κλέο υ ς , π α ιδ ό ς  οντος, ή τον 
Γ α λ α ξ ία ν , άλλοτε μέν κτήματα τοΰ δου
κός τής Αύρηλίας άντιβασιλέως, νΰν όέ 
τυγχάνοντα έν Αγγλία. Ο Γ α λ α ξ ία ς  εί

ναι έξαίρετόν τι χρήμα χρωμάτων κράσεως 
καί επιβολής. 'Η μεγαλοπρεπής καί υπερή
φανος "Ηρα είναι διαγωνίως έρριμένη έν 
τή είκόνι. Έ κ  τών σφριγώντων αύτής μα
στών άναθρώσκουσι πίδακες γάλακτος, αΐ
τινες κατακλύζουσι τον ούρανον, πλάττουσαι 
μυριάδας κόσμων. "Οπως δήποτε δμως καί 
άν εχη έν τή χορεία τών μεγάλων ζωγρά
φων, ό τή εύχερεία ένάμιλλοι·; τοΰ Τισια- 
νοΰ Τιντορέτος δεαπρέψει αείποτε έν τοΐς 
άρίστοις τών ζωγράφων.

Α . Μ .

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

ΤΑ Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗΜ Ω Ν .

Η Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Η Λ Η

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

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Π Ε Μ Π ΤΟ Ν  (Συνέχεια).

Ειδομεν έν τω παρελθόντι τεύχει ό'τι ό Δα
νιήλ, θέλων ν’ άποφύγτι τά ; ελλείψεις τών μέ- 
γ ρι τοΰδε εν χρη'σει βολταϊκών στηλών μεθ’ ένος 
ύγροΰ, κατεσκεύασε την φερίόνυμον αύτώ άει'ρ- 
ροον σ τη λ η ν  διαχωρίζων διά  ποοίμου γήινου 
διαφράγματος την διάλυσιν τοΰ θειικοΰ χαλκού, 
εν μ  έμβάπτεται ό χαλκός, άπό τοΰ ώξειδωαέ- 
νου ύδατος, εν ω έμβάπτεται ό ψευδάργυρος.

Οντος τοΰ ένός μόνον τών στοιχείων (τοΰ 
ψευδαργύρου) ένεργοΰ, δηλαδή προσβλητοΰ ύπό 
τοΰ ύγρου έν ώ έμβάπτεται, τό έ'τερον δέν ύφί- 
σταται ούδεμίαν χημικήν άλλοίωσιν έκ τοΰ 
ύγροΰ, έν φ έμβάπτετα ι, χρησιμεύει δέ άπλώς 
ώς αγωγός. II πλατίνα καί ό άνθραξ, άπανθρα- 
κωθέντες έπί μακρόν καί βυθιζόμενοι εϊς τα 
όξε'α, ό μεταλλικός χαλκός βυθιζόμενος είς διά- 
λυσιν θειικοΰ χαλκού, δύνανται να χρησιμεύ· 
σωσιν ώς τοιοΰτοι αγωγοί.

2 '"Τ ά  δύο ύγρά εκλέγονται τοιαύτης φύσεως, 
ώστε τό ρεΰμα, τό γεννώμενον έκ της άνά μέσον 
τοΰ διαφράγματος αμοιβαίας ένεργείας αύτών, 
νά ί'χη την αύτην τάσιν καί διεύθυνσιν τοΰ ρεύ
ματος, τού γεννωμένου έκ της ένεργείας τοΰ οξέος 
είς τό μέταλλον της στη'λης. Τό ζεύγος τοΰτο 
σαγκειται έκ δύο άγγείοιν, τοΰ μέν έξωτερικοΰ 
ύελινου ή φαβεντιανοΰ, τοΰ δέ έσωτερικοΰ πο- 
λυπόρου γήινου περιεχομένου έν τω ποώτω. Με
ταξύ δέ τών δύο άγγείων χύνομεν ύπωξειδω- 
μένον ΰδοιρ καί έντός τοΰ πολυπόρου άγγείου 
χύνομεν διάλυσιν θειικοΰ χαλκοΰ. Εϊς τό πρώτον 
ύγρόν βυθίζομεν πλατύ έλασμα η πλάκα κυλιν

δροειδή ψευδαργύρου άμαλγαματωθέντος · είς 
δέ τό δεύτερον κύλινδρον χαλκοΰ. Καί ιδού πώς 
αναπτύσσεται τό ηλεκτρικόν ρεΰμα.

Πρώτον τό ΰδωο αποσυντίθεται είς τά  έξ ών 
σύγκειταιστοιχεία, τό όξυγόνον καί ύδρογόνον. 
Καί τό μέν όξυγόνον αύτοΰ προσβάλλει τόν ψευ
δάργυρον, καί γεννά όξείδιον τοΰ ψευδαργύρου, 
ό'περ ένοΰται μετά τοΰ θειικοΰ οξέος τοΰ ύγροΰ 
τοΰ περιεχομένου έν τω εξωτερικοί άγγείω · ό 
ψευδάργυρος λαμβάνει τότε τάσιν ηλεκτρικήν 
ά ρ ν η τ ικ ή ν , τό δέ ύδρογόνον τοΰ ΰδατο;, διερ- 
χόμενον τό πολύπορον άγγεΤον, προσβάλλει τόν 
θετικόν χαλκόν, ούτινος τά μέν όξείδιον άποσυν- 
τίθεται, ό δέ χαλκός ρίπτεται έν εΐδει μετάλ
λου έπί τοΰ χαλκοΰ κυλίνδρου, ό'στις λαμβάνει 
τάσιν ηλεκτρικήν θετικ η 'ν . Έκάστη χημική 
άντενέργεια γεννά νέον ρεΰμα · ή μέν πρώτη άπό 
τοΰ ψευδαργύρου εϊς τά όξύ, ή δέ δευτέρα άπό 
τοΰ χαλκοΰ είς τήν περικυκλοΰσαν αύτόν διά· 
λυσιν. Η η λ ε κ τ ρ ικ ή  δ ρ ο μ ικ ή  δύναμις τής 
στήλης τοΰ Δανιήλ είναι άποτέλεσμα τών δύο 
τούτων έναντίων χημικών δυνάμεων.

Τό δέ τελικόν ρεΰμα δέν έ'χει μέν μεγάλην

Εν ζεύγος τή ; συστοιχίας τοϋ Δανιήλου.

φους τάς έπιφανείας αύτών ά'νευ τής έναποθέσεως 
ουδεμιάς άλλοτρίας υλης.

Σ τή λ η  τοΰ  Βούνσεν ( B u n s e n ) .  —  ' η  
οτήλη αύτη εχει τήν αύτήν τή τοΰ Δανιήλου

Ο  Μ Α Γ Ν Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ
ΚΑΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.

Παρήλθον ήδη είκοσιν ετη άπό τής άνακαλύ- 
ψεοις τής στήλης τοΰ Βο'λτα, ότε ό Δανός φυσικός

Οερστετ ( ! 8 2 0 )  άνεκάλυψεν, ώς είδομεν, τήν 
παράδοξον ιδ ιότητα, ήν κέκτηται τό ηλεκτρικόν 
ρεΰμα του παρεγκλίνειν τήν μαγνητικήν βελό
νην. Από πολλοΰ οι φυσιολόγοι ύπ<οπτεύοντο

Έ ν  ζεϋγο; τής συστοιχίας τοΰ Βούνσεν.

ύπολανθάνουσάν τινα συγγένειαν αεταξύ τών 
μαγνητικών καί τών ηλεκτρικών φαινομένων, 
ώς πολλάκις παρατηρήσαντες ταρασσομένη / καί 
ταλαντευομένην έπί τοΰ ά'ξονος αύτής τήν μα-

δύναμιν, μένει ό'μως έπί μακρόν όμοιοταχύ καί 
ομοιοχρονον, έαν προσθέσωμεν κρύσταλλά τινα 
θειικοΰ χαλκοΰ έν τώ πολυπόρω άγγείω. Ο ψευ
δάργυρος καί ό χαλκός διατηροΰσιν ούτως άνεπά-

Ί ο  βόρειόν σέλας.

διάθεσιν, πλήν ό'τι έδώ ό μέν χαλκούς κύλινδρος 
αντικαθίσταται ύπό κυλίνδρου έξ άνθρακος, ή δέ 
διάλυσις τοΰ θειικοΰ χαλκού ύπό διαλύσεων νι
τρικού οξέος.

Ένοΰντες πολλά τοιαΰτα όμοια ζεύγη διά 
τών άντιθέτων αύτών πόλων άποτελοΰμεν τήν 
συστοιχίαν τοΰ Δανιήλ ή τοΰ Βούνσεν, τής όποιας 
ή ένέργεια είναι άνάλογος τοΰ άριθμοΰ τών συνε- 
νωθέντων ζευγών. Ό  μέν άρνητικός πόλος άμ- 
φοτέρων τών στηλών εύρίσκεται έπ ί τοΰ ψευδαρ
γύρου τοΰ τελευταίου στοιχείου, ό δέ θετικός επί 
τοΰ χαλκοΰ τοΰ τελευταίου στοιχείου τής στη'
λης τοΰ Δανιήλ, ή έπί τοΰ τελευταίου άνθρακος 
τής στήλης τοΰ Βούνσεν.

Η σ τή λ η  το ΰ  Γρόβε (G r o v e ) .— Ούτος 
μετεχειρίσθη άνθ’ ένός δύο ύπόξυνα ύγρά. 'Η 
ό'ιάλυσις τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ αντικαθίσταται ύπό 
νιτρικοΰ οξέος. ·
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γνητικήν βελόνην έν ώρα καταιγίδος και έπ ι-
σκήψεω; κεραυνού έπί των πλοιων, των οποίων
τα άκρα τών ιστίων και αί άκροκεραΐαι παρέχουσι
πολλάκι; το ύπό τήν επωνυμίαν πυρά; τών Διοσ- 

<
Λ/.ουρών ν) του

1 1 *
1*2 λ  υ. ο υ γ  ν ωσ τ όν τ οΐς

ι I

"E /ξ ι; τών ρινημάτων τοϋ σιξήρου·

θαλασοοποροΰσιν ηλεκτρικόν φαινόμενον. Ευθυ; 
μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ Οερστετ ό Αμπε- 
ρος, άντιλαυ.βανομενο; αύτής, έσπούόασε καί 
έθέσπισε τους νόμου; τή ; δυνάμεως ταύτη ;, 
άποδείξα; έν ταύτώ τήν τών ήλεκτρικων 
ρευμάτων άμοιβαίαν ροπήν πρός τά ρεύματα- 
καί μετά τούτον ό λραγώ  ανεκαλυψε τνιν ιδιό
τη τα , ήν κέκτηται ό σίδηρος καί ό χάλυψ, τού 
μετατρέπεσθαι υπό τής ροπής τοΰ ηλεκτρικού 
γεύματος είς μαγνήτιδα.

Τα πειράματα τών τριών τούτων σοφών εγε
νοντο αφετηρία πλήθους νέων πειραματων, δ ι’ 
ών ό κλάδος ούτος τής έπιστήμη; ύπεστη σπου
δαίας μεταβολάς καί βελτιώσεις, ώς καταόει- 
ξάντων τόν μαγνητισμόν και τον ηλεκτρισμόν 
διατράνωσιν ό'ντα μιας καί τής αύτής αιτίας και 
δυνάμεως, ύπό δύο διαφόρους μορφας εκδηλου- 
μένης, καί ώ; γενομένων άφορμή τή ; τών 
ηλεκτρικών τηλεγράφων άνακαλύψεω;. Πρό; 
εύκολωτέραν δμω; τών τε ζητημάτων τούτων 
καί τή ; τών τηλεγράφων σκευασίας κατάληψιν 
άναγκαΐον νομίζομεν, πριν ή μεταβώμεν εις τό 
πεοί ήλεκτρο - μαγνητισμού καί τής εϊς τούς 
ηλεκτρικούς τηλεγράφους εφαρμογής αύτού ζή
τημα , νά προτάξωμεν ολίγα τινα περι μα
γ ν η τ ώ ν  καί μ α γ ν η τ ισ μ ο ύ .

ΚΙίΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Οί μαγνήται. — Φαινόμενα μαγνητικής £λξεως χαί 
άπώσεω;.

’Ονομάζουσιν οί ορυκτολόγοι ώ ξ ε ιδ ω μ έ ν ο ν  
β ίδ η ρ ο ν  ή μ α γ ν η τ ικ ό ν  σ ίδ η ρ ο ν  είόος σι-
δ “ - - - - -

Ε
δήρου έξορυσσομένου έν πολλοί; μεταλλείο'.; τής 
Εύρώπης καί ’Αμερικής, ιδίως δέ έν Σουηδία, έν 
τή νήσω ’ Ελβη, καί ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, 
ευρισκομένου δέ καί εν Έλλαόι εν τή νησω 
Σερίφω καί ώς μαγνητικής σιδηρίτιόος άμμου. Οί 
άρχαΐοι συγγραφείς άναφέρουσιν, δτι ό σίδηρος 
ούτος εύρίσκετο έν τή Μικρά ’Ασία παρά τάς 
δύο ομωνύμους πόλεις Μαγνησίας. Τό μέταλλον 
τούτο άποτελεΐται ές 7 I ατόμων σιδήρου και 
2 6  οξυγόνου · είναι μέλαν_ καί ένίοτε φαιόν τό 
χρώμα, ιδίαν τινά προσφερόμενον μαρμαιρουσαν 
μεταλλικήν λάμψιν. Είδη τινά τού μετάλλου 
τούτου έχουσι τήν ά π ’ αιώνων ήδη γνωστήν 
ιδιότητα τού προσελκύειν και άνασπαν τεμάχια 
σιδήρου, διό καί φυσική μαγνήτις (a im an ts  na- 
tu re ls )  καί μ ά γ ν η ς  καί μ α γ ν ή σ ιο ;  λ ίθ ο ;  
ονομάζονται πρός διαστολήν τού τεχνητού 
μαγνήτου ( a im a n t  a r t i f ic ie l ) ,  παραγομένου

Α Α Α Α 1L
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Έ λ ξις  και άπω σι; τών πόλω»/ τών μαγνητών.

διά τής έπί τοΰ χάλυβος τριβή; τοΰ μαγνήτου, 
καί μετοχετεύσεω; τη ; ελκτική; δυνάμεω; τή ; 
μαγνήτιδος λίθου. Ο ’Αριστοτέλη; ονομάζει αύ
τήν άπλώ; λίθον, άλλοι δέ τών άρχαίων σιδη- 
ρόλιθον, λυδίαν λίθον, καί άλλοι ήοακλείαν λ ί

θο*/, άπό τής πόλεω; Ήρακλεία; επωνύμου τή ; 
πόλεως Μαγνησίας, άφ’ ής οί άοχαϊοι ώνόμασαν 
τήν λίθον μαγνήτιν.

'Η μαγνήτις λίθος ελκύει ούχί μόνον τον σί
δηρον άλλά καί πολλά άλλα μέταλλα, οίον τό 
κοβάλτιον, τό νικέλιον, τό χρώμιον, τό μαγγα- 
νήσιον, καί έν γένει τόν χωνευτόν σίδηρον, τον 
χάλυβα, καί άπαντα τά  είδη·ώξειδωμένου σιδή
ρου, άτινα άμοιροΰσι τής άρετή; τοΰ έλκύειν ώ; 
ή μαγνήτις. "Απαντα ταΰτα τά  σώματα κατα- 
λέγονται ύπό τήν γενικήν κατηγορίαν καί ονο
μασίαν μ α γ ν η τ ικ α ί  υ λ α ι ,  τα ; όποια; δεν πρε- 
πε ι νά συγχέωμεν μετά τή ; μαγνήτιόο; ή τοΰ 
μαγνήτου. Οί άρχαΐοι έγνώριζον τήν ιδιότητα 
τοΰ μετάλλου τούτου πρό; τό έλκειν τον σίδη
ρον, ώς έγνώριζον καί τήν τοΰ ήλεκτρου προς το 
έ'λκειν έλαφρά παρακείμενα σώ ματα ' άπέδιδον 
ομως αυτήν εις ανεςηγητον τινα παραδοςιαν της 
φύσεως. Σήμερον αί ιδιότητες αύται θεωρούνται 
ώς δηλώσεις ίδια ι μιας καί τή ; αύτή; δυνα- 
μεως, έσκεδασμένης έν τώ σύμπαντι και ευρι
σκόμενης άείποτε έν κινήσει, τοΰ ηλεκτρισμού, 
ούτινος ή σπουδή είναι εν τών ώραιοτάτων και 
περιεργοτάτων ζητημάτων τή ; φυσικής.

Έάν βυθίσωμεν τεμάχιον μαγνήτιόος (b a r-  
rea u  a im an te) έντός σωρού ρινημάτων σιδήρου, 
βλέπομεν δτ ι μέρη τινά τής έπιφανείας αύτής 
καλύπτονται ύπό τών ρινημάτων δίκην μήκυ- 
τος. ’Εάν δέ παραθέσωμεν αύτή τεμάχιον σι
δήρου, βλέπομεν έλκυόμενον τόν σίδηρον και

Ή  μαγνητική άλυσσος.

προσκολλώμενον τνί μαγνήτιδ ι ούτως, ώστε 
δυσκόλως άποσπάται άπ’ αύτής. 'Η ελξις τών 
μαγνητών πρός τάς μαγνητικά; ύλα; είναι άμοι- 
βα ία, καί αύξάνει καθόσον τά σώματα πλησια- 
ζουσιν άλλήλοι; κατά τινα; ίδίου; νόμου;. Η πα- 
ρένθεσις ξένων σωμάτων ύγρών ή στερεών, μή 
μαγνητικών, μεταζύ τοΰ μαγνήτου καί τή; 
μαγνητική; ύλης, δέν έλαττόνει διόλου τήν μα- 
γνητικήν αύτοΰ δύναμιν. Εί καί οί φυσικοί και 
οί τεχνητοί μαγνήται καί αί μαγνητικαί υλαι 
έλκουσιν άλλήλου; άμοιβαίως, κέκτηνται πάντη 
άλλοίας ιδιότητας. Αι άπλαΐ μαγνητικαί υλαι 
δέν έλκύουσιν άλλήλας · διότι τεμάχιον σιδήρου, 
καίπερ έ'λκον τον μαγνήτην, δέν δύναται νά 
έλκύση τόν άπλοΰν σίδηρον, τούλαχιστον εαν 
μή εύρίσκηται πλησίον άλλου φυσικού μαγνή
του. Περίεργον δέ, ό'τι τεμάχιον σιδήρου, μα- 
γνητισθέν, κατέχει πανταχοΰ τή ; έπιφανείας 
αύτοΰ τήν αύτήν έλκτικήν δύναμιν, ένώ ό μα
γνήτης κατέχει τήν ιδιότητα ταύτην είς τινα 
μονον μέρη τοΰ σώματος αύτοΰ.

Έξετάζοντε; τόν μαγνήτην βυθισθέντα και 
έςαρθέντα έκ τών ρινημάτων τοΰ σίδηρου, βλε- 
πομεν δτι τά  ρινήματα συνηθροίσθησαν ιοιως 
είς τά  δύο αντίθετα άκρα τοΰ μαγνήτου, και 
δτι διετέθησαν κατ’ ιδίαν τινα διεύθυνσιν, ω ; ει

Μ αγνητική παρέγκλισίς 
τ ή ; βελόνης.

ρίνημα σιδήρου. Τά δύο ύπό τών ρινημάτων 
καταληφθέντα άκρα ονομάζονται π ό λ ο ι τοΰ 
μαγνήτου, τό δέ μεταζύ τών πόλων έναπο- 
λειφθίν διάστημα μεταίχμ ιον, ή ο ύ ό ετερ α

γ ρ α μ μ ή . Ένίοτε ό μαγνήτης κέκτηται περισ
σοτέρου; τών δύο πόλων, ούτω; ωστε τα ρι
νήματα τοΰ σιδήρου άποτελοΰσι λοφίσκους χω 
ρισμένους ά π ’ άλλήλων διά κενών πλειονων 
μεταιχμίων ή ούδετέρων διαστημάτων, ώς

παριστά ήμΐν ή π α 
ρατεθειμένη είκών.

Δυνάμεθα δέ εύκά- 
λως νά διακρίνωμεν 
τήν μεταξύ τών μα
γνητών καί τών μα - 
γνητικών ύλών δια
φοράν · διότι αί μα- 
γνητικαί ύλαι άμοι- 
ροΰσι πόλων και
ούδετέρων γραμμών, 
έποαένως έλκουσιν 
άτεχνώς έξ ό'λης 

αύτών τή<: έπιφανείας, ένώ ό μαγνητης όεν 
ένεργεΐ άλλως εί μή άπό τών πολο>ν αύτοΰ.

Καί ταΰτα μέν περί τής άμοιβαιας ένεργείας 
τών μαγνητών καί τών μαγνητικών σο»ματ<ον. 
Φέρε νΰν ϊδώμεν τίς ή άμοιβαία ένέργεια τών
μαγνητών είς τούς μαγνήτας. Λάβωμεν δύο
ή πλείονα; μεμαγνητισμένου; μοχλού;, αναρ- 
τήσωμεν ένα αύτών άπό τοΰ μέσου δια νήμα- 
τ ο ; ,  καί πλησιάσωμεν εί; τον ένα πόλον τού 
έξηρτημένου μ οχ λοΰ τού; δυο πολου; έκαστου 
τών άλλων μοχλών, καί ιδού τ ι  θελομεν ιδ ε ΐ. 
Παρουσιάζοντε; έ'να οίονδήποτε πόλον τοΰ πρώ
του μαγνήτου εί; τού; δύο πόλους τοΰ δευτερου, 
θέλομεν ίδεΐ δτι ό μεν είς ελκεται, ο δε ετερος 
άπωθεΐται. Καί οί μέν ύπό τοΰ πόλου Μ έλκυο- 
μενοι πόλοι Α ονομάζονται ο μ ώ ν υ μ ο ι π ο λ ο ι ,  
οί δέ άπωθούμενοι πόλοι II είναι ομοίως ομώ
νυμοι. Έάν δέ θελήσωμεν να παρουσιασωμεν 
τόν άντίθετον πόλον Ν  τοΰ έξηρτημένου μαγνή
του είς έκαστον τών πόλων τών άλλων μαγνη
τών, βλέπομεν αύτόν απωθοΰντα ιδιω ; όλους τούς 
πόλους Α, καί ελκύοντα όλους τούς πόλους R . 
Ούτω λοιπόν άποδεικνύεται, δτι ot δυο άντι- 
θετοι πόλοι μαγνήτου τινός είναι πολοι ετερώ 
ν υ μ ο ι.

’ ίδωμεν νΰν πώς ένεργοΰσιν άμοιβαίως οί 
δύο ομώνυμοι πόλοι. ’Εάν πλησιάσωμεν άλλή- 
λοι; δύο τών πόλων R , βλέπομεν ότι άπωθοΰν- 
τα ι · —  έάν δέ πλησιάσωμεν δύο έτερωνύμου;, 
βλέπομεν δτ ι έλκύουσιν άλλήλου;· οπερ δεικνύει 
δ τ ι, κατά τό προηγηθέν πείραμα, ό πόλος Μ 
τοΰ έξηοτηαένού μαγνήτου είναι ομώνυμος τών 
πόλου 11, καί ό'τι ό πόλος Ν είναι ομώνυμο; 
τών πόλων Α. Έντεΰθεν ποριζόμεθα τά έξής 
ά ςιώ μ α τα -

1 "  Ο ί ά ν τ ίθ ε τ ο ι  π ό λ ο ι τ ο ΰ  α ύ το ΰ  μα
γνή το υ  ε ίν α ι  ε τ ε ρ ώ ν υ μ ο ι- δ ιό τι, έαν ό εί; 
αύτών έλκύν) τον έ'να πόλον τοΰ μαγνήτου,

ό έ'τερο; άπωθεΐ 
αύτόν·

2 0> Ο ί ό μ ώ - 
νυ α ο ι π ο λ ο ι ο ι- 
ω ν δ ή π ο τε  μαγνη
τών άπωθοΰνται· 
οί δέ ε τ ε ρ ώ ν υ μ ο ι 
έλκουσιν άλλήλου;.

Ιδού  λοιπόν τί- 
νι τρόπω δυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν τα ; 
μαγνητικά; λεγο- 
μένας ΰλας, οίον 
τον σίδηρον , τή ; 
τεχν/,τής ή φυσι
κή; μαγνήτιδο; , 
καί νά προσδιο- 
ρίσωμεν άν μο-

ΙΙϊλόνη έγκλίνουσα καί άντεγ/.).ί- J~  * χ άλυ ί J ,

νουσα. ή τεμάχιον ώξει-
δωμένου σιδήρου 

ήναιή όχι μ αγνήτι;. Καί έαν μέν ελκυη ό ι’ όλη; 
αύτοΰ τής έπιφανείας καί τών σημείων, ό εν είναι 
μαγνήτις· άλλ’ έάν έλκύν) μέν μόνον άπό τοΰ 
ένός πόλου, άπωθή δε διά τοΰ έτέρου, τότε εί
ναι μαγνήτις, καί ούχί άπλώς μαγνητική ύλη.

’Ονομάζομεν μαγνητισμόν (a im an ta tio n ) 
τό έ'ργον, δ ι’ ού μετοχετεύομεν εί; μέταλλον τ ι 
τήν ιδιότητα τοΰ προσελκύειν τόν σίδηρον καί 
τά  άλλα μαγνητικά σώματα. Ή  μαγνητισθεΐσα 
ύλη κέκτηται ηόη δυο πόλους καί μίαν ούδε- 
τέοαν γραμμήν. Ή  ΐδιότη; αΰτη δύναται νά 
η ναι διαρκής ή εφήμερος. Διαρκής είναι παρά 
τοΐς φυσικοΐς μαγνήταις καί τοΐς χαλυβδίνοις 
μοχλοί;, τοΐς μαγνητισθεΐσι δ ι’ ιδιαιτέρα; τινά; 
μεθόόου, περί ής όμιλήσομεν προσεχώ;. Το 
έπόμενον πείραμα άποδεικνύει, δτι είναι διαο- 
κή; ώ; προ; τά ; μαγνητικά; ΰλας, αΐτινες 
κεινται εις επαφήν μεθ’ ένός τών πόλων ένός 
μαγνήτου.

Λνελκομεν μετα μεμαγνητισμένου τίνος μο
χλού μικρόν σιδηροΰν κύλινδρον, ό'στις μα
γνητίζεται έξ έπιδράσεως (p a r  in f lu e n ce )·  
δ ιότι έάν πλησιάσωμεν είς το άκρον αύτοΰ δεύ
τερον σιδηροΰν κύλινδρον, έλκύει καί άνασπά 
τοΰτον, καί οΰτως έπαναλαμβάνοντες τό πείραμα 
καί προσαρτώντες νέα τεμάχια  σιδήρου, δυνά
μεθα να πλασωμεν τήν λεγομένην μ α γ ν η -  
τικήν α λ  υ σ σ ο ν , άποτελουμένην ύπό πολλών 
μικρών σιδηρών κυλίνδρων, έξηρτημένων άπό 
τοΰ μαγνητικοΰ μοχλοΰ. Καθώς όμως θελήσω
μεν να άπομακρύνωμεν άπό τής άλύσσου τόν 
πρώτον μεμαγνητισμένον μοχλόν, βλέπομεν 
άπαντας τούς έξ αύτής έξηρτη μένους σιδηροΰς 
κυλίνδρους κατακρημνιζομένους, ώς άπολέσαντα; 
τόν πρόσκαιοον έφήμερον μαγνητισμόν τόν κεχο- 
ρηγημένον αύτοΐς ύπό τοΰ μαγνήτου. Διότι έ'κα- 
στος σιδηρού; κύλινδρος, μαγνητιζόμενο; έξ έπι- 
δρασεω;, μετεβλήθη πρό; ώραν εί; μαγνήτην, 
εχοντα τούς δύο αύτοΰ πόλους καί τήν ούδε- 
τέραν μεταίχμιον αύτοΰ γραμμήν. Πρός παοα- 
γωγήν του κατ’ έπίδρασιν μαγνητισμού δέν 
άπαιτεΐτα ι ή παντελή; επαφή· όιότι ούτος εκ- 
τελειται καί μεταξύ μοχλών, είς μακράς κει
μένων αποστάσεις.

Έαν Οραύσωμεν μεμαγνητισμένον τινά μο
χλόν είς εν ή πλείονα τεμάχια , έκαστον τεμά
χιον, δσον μικρόν καί αν vivat, μεταβάλλεται είς 
μαγνήτην εχοντα τούς δύο αύτοΰ πόλους καί τήν 
ούόετέραν αύτοΰ μεταίχμιον γ ρ α μ μ ή ν  πλήν δτι 
ή μαγνητική αύτοΰ δύναμις άπώλεσεν ήδη μέ
ρος τής δυνάμεως αύτής, περί ού δυνάμεθα νά 
πεισθώμεν άπό τοΰ βάρους τοΰ σιδήρου, ό'περ 
έ'/.αστον τεμάχ ιον τοΰ τεθραυσμένου μοχλοΰ δύ- 
vaTat ν ’ άναρτήσν).

Ονομάζομεν μ α γ ν η .τ ικ ή ν  βελόνην τεμά
χιον ρομβοειδές χάλυβος κεχορηγημένου τή τών 
μαγνητών φύσει, εχοντος δ/)λαδή είς έκάτερον 
τών άκρων έ'να πόλον καί έν τώ  μέσω τών δύο 
πόλων τήν ούδετέραν μεταίχμιον γραμμήν. Ό  
μαγνήτης ούτος, τεθειμένος όριζοντείως έπί 
τίνος μεταλλικού άξονος μ ετ’ άξονίου (ch a rp e )  
αγάθου λίθου οΰτως, όίστε νά στρέφηται έλευθέ- 
ρως περί αύτήν, λαμβάνει άείποτε μετά τινας 
ταλαντεύσεις όριζόντειόν τινα καί σχεδόν άμετά- 
βλητον ίδιάζουσαν θέσιν.

Τήν παράδοξον ταύτην ιδιότητα τής μαγνητι
κής βελόνης τοΰ στρέφειν άείποτε έ'να τών πο'- 
λων αύτής πρός βορράν έξεκαρπώθησαν άπό αιώ
νων οί θαλασσοποροΰντε; Κινέζοι καί Άραβες, 
οιτινε; κατέστησχν αύτήν γνοαστήν κατά τόν 
δωδέκατον αιώνα. ’Αλλ’ ή μαγνητική βελόνη 
δέν στρέφεται άκριβώ; πρό; τόν πόλον, παρεγ- 
κλίνουσα τήν λεγομένην ε γ κ λ ισ ιν  τ ή ;  υ.α- 
γ ν η τ ικ ή ;  β ε λ ό ν η ;, "ϊστερον θέλομεν ίδεΐ 
«-τι ή έγκλισι; τή ; βελόνη; αΰτη ποικίλλεται, 
και δτι κατά τινα ; χώρα;, τή ; έγκλίσεως πάν- 
τ ω; καταντώση; εί; τά μηδέν, ή βελόνη διευθύ- 
ν*ται παραλλήλω; τώ μεσημβρινώ· καί ό'τι 
κατα τινα; μέν ή εγκλισι; είναι άνατολική, 
κα τ’ άλλα; δέ δυτική, ποικιλλομένη κατά τό- 
ττον καί χρόνον.

Η ε'γκλισις τής μαγνήτιδος βελόνης έν 
Παρισίοις είναι σήμερον δυτική, δεικνύουσα 
18° 3 0 ', ήτοι ό μ α γ ν η τ ικ ά ς  λεγόμενος μ ε -  
^Ά μβρ ινά ; άποτελεΐ μετά του γεωγραφικού 
μεσημβρινού γωνίαν 18 βαθμών καί ήμίσεος.

Η σταθερά αΰτη ίδιότης, ήν κέκτηνται οί

έπί όριζοντείων ισόπεδων έλευθέρως μεταρ- 
σιούμενοι μ α γνή τα ι, γίνεται καταφανής διά 
τίνος άπλής ραπτικής μαγνητισθείσης βελόνης, 
τεθείσης έπί τεμαχίου φελλού πλέοντος έν υδατΐ 
ήρεμοΰντι. Η έπι τοΰ φελλού βελόνη στρέφεται 
περί έαυτήν, καί λαμβάνει τήν φυσικήν αύτή; 
διεύθυνσιν. Οί δύο πόλοι τής βελόνης διαφέρουσι 
μεγάλως άλλήλων · δ ιό τι, έάν, τής βελόνης 
εύρισκομένης έν ισορροπία, άναστρέψωμεν τούς 
πολους αυτής, ή βελόνη δέν διατηρεί τήν νέαν 
ταύτην θέσιν, άλλά στρέφεται άφ’ έαυτης, π ε
ριγράφει ημικύκλιον, καί έπανέρχ'ται είς τήν 
πρωτην αυτής φυσικήν θεσιν, ούτως ώστε στρέ
φει πάντοτε τόν αύτόν πρός βορράν πόλον.

Έαν όέ, άντί τοΰ θέτειν τήν μαγνητισθεΐ- 
σαν βελόνην ούτως, ώστε νά δύνηται νά στρέ- 
φηται έλευθέρως έπί ίσοπέδου όριζοντείου, άναο- 
τήσωμεν αύτήν άπό τοΰ κέντρου τής βαρύτητο; 
αύτή; έπί άξονος όριζοντείου ούτως ώστε νά δύ- 
νηται αΰτη νά στρέφηται έπί ίσοπέδου καθέτου, 
οίον τά τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινού· τότε βλέ
πομεν οτι ό πρώην πρός βορράν στρεφόμενος 
πολος τής βελόνης εγκλίνει καί καταδύεται 
πρός τά κάτω τοΰ όρίζοντος, άποτελών μετά τοΰ 
έμβαδοΰ τούτου τήν λεγομένην μαγνητικήν εγ- 
κλισιν. Εϊς τινας χώρας τή ; γ ή ; ,  κειμένας 
παρα τον ’’σημερινόν, ή έγκλισι; καταντά πάν
τως εί; τό μηδέν · αύξάνει δε συνήθως έφόσον 
αυξάνει τό πλάτος, μέχρι τών προσβορείων 
εκείνων σημείων τής γής, ένθα ή γωνία αΰτη 
καθίσταται όρθια, καί ή μαγνητική βελόνη δέν εί
ναι ήδη παράλληλος, άλλά προσπίπτει κάθετος 
τώ μεσημβρινώ. Τά σημεία ταΰτα είναι οί μα- 
γνητικοι πόλοι τής γής. Ή  παρέγκλισις τ?ίς βε
λόνης έν Παρισίοις, ή'τις πολλάκις μεταβάλλε
ται άπό έτους είς έτο:, φθάνει σήαερον μέχρι 
τών 66°. ‘ '

Αί μηχαναί, δ ι' ών δυνάμεθα να καταμετρή- 
σωμεν άκριβέστατα τάς εγκλίσεις καί άντεγ- 
κλισεις τής μαγνητικής βελόνης, ονομάζονται 
ν α υ τ ικ α ί  π υ ξ ίδ ε ς  (b o u sso le s ). Πόθεν δέ 
προέρχονται αύται; II υδρόγειος σφαίρα ένεργεΐ 
εις τούς μαγνήτας άπαραλλάκτως, ώς οί μαγνή- 
τα ι ένεργοΰσιν είς τού; λοιπούς μαγνήτας. Συμ
βαίνει δέ ενταύθα ώς εί έν τώ έσωτερικω τής γή ; 
υπήρχε μαγνήτης τ ις  άπειρομεγέθης καί ισχυ
ρός, έχων δύο πόλους. Οί φυσικοί ύποθέτουσιν, 
ό'τι ή γή ομοιάζει μαγνήτη, έχοντι τόν βόρειον 
αύτοΰ μ α γ ν η τ ικ ό ν  π ό λ ο ν , τον κείαενον έπί 
τοΰ βορείου ημισφαιρίου, καί τον α ύ σ τρ α λ ια -  
κάν ή μ ε σ η μ β ρ ιν ό ν  αύτοΰ πόλον, έπί τοΰ με
σημβρινού. Αλλ’ ώς είδομεν άνωτέρω, μόνον οί 
ετερώνυμοι πόλοι κέκτηνται τήν ιδιότητα τοΰ 
έλκύειν, οί δέ ομώνυμοι τοΰ άπωθεΐν άλλήλους. 
Επεται λοιπάν, δτι ό πόλος τής μαγνητισθείσης 

βελόνης, ό'στις λαμβάνει τήν πρός βορράν διεύ- 
θυνσιν, δέν είναι ό βόρειος άλλ’ ό μεσημβρινός 
αυτής πολος, ένώ ό πρά; μεσημβρίαν στρεφό
μενο; είναι ό άληθή; τή ; βελόνη; βόρειος πόλος.

Ένίοτε ή μαγνητική βελόνη ύφιστάται με- 
γαλας κλονήσεις καί ταραχάς, ώς εί ή γηΐνη 
σφαίρα ήτο έστία άληθών μαγνητικών καται
γίδων. Καί τότε βλέπομεν άναφαινόαενα έν τώ 
όρίζοντι τών προσβορείων τής γής χωρών Φαι
νόμενα τηλαυγή καί φιοτοφόρα, όρατά έκ μεγά- 
λων αποστάσεων, γνωστά ύπό τήν έπωνυμίαν 
βόρεια  ή α ύ σ το α λ ια κ ά  σέλα .

"IIδη έν έτει 1 7 3 5  ό C irey  προεσήμανε τήν 
ύπαρχουσαν άναλογίαν τής άστραπής καί του 
κρότου τοΰ κεραυνού κατά τάς καταιγίδας πρός 
τόν σπινθήρα καί τόν ξηρόν κρότον τόν έκπεμ- 
πόμενον άπό τής ήλεκτρικής βολής. Ιδίως ό'υ.ως 
τήν ταύτό"τ»ιτα τών δύο τούτων φαινου.ένιον, 
τής ήλεκτρικής δηλαδή έκπυρσοκοοτήσεως καί 
τής άστραπή; καί κεραυνού, άπέδειξεν ό Φραγ- 
κλΐνος, ό'στις κατώρθωσε ν ’ άνασπάση σπινθήρας 
ηλεκτρικού; άπό τοΰ βεβρεγμένου σχοινιού χαο- 
τίνου άετοΰ (c e rf -v o ia n t) , έφ’ ού ήν προσδε- 
δεμένη μεταλλική άκίς. Τά άποτελέσαατα τού 
κεραυνού άναλογοΰσι τά  μέγιστα πρό; τά  τής 
ήλεκτρικής μηχανής καί τής βολταϊκής στήλη;, 
διαφέροντα μόνον κατά τήν δύναμιν ένεκα τών

μεγάλων ποτών τοΰ ήλεκτρισμοΰ, δ ι’ ών ένεο- 
γει ή φύσις, Ό  κεραυνός άναστρέφει, έκσφεν- 
δονίζει είς μεγάλας άποστάσεις κολοσσαίους 
όγκους βράχων, τοίχους ολοκλήρους, κατατή- 
κει καί εξατμίζει καί τά  μάλιστα δύστηκτα 
των μετάλλων, διατρυπά όπάς μεγίστας έν τώ 
εδαφει, ό'περ} εάν άποτελήται έξ άμμου, μετα
βάλλεται εις σήραγγα η οπην υαλώδη, γνωστήν 
ύπό έπωνυμίαν fulgurite. Τό τελευταΐον 
τοΰτο καί παράδοξον φαινόμενον ήδυνήθησαν 
να μιμηθώσι φυσικοί τινες τών Παρισίων, με- 
ταχειρισθεντε; την μεγάλην βολταϊκήν στήλην 
τ?ς σχολής τών Τεχνί)ν και τ ή ς . Βιομηχανίας· 
έπέτυχον δέ νά παράξωσι δ ι ’ αύτής σήραγγας 
υαλινου; ει; μηκο; πολλών μέτρων έντά; τή ; 
γ?,; δι/ικοντα;, όιαβιβάζοντε; ήλεκτοικήν τινα 
Ρ ολ λ ν δια στρωματο; άμμου αναΐΛείΛίνμιένου 
μεθ’ άλατο;. “

Ό  κεραυνό; άναστρε'®·.ι ένίοτε τού; πόλου; 
τή ; βελόνη; τών πυξίδων, ή άφαιρεΐ αύται; 
όλοσχερώ; την μαγνητικήν δύναμιν. "Αλλοτε δέ 
παράγει τό άντίστροφον αποτέλεσμα, καί μα
γνητίζει τεμάχιά  χάλυβος παρακείμενα αύτώ. 
Ούχ ήττον όέ περίεργα είναι τά  φυσιολογικά 
αύτού φαινόμενα, άτινα πολλάκις καθιστώνται 
όλεθριώτατα. Οί ύπό τοΰ κεραυνού προσβληθέν- 
τες άνθρωποι και ζώα άποθνη'σκουσιν, ώς γνω
στόν, έν άκαρεΐ. Είναι άληθές δτι, κατά τινας 
7Γερι<7Τ2«7εις ? ο κεραυνός αντί του θανατώοται 
έθεράπευσε τούς ρευματισμούς καί παραλυσίας 
πάσχοντας. Τα νέφη, διερχόμενα ύπεράνιο τών 
έπι τής γής αντικειμένων, ήλεκτρίζουσιν αύτά 
~ξ επιδρασεως. Εκ τουτου προέρχονται οί λάιΑ— 
ποντες λοφοι, ους βλέπομεν ένίοτε έπί τών 
άκιδων τιον αλεξικεραύνων τών οικοδομών, τών 
ιστών καί τών κεραιών τών πλοίων. Τούτους 
οί άρχαΐοι έθεώρουν ώ; οίοινού;, ση'μεοον δ ’ 
έξηγουμεν εύκόλω; τήν φύσιν αύτών διά τή ; υ.ί- 
γαλης ηλεκτρική; έπιτασεως, ήν ύφίστανται οί 
ει; λεπτόν αποληγοντε; σίδηροι κεραυναγ(ογοί.

Τό δέ βόρειον σέλας, ό'περ έπιδείκνυται έν 
δλη  ̂ αύτοΰ τη καταπληκτική μεγαλοπρεπεία 
κατα τας προς τους πολους βόρειας καί αύστρα- 
λιακας χώ ρας, είναι άναμφισβήτητον δτι 
παραγεται ΰπο τού γήινου μαγνητισμού, ήτοι 
εκ τής ποικιλίας και μεταβολής τών ηλεκ
τρικών ρευμάτων, άτινα περιπολοΰσι τήν γην. 
Ο Αραγω άπέδειςε δ ι ’ ακριβέστατων πειραμά

των, δτι αί ταραχαί τής μαγνητικής βελόνη; 
συμπιπτουσι μετά τή ; έμφανίσεω; τοΰ μετεώ
ρου τούτου. Αί ταραχαι τής βελόνης άρχονται 
πολλας ώρας πρά τής έμφανίσεως τοΰ φωτός, 
καθιστώμεναι έπί μάλλον καί μάλλον ίσχυρότε- 
οαι και καταφανεστεραι διαρκούντο; τοΰ με- 
τεοίρου.

Τά βόρεια σέλα είναι ορατά έκ μεγίστων 
άποστάσεων. « Είς τάς προσβορείου; πολικά; 
χώρας, λέγει ό C harles M a r lin s , τά φαινόυ.ε- 
νον τοΰτο παρουσιάζεται μετά τοσαύτη; λαμ- 
ψεω;καί μεγαλοπρεπεία;, ώστε ούδεμία γλώσσα, 
ούδεμία γραφί; δύναται νά περιγράψη αύτό.
Ο άνθρώπινο; οφθαλμό; έκθαμβοΰται ύπό τοΰ 

πυρινου, πολυποίκιλου καί πολυχρώυ.ου τούτου 
φασματο;, μεταβαλλοντο; δίκην πυροτεχνήμα
τος άδιαλείπτω ; μορφά; καί χρώματα. 'Ο ζω
γράφο; δέν προφθάνει νά ζοιγραφήση, άλλ’ ούδέ 
καν νά περιλάβη τή διανοία τήν ιδέαν καί τά 
χρώματα τών αεναω; ύπεκφευγουσών τούτων 
κεχρωματισμενων λάμψεων καί φαεινών ίνδαλ- 
ματων · ο δε ποιητή; αδυνατεί νά περιγράψη 
αύτα;. Ούδεποτε τα βόρεια σέλα όμοιάζουσιν 
αλληλοι;, αλλα ποικίλλονται έπ ’ άπειρον. »

Ο ούρανό; αίφνη; μεταβάλλεται εί; θόλον 
πυριφλεγέθοντα, έν ώ άνατέλλουσι καί άφκνί- 
ζονται άστραπηδάν τά όξύτατα καί λαμπρότατα 
τών χρωμάτων, τό κυανοΰν, τά πράσινον, τά 
κίτρινον, τό πορφυροΰν, τά λευκόν, μυρίαι; 
ένασμενίζοντα δυστραπέλοι; συστολαΐ; καί συσ- 
πειράσεσι, άνά μέσον τών παλλουσών άκτίνων 
τοΰ ύποφαινομένου τόςου.

^νΐετ ολίγον το φωτεινόν καί καταστράπτον 
τόξον διαγράφεται πρό; βορράν έν τώ όρίζοντι,



χωριζόμενον ά π ’ αύτοΰ ύπο βάσεως μελαντάτης, 
μεγίστην παρεχο^ν/ις άντίθεσιν προς το λευ- 
κότατον ή λαμπρόν άλουργόν χρώμα τοϋ τόξου, 
όπερ ακτινοβολεί εϊς παντοίας διευθύνσεις γρα- 
φικωτάτας ακτίνας, έκτεινόρ.ενον, διαιρουμενον, 
ίυνιστών στέφανον φαεινόν η άναπεταννύμενον, 
ώς μανδύας σελασφόρος, ή καταρράττοντα 
δίκην σταλακτητών έφ’ ολον τοΰ καταστρά- 
Ιιτοντος εκείνου όρίζοντος.

Το καταπληκτικόν και λαμπρόν τοΰτο θέαμα 
διαρκεΐ έπι σμικρόν. Τα τέως άκτινηδόν άνα- 
Βρώσκοντα πολύχρωτα τόξα έκτοξεύουσι περί 
τα  τέλη αθύρματα τινα φωτεινά ών τα χρώματα 
και ή λάμψις έξασθενοΰσι βαθμηδόν. Συγκεχυ- 
με'ννι σκιαύγεια κατακαλύπτει μετ ολίγον τον 
ουρανόν. Τήδε κάκεΐσε σελασφόοοι τινες νεφέλαι 
εκτείνονται και συστέλλονται μετ άκατανονίτου 
σφοδρότητος, ώς καρδία πάλλουσα. Μ ετ’ολίγον 
καθίστανται ύπολαρ,πεΐς, ώχριώσι, καί τά βο- 
οειον σέλας φαίνεται αγωνιών, ενώ οι αστέρες, 
τούς οποίους Αμαύρωσε τέως τό λαμπρόν του 
σέλαος φώς, άνατέλλουσι διαλαμπεΐς, καί ή μα- 
κρά, ή ατελεύτητος τών πόλων νύξ, βαθεΐα καί 
μελαγχολική, έπισκήπτει έκ νέου, αύτοκράτωρ 
δυνάστης έπί τών πεπηγμένων τούτων έρημων 
της γης καί του Ωκεανού.

Λ. Μ.
(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η ,

Π Ε Ρ Ι  Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Σ

η περί τοϋ τ ί εύρίσκομεν έν τω χοιρίω κρέατι.

Πρό τινων έτών οί ιατροί άνεκάλυψαν νέαν 
περίεργον καί τρορ,εράν νόσον, την λεγομένην 
τ ρ ιχ ίν ω σ ιν .  Ή  άσθένεια αΰτη προέρχεται έκ 
της είς τό άνθρώπινον σώμα εισαγωγής μικρού 
τίνος σκώληκος, μόλις όρατου η καί αοράτου, 
τη ς  τ ρ ίχ ιν ο ς ,  όστις εύρίσκεται μάλιστα έν τώ 
έντερικώ σωλήνι καί τη σαρκί του Οπό λέπρας 
προσβεβλημένου χοίρου, τοϋ λαγ»οΰ και τοΰ 
μυός. Οί τρώγοντες τοϋ υπό τών παρασίτων τού
των μικροσκοπικών σκωλη'κων μεμιασμένου 
yοιρίου κρέατος είσάγουσιν εϊς τόν οργανισμόν 
αύτών τόν σκώληκα τοΰτον, ό'στις μετ όλίγον 
διαπερατόν στόμαχον καί τά  έντερα, άναπτύσ- 
σεται, πολλαπλασιάζεται καί διαδίδεται εϊς 
όλον τό σώμα, προσβάλλει καί καταβιβρώσκει 
τούς μϋς μετά τοσαύτης λύσσης, ώστε ό άνθρω
πος αποθνήσκει πολλάκις έν διαστη'ρ,ατι ολίγων 
ημερών ταλαιπωρούμενος ύπό μυρίων πόνων, 
καί κατατρωγόμενος ύπό τοΰ άπροσίτου τούτου 
έχθροΰ.

Οί άπό της χρη'σεως τοΰ χοιρίου κρέατος 
Αίνδυνοι ήσαν γνωστοί τοΐς άρχαίοις. Ο Μωύ- 
σης, ό Μωάμεθ καί ό Βούδας, οΐτινες σπανίως 
όμονοοΰσιν, έκήρυξαν όμοθυμαδόν τόν χοίρον 
ζώον ακάθαρτον, καί άπηγόρευσαν την χρήσιν 
τοϋ χοιρίου κρέατος τοΐς έν άνατολη έ'θνεσιν, 
ενεκα τών άπ’ αύτοΰ παραγομένων άσθενειών.

Οί κάτοικοι τών άνατολικών χωρών φρονοΰ- 
σιν ότι τό χοίριον κρέας γέννα την λέπραν. 
Ή  τ α ιν ία  γεννάται άπό της χρη'σεως τοϋ χο ι
ρίου κρέατος. Οί Άβυσσινοί ύπόκεινται τοσοϋ- 
τον είς την άσθένειαν ταύτην, ώστε νομίζουσιν 
εαυτούς ασθενείς, ό'ταν δέν αίσθάνωνται κορκο- 
ρυγοΰοαν την ταινίαν έν τώ  στομάχω αύτών. 
Καί έπειδή ή ταινία αυξάνει τήν όρεξιν, οί 
Άβυσσινοί νομίζουσιν αύτήν ύγιεστάτην· ό ιό καί 
σπανίως μεταχειρίζονται το παρ αύτοΐς φυορ.ε- 
νον ιδιάζον φυτον K o u sso , όπερ εχει τήν άρε- 
τήν τοϋ θανατόνειν αύτην.

Οί έν ταίς άρχαίαις γερμανικαΐς ίατροδικα- 
στικαΐς πραγματείαις άναφερόμενοι πολλάκις 
ύπό χοιρίου κρέατος θάνατοι άποδοτέοι εις τάς 
τριχΐνας, αίτινες τότε ήσαν άγνωστοι τοΐς ία- 
τροΐς, ο ΐτινες, άποδίδοντες τόν θάνατον είς 
άγνωστόν τ ι  δηλητη'ριον έμφωλεΰον έν τώ  χοι

ρίω κρέατι, ώνόμαζον αύτό δηλητη'ριον τοΰ 
χοίρου  (Schw eingift).

Η τριχίν είναι σκώληξ μικοοσκοπικός, ή 
τούλάχιστόν δυσόρατος εχων μόλις διάμετρον 
λεπτής τριχός, καί μήκος περί δύο χιλιόμετρα. 
’Εγνώσθη δέ νεωστί, πρό τριάκοντα έτών.

Έν Ιτει 1 8 3 2  άνατόμος τις άγγλος, H ilton  
κάμνων τήν αυτοψίαν γέροντός τίνος άποθανόν- 
τος έν νοσοκομείω, άνεκάλυψεν έν τοΐς μυσίν αύ
τοΰ μέγαν σωρόν λευκών σωματίων, άτινα, έξε 
τάσας, εύρεν ό'τι άπετελοϋντο ύπό μεμβρανωδών 
κύστεων περιεχουσών μικροσκοπικούς παρασίτους 
σκώληκας.

Μετά τρία ετη ό φυσιολόγος άγγλος 'Ρ ι
χάρδος "οβεν έςέδωκε πραγματείαν περιγοάφου- 
σαν έντελέστερον τήν κύστιν καί τόν μικρόν 
σκώληκα. Καί έπειδή ό μικρός αύτός σκώληξ 
περιτυλίσσεται συνήθως έλικοειδώς έν τώ κέντρω 
τής κύστεως, ό ’θβεν ώνόμασεν αύτόν τ ρ ί χ ι ν α  
έ λ ικ τ ή ν  ( tr ic h in a  sp ira lis ) , έκ τής Ε λ 
ληνικής λέξεως θρίξ, τριχός.

Πρώτος όμως ό περίφημος γερμανδς παθολό
γος W irc lio w  ήρεύνησεν άκριβέστατα τά  κατά 
τήν φύσιν τοΰ σκώληκος τούτου, καί τον τρόπον 
δ ι ’ ού άναπτύσσεται καί μεταμορφοΰται έν τώ 
άνθρωπίνω σώματι, καί ιδού τ ί  άνεκάλυψεν.

Η τριχίν γεννάται, ζη καί πληθύνεται τό 
πρώτον έν τοΐς έντέροις τών χοίρων, τών λα- 
γωών καί τών μυών, οΐτινες πιθανώτατα μετα- 
δίδουσιν αύτάς τοΐς χοίροις * διότι ούτοι έξερ- 
χόμενοι εϊς νο μ ή ν  τρέφονται συνήθωςθνησιμαίοις,

Ο Φ Ε Ω Ν  Β Ο Ρ Α .

Αί Τρίχινες Οΐωρούμεναι διά μικροσκοπίου.

καί μυσί, καί γαλαΐς καί άκανθοχοίροις ά'τινα 
ώς έπί τό πλεΐστον είσιν άνάπλεα τρίχινων. 
Αγνοοΰμεν δέ όλοσχερώς πόθεν και πώς οί 

σκώληκες ούτοι εισέρχονται είς τά  σώματα τών 
ζώων τούτων. Πιθανώτατα ώς τρεφόμενα ύπό 
τών έκκοπρώσεων χοίρων ή άνθροίπων πασχόν- 
των τριχίνωσιν. Αί νεογέννητοι τρίχινες είσι 
παρεμφερείς σκώληξιν. Ό  άνθρωπος ό φαγών 
τοΰ κρέατος ή τών έντέρων τοϋ ύπό τών τρ ίχ ι
νων κατεχομένου χοίρου, κινδυνεύει κίνδυνον μέ
γιστον· διότι άπαρεσκόμεναι τή έν τώ  στομάχω 
τοΰ άνθρώπου διαμονή σπεύδουσι νά εξέλθωσιν 
αύτοΰ, καί διατρυπώσαι τάς μεμβράνας τοϋ 
στομάχου καί τών έντέρων είσδύουσιν είς τάς 
φλέβας, έν αίς παρασύρονται ύπό τοΰ χειμάρρου 
τοΰ κυκλοφοροΰντος αίματος. ’Από τών φλεβών 
μεταφέρονται μετά τοϋ φλεβικοϋ αίματος είς τήν 
καρδίαν · άπό δέ τής καρδίας σφενδονίζονται 
μετα τοΰ άρτηριακοϋ αίματος διά τών αρτη
ριών μέχρι τών τριχοειδών άγγείων, τά όποΐα 
οιατρυπώσι καί μεταβαίνουσιν είς τούς μϋς, είς 
οϋς όιασκεδάζονται τά  τριχοειδή άγγεΐα . 'Ο 
μϋς (τό κρέας) είναι τώ  όντι ή κατ’ εξοχήν 
προσφιλής καί ή φυσική διαμονή τών τρίχινων, 
αίτινες φθάσασαι είς τό τέρμα τής ύπό τής φύ- 
σειος προορισθείσης αύταΐς διαμονής, τρέφονται 
τω κρεατι τοϋ άνθρώπου, ήδη άρχομε'νου νά 
αισθανηται τά πρώτα συμπτώματα τοΰ πάθους, 
πονους και έρεθισαούς έν άπασιν αύτοΰ τοΐς αέ-
λεσιν.

ερεθισμούς εν απασιν αύτοΰ τοΐς μέ-

(Επεται συνέχεια.)

Ή  αμερικανική έφη^ερις N ew -Y o rk  T ab le t 
έδημοσίευσε τήν εξής φοβεράν διήγησιν έκ τοΰ 
ημερολογίου άμεοικανοΰ τίνος στρατιώτου έκ τών 
ύπό τόν στρατηγόν S h e rm a n . 'Ως γνωστόν, ό 
στρατηγός ούτος έπεχείρησε κατά τόν τών Βορείων 
καί τών Νοτίων Αγγλαμερικανών εμφύλιον πό
λεμόν, καί ήγαγεν είς πέρας εκστρατείαν θεωρου- 
μένην τέως άδύνατον. Από τών όχθων τοΰ Μΐσ- 
σισσιπή μεθ’ εξήκοντα περίπου χιλιάδων άνδρών 
διήλθεν άνά μέσον εχθρικών πολιτειών έκτετα- 
μένας χώρας έρημους καί νοσεράς, καί εφθασε 
νικητής έπί τών ακτών τοΰ Ατλαντικού πρό τών 
τειχών τής πόλεως Σαβαννης, ήν εξεπορθησεν, 
Ή  διήγησις είναι αΰτη αύτολεςει *

« 'πδεύσαμεν καθ’ όλην τήν ή μέραν ύπό τάς 
άκτΐνας ήλίου φλέγοντος. Νέφη κονιορτοΰ έσκό- 
τιζον τόν άέρα καί άπέπνιγον ήμάς. ’Αλλα, καί
περ ούτως όδεύοντες, έθαρρυνόμεθα ύπο τής καρ
τερίας τοΰ άνδρείου ήμών στρατηγού, όστις 
έφαίνετο έμπνεύσας τό έαυτοΰ θάρρος εις έκαστον 
ήμών. Αρκεί νά περιγράφω τήν κατάστασιν τοΰ 
προσώπου ρ.ου όπως δώσω ιδέαν τινα  καί τής 
τών συστοατιωτών μου. 'Ο μέν στρατιωκος 
μου π ίλος ήτο ρυπώδης καί έσχισμενος · ή όέ 
γενειάς λίαν άτακτος, ώς καί ή κόμη μου, μή 
κτενισθεΐσαι άπό μιας έβδομάδος καί γέμουσαι 
κονιορτοΰ καί φθειρών. Οί οφθαλμοί μου ήσαν 
διάπυοοι έκ τών άκτίνων τοΰ ήλίου, καί αί μή- 
νιγγες έ'παλλον έκ τοΰ πυρετού’. Ο δε σακκος 
έβάρυνεν έπωδύνως τούς ώμους μου, επι τών 
όποίων είχον θέσει τό πυροβόλον μου. Τό αίμα 
έκυκλοφόρει ώς πΰρ έν τώ  σώματί ρ.ου άπό τοϋ 
μετώπου μέχρι τών ποδών, οΐτινες ήσαν έσχι- 
σ μέν οι καί αίμόφυρτοι ενεκα οδοιπορίας μακρο- 
τάτης.

« Οί περί έμέ ταλαίπωροι συστρατιώται, 
ήσαν έλεεινότατοι. Πολλοί έξ αύτών είχον πέσει 
νεκροί καθ’ όδόν έκ τοΰ καύματος ή τοϋ κόπου. 
’Ενίοτε διηρχόμεθα δάσος τ ι ’ πόσον τότε έπε- 
θυμοΰμεν ν’ άναπαυθώμεν ύπό τήν σκιάν! 
’Έ π ειτα  είσερχόμεθα εις τινα έκτεταμένην πε
διάδα, όριζομένην μακράν ύπό τέλματος, έν ώ 
άπειράριθμα έρπετά έ'πλεον ή άνύψουν ύπερ τοΰ 
ΰδατος τάς δυσειδείς αύτών κεφαλάς, όπως 
άναπνεύσωσι τά  πέριξ αύτών μιάσματα. ’Ενίοτε 
έβλέπομεν μέγαν τινά ό'φιν μέλανα ή εχιδναν, 
έ'ρποντας άνά μέσον τών θάμνων. "Αλλοτε πλη- 
σιάσαντες είς τέλμα τ ι  σχεδόν άπεξηραμμένον, 
ειδομεν μέγιστον ό'φιν κινοΰντα τάς σιαγόνας 
αύτοΰ καί φοβερώς συρίττοντα, ώς άν ήθελε να 
έκφοβη'ση τούς ξένους τούς έρχομένους ΐνα τα - 
ράξωσιν αύτόν έν τή  αύτοΰ έπικρατεία.

« Αλλ’ έπορευόμεθα πάντοτε πρός τό πρόσω. 
Περί λύχνων άφάς τής ήμέρας, ής έμνημόνευσα 
καταρχόμενος τοΰ λόγου, πολλοί έκ τών στρα
τιωτών τοΰ σώματος ήμών εμειναν όπίσω· έξ 
αύτών δέ ήμην καί έγώ. Μόλις ήδη έβάδιζον, 
καί, τής νυκτός έπελθούσης, εύρέθην δύο ή τρία 
μ ίλια μακράν τοϋ στρατοΰ, άνίκανος ών νά 
εξακολουθήσω τήν πορείαν. Φοβούμενος τά  άγρια 
θηρία ή τά  έρπετά, έάν άπεκοιμώμην κατά γής, 
προσεπάθησα νά φθάσω είς πλησιοχωρον τ ι  
δάσος · καί πιών σταγόνας τινάς τοΰ οινοπνεύμα
τος, ό'περ είχον έν τή στρατιωτική μου φιάλη, 
κατώρθωσα ν’ άναρριχηθώ έπί εύμεγέθους δέν
δρου παρά τήν όδόν καί μακράν τέλματός τίνος, 
γέμοντος σχοίνων καί οπών λιμνάζοντοςΰδατος. 
Κατεκλίθην μεταξύ τών κλάδων τοΰ δένδρου 
τούτου, άφοΰ έφρόντισα να μή πέσω. Άνεπαt- 
σθήτως αί αισθήσεις μου κατεπραύνβησαν, οί δέ 
οφθαλμοί έκλείσθησαν, καί μέ κατέλαβε ύπνος 
γλυκύς άνακουφίζων με.

©ά έκοιμώμην πάντως έπί τρεις ή τέσσαρας 
ώρας, δτε άφυπνίσθην ύπό κραυγών οδυνηρών 
ερχομένων άπό τής ρίζης τοΰ δένδρου, έφ ού εί
χον καταφύγει. “Έτρεψα τούς οφθαλμούς, έ'στρεψα

αύτούς πρός τά  κάτω, καί είδον φοβεράν σκη
νήν, ήν ούδέποτε θά λησμονήσω, καί ής ή άνά- 
μνησις πληροί είσέτι τήν καρδίαν μου άνεκδιη- 
γήτου φρίκης. Είς έκ τών συστρατιωτών μου 
έ'κειτο έκεί κάτω , κατατρωγόμενος ζών ύπό 
όφεων. Έδοκίμασε, φαίνεται, ν’ άναρριχηθη 
έπί τοΰ δένδρου, πλήν έ'πεσεν ό δυστυχής κατά 
γής, άποκαμών έξ άτονίας. 'Η  σελήνη, πλησι- 
φαής ούσα, έφεγγοβόλει τόσον λαμπρόν φώς, 
ώστε ένόμιζέ τ ις  ότι ήτο ήμέρα. Αί δ ’ άκτΐνες 
αύτής άντηνακλώντο έπί τών λιμναζόντων ύδά
των τοΰ τέλματος, όπερ έφαίνετο έμψυχον, ού
τως ε ϊπ ε ΐν , και σαλεΰον έκ τής κινήσεως 
τών εν αυτώ ερπετών. Ταΰτα δέ ήρχοντο πρός 
τά έμπροσθεν φαλαγγηδόν πολύχρωμα καί ποι- 
κιλόστικτα. "Έβλεπον δφεις πρασίνους, μέλανας, 
σ πγμ α τία ς  καί χαλκόχροας. Τινες μέν είχον 
τήν κεφαλήν πεπλατυσμένην καί μακράν, τινες 
δ ’ όξεΐαν ώς βέλος. Είρπον έπί τής γής, καί 
έπλησίαζον τήν λείαν αύτών - ή δέ ούρά αύτών 
έσείετο καί έ'λαμπεν έκ τών άκτίνων τής σελή
νης. 'Έβλεπον ταΰτα πάντα , καί ό φόβος κα- 
τέψυχέ μου τό α ίμα.

« Έ κεί έ'κειτο ό δυστυχής στρατιώτης, ό 
είς τοσαύτας άγωνιθείς μάχας, ό τοσαύτας διελ- 
θών χώρας, ήμίβρωτος ύπό τών ό'φεο^ν! Τινά 
τών άποτροπαίων τούτων έρπετών, περί εξ, 
βραχέα τό μήκος, παχε'α ώς ό βραχ ίων, κατέ- 
τρωγον διά τών φοβερών αύτών σιαγόνων τήν 
κεφαλήν αύτοΰ. Είχον ήδη σχίσει τόν πίλον, 
καί κατεβρόχθιζον τόν μυελόν αύτοΰ. ’'Ηδη οί 
οφθαλμοί καί τά  ώ τα δέν ύπήρχον ό δέ ταλαί
πωρος έστεναζε καί έταράττετο έκπνέων τήν 
τελευταίαν πνοήν. Μέγας τις όφις, μέλας τό 
χρώμα, διεισδύσας διά τών ενδυμάτων καί τής 
κοιλίας τοΰ στρατιώτου, έξη'γαγε τήν κεφα
λήν άπό τοϋ στόμα τος τοΰ δυστήνου, προσπαθών 
νά σύρη όλον τό σώμα- τοσοΰτον είχεν έμπλησθή 
τών έντοσθίων, ά'περ είχε φάγει. Δωδεκάς άλ
λων ό'.εων τοΰ αύτοΰ είδους κατέτρωγον τάς 
σάρκας τών ποδών καί τών κνημών. Ένόμιζέ 
τις ότι βλ.έπει γΰπας, ή μάλλον δαίμονας. Τό 
σώμα ήτο επίσης κεκαλυμμένον ύπό πλήθους 
όφεων, οΐτινες κατέτρωγον αύτόν κινούμενοι, 
συρομενοι, συστρεφόμενοι καί συρίττοντες · συν
ήθης τ ις  σήψις μετά τών απειραρίθμων αύ
τής σκωλήκων δέν θά ήδύνατο νά προξενήση 
αηδίαν μεγαλειτέραν έκείνης, ήν ήσθανόαην.

« Προσεπάθησα ΐνα κινηθώ, ΐνα κραυγάσω, 
αλλ’ είς μάτην · ήμην παραλελυμένος ύπό τοΰ 
φόβου καί άπεριγράπτου τινός φρίκης· λαβών τό 
όπλον «πυροβόλησα κατά τοΰ συρφετοΰ έκείνου. 
ΙΙαμμεγέθης τ ις  όφις, πλήρης ανθρωπίνων κρεά
των, εκυλισθη έπί τοΰ σώματος τοϋ συστρατιώ
του μου, καί πάραυτα, ώ της φρίκης! οί άλλοι 
ερριφθησαν έπ αύτοΰ, ό'πως καταφάγωσιν αύτόν, 
έλκυόμενοι βεβαίως έκ τής οσμής τών σαρκών, 
ών είχεν έμπλησθή.

« Έφαίνετο μοι, ό'τι ή έξερχομένη τοϋ τέλ
ματος καί τοΰ δάσους στρατιά τών όφεων δέν 
έίχ* τέλος. Ηκουον αύτούς συρίττοντας καί ερ
ποντας · ηκουον τόν κρότον τών φύλλων καί τοϋ 
ξηροΰ χόρτου, τήν σύνθλιψιν τών κλάδων καί τό 
πλαταγημα τοΰ ΰδατος, καθ’ όσον ε'σπευδον 
πρός τό φρικώδες συμπόσιον. Έπλήρωσα έκ 
νεου το ο'πλον όχμ έπί σκοπώ τοΰ σώσαι τόν 
συστρατιώτην, διότι ή ζωή έν αύτώ είχε σβεσθή, 
αλλ όπως έκδικήσω αύτόν τούλάχ ιστόν. Άλλος 
τις οφις έ'πεσε πληγείς · ένώ δ ’ έσφάδαζε ψυχορ- 
ραγών, ό κίτρινος καί ύελώδης αύτοΰ οφθαλμός 
έστράφη πρός έμέ πλήρης λύσσης καί μανίας.

(< Η βορα εξηκολούθει· τά  ενδύματα σ χι- 
βθέντα είχον άποσπασθή τοϋ σώματος, τό αίμα 
ελείχετο ύπό μυρίων όξβιών γλωσσών, τό δηλη- 
τη'ριον έχύνετο είς τό πτώ μα  ύπό ισαρίθμων 
σιαγόνων ώπλισμένων όξυτάτοις όδοΰσιν. Πα
ρατήρησα ιδίως ό'φιν τινά λεπτόν καί μακρόν, 
επι δέ τής κεφαλής αύτοΰ εχοντα σ τίγματα  μέ
λανα, όστις κατέδυσεν έπανειλημμένως μ ετ’ 
αγρίας χαράς τούς ιοβόλους αύτοϋ όδόντας εϊς 
τους μηρούς καί τάς κνήμας τοΰ στρατιώτου, 
ωσανει ήθελε να κορέση παλαιόν τ ι  πάθος κατ’

αύτοΰ. Ούδε γλύπτου σμίλη ήδύνατο νά καθα- 
ριση μάρμαρόν τ ι ,  όσον τά  οστά τοΰ δυστυνοΰς 
έκαθαοισθησαν ύπό τών όδόντων τών ερπετών 
τούτων. Οί δάκτυλοι τοΰ ποδός, αί χεΐρες, αί 
κνήμαι, αί πλευραί, οί οφθαλμοί, ή ρίς, ή κε
φαλή είχον καταβρωθή, καί δέν έφαίνοντο ήδη 
αύτοϋ ή όστά λευκά. Έντός ολίγου ούδ’ ελά— 
χιστον σαρκός μέρος έ'μεινεν, καί αύτό τό χυθέν 
αίμα έ'λειχον κατά γής άπλήστως. Έφιλονείκουν 
ύε πρός άλλήλους περί τοϋ τελευταίου λειψάνου 
τής σαρκός, καί τής τελευταίας τοΰ αίματος ρανί- 
δος, ώς οί πειναλέοι κύνες μάχονται περί τεμα
χίου κρέατος. Βλέπωντήν φρικώδη ταύτην σκηνήν 
κατειχόμην ύπό άλγους άρρήτου ■ δέν ήδυνάμην ν ’ 
αποσπασω τούς οφθαλμούς μου άπό τοΰ θεάματος 
τούτου, ούτινος ήθελον νά ΐδω τό τέλος. Έ φ’ όσον 
ύπήρχε λείψανόν τ ι πρός καταβράχθισιν, οί ό'φεις 
ήοκοΰντο άοπάζοντες αύτό μετ’ άπληστίας, καί 
εόακνον τούς έρχομένους ΐνα άμΦίσβητη'σωσιν αύ
τοΐς περί έκείνου. Άλλ’ ότε κατέφαγον έντελώς 
τήν λείαν αύτών, ήρχιζον καταδύοντες τά ιοβόλα 
αύτών κέντρα είς τά  πλευρά τών οικείων.
Τοτε οί συριγμοί, αί βίαιοι αύτών κινήσεις, οί 
ελιγμοί τών γλοιωδών σωμάτων παρίστων ει
κόνα, ήν ούδεμ ία γλώσσα δύναται νά περιγράψϊ) 
καί ούύεμία γραφίς νά παραστήση.

« Είχεν ήδη παρέλθει μία ώρα άφ’ ής παρι- 
σταμην είς τό θέαμα τοΰτο, βλέπουν άνίοθεν 
τήν μεταξύ τών όφεων συγκροτουμένην αίαατη- 
ραν πάλην, ότε μοί έπήλθεν ή ιδέα ότι ήδύναντο 
να επιτεθώσι καί έμ ο ί, έάν μέ άνεκάλυ-
πτον. Είχον ήδη παρατηρήσει ότι πολλοί φλο- 
γ£οόεις οφθαλμοί έστράφησαν πρός τό ύένδρον 
ότε έπυροβόλησα. Μέγας τις όφις μέλας είχεν 
άρπάσει τεμάχιον άνθρωπίνης σαρκός, καί ήτοι- 
μάζετο ΐνα καταπίη αύτό ότε οί άλλοι έρρί- 
φθησαν έπ’ αύτοΰ · όποις δέ διαφύγη αύτούς, 
εόραμε πρός τό δένδρον, περιελίχθη περί τόν 
κορμόν, καί άνιρρήχθη δρομαίως άκολουθούμενος 
παρά δέκα άλλων. Οί ελιγμοί τοΰ σώματος
αύτοΰ ώμοίαζον άλύσσω τιν ι έκ μετάλλου, αί
δέ κινήσεις ήσαν τόσον τα χε ΐα ι, ώστε μέρος τοϋ 
κρέατος έ'πιπτεν έκτος τοΰ στόματος αύτοΰ.

« Παρετήρουν καί ήσθανόμην ότι ε’κινδύ- 
νευον. Εΐλκυσα τήν σπάθην, καί διά μιας άπέ- 
κοψα τήν κεφαλήν άπό τοϋ σώματος, ένώ 
έ'μελλε νά φθάση τόν κλάδον, έφ’ ού είχον κατα- 
κλιθή. Το σώμα τοϋ ό'φεως έ'πεσε μετά ψόφου 
κατά γής, καθελκύον καί τούς λοιπούς δφεις. 
’Ηδυνήθην δέ νά ίδιο είς τό φώς τής σελήνης τήν 
μυσαράν τοΰ ερπετού κεφαλήν κυλιομένην κατά 
γή ς, κινοΰσαν τάς σιαγόνας, αίτινες έ'δακνον 
είσέτι τό άρπαγέν τεμάχιον σαρκός, καί άπο- 
στάζουσαν αίματος καί κιτρινωπού δηλητηαίου.
f  ■ ι  !■/ ,  » / /  /  1Η. πραςις αυτη ρ. εσωσε· οιοτι περιεσπασε 
τήν προσοχήν τών έρπετών, άπερ ήρχισαν άπο- 
χωροΰντα πρός τά  έλη καί τό δάσος. "Ηκουον 
μ ετ’ εύφροσύνης τόν κρότον, ον έπροξένουν έ'ρ- 
ποντα έπί τής πόας άνά μέσον τών θάμνων, 
καί τό πλατ άγη ρ.α τοΰ ΰδατος καθ’ όσον κατε- 
δύοντο είς τά  λιρ.νάζοντα τοϋ τέλματος μέρη, 
ό'πως κρυβώσιν έν αύτοΐς.

« Σιγή βαθεΐα έγένετο · άλλά δέν έτόλμων 
ΐνα καταβώ πρό τής έω. Άρ.α άνατέλλοντι τώ 
ήλίω ήτοίρ,ασα τό όπλον, καί κρατών διά τών 
όδόντων τό ξίφος γυμνόν, κατέβην άπό τοΰ δέν
δρου είς τό μέρος όπου έ'κειντο τά λευκά όστά 
τοΰ συντρόφου μου. ’Έφυγον δρομαίως, μή δυ- 
νάρ.ενος πλέον νά ύποφέρω τήν πένθιρ,ον ταύ
την σκηνήν, καί άνά παν βήμα ένόμιζον ότι 
καταδιώκομαι ύπό πλήθους όφεων. Συνήντησα 
σύνταγμα ιππέων περιπολούντων πρός άνεύρεσιν 
τών άποπλανηθέντων οΐτινες ρ. έπανήγαγον είς 
τό στρατόπεδον παντάπασιν άναίσθητον.

« Πολλάκις διηγήθην τοΐς συστρατιώταις τό 
φρικτόν τούτο έπεισόδιον τής πορείας ήμών · 
άλλά νομίζω ότι ούδ’ αύτός ό φρικτός Άδης 
ήδύνατο νά προξενήση εις τό πνεΰμα καί τήν 
φαντασίαν ρ,ου βαθυτέραν καί φοβερωτέραν φρί
κην τής προξενηθείσης ύπό τής θέας τοϋ στρα
τιώτου τούτου, όστις ζών κατεβροίθη ύπό τών 
%>εων. »

Η Θ Η  Τ Ω Ν  Α ΡΑ Β Ω Ν

ΚΝ Α Λ Γ Ε Ρ Ι ^ .

; ^  επόμενη σκηνη περιγράφει άριστα τά ήβη τών
Αράβων τής Αλγερίας. Άραψ τ ις  είχοσιπενταετής, 
Καμμαρης, κατηγορεΐται ορικτήν *παν9ρωπίαν πρός 
τήν οώτοϋ σύζυγον · οιότι άχδεις δπό σχ,οορΐίς ζηλοτυ
πίας άπεχοψε οια μαχαιριού τήν ^ίνα καί τό άνω αύ
τής χείλος.

Jo  περίεργον οτι δ κατηγορούμενος οαίνεται μή 
έννοών τήν άγανάκτησιν τών γάλλοιν διχαστών, ήν ή 
πραςις αυτοΰ χινεϊ* οιο και παρουσιάζεται εντώ  δικα- 
στηρίω πλήρης ύπερηφανίας καί θάρρους, άγαλλόμενος 
και ζητών έπαινετας μεταςύ τών παρόντων όαοδρή- 
σκων.

1 πωπτευομην, λέγει, πρό πολλοΰ 8~ ι ή σύζυγός 
μου ώμονόει μετά τίνος γείτονος Αλί-μττεν-Κελι'φΐ · 
τοΰτο δέ κατέστησεν αφόρητον τήν κοινήν ήμών σύμ- 
βίωαιν. Προετεινα λοιπόν αύτή νά χωρισθώμεν, αλλ’ 
επί συμφωνία νά μοί άνταποδώση δσα ήγο'ρασα αύτνν 
δηλαδή τά 75 δοΰρος (373  φράγκο). Ά λλ’ αύτή δέν 
συγκατενευεν.

Μάθετε ό'μως δτι ή σύζυγό; μου είχεν ήδη υπαν- 
δρευθή πρό έμοΰ μετ’ άλλου, τοΰ όποιου χωρισθεΐσα 
έσφετερίσθη τήν προίκα. Ή  θέλησα λοιπόν νά καταλύσω 
τό αισχρόν τοΰτο έμπόριον, καί ουτω νά εμποδίσω 
αύτήν ν’ άπατήσν) καί νά κλέψτ) καί τρίτον, ώς ήπά- 
τησε καί εμέ.

Τή 12 ’Ιουλίου παρετήρησα πάλιν σημεία τηλε
γραφικά μεταξύ τή ; γυναικος μου καί τοΰ γείτονος 
'Α λί-μπεν-Κ ελιφι. Παροργιστείς έκ τής νέας ταύτης 
μελετωμένης ύβρεως, δέν ήδυνήΟην να κατάσ/ω  τήν 
άγανάκτ/,σίν μου · οΟεν έπέβαλον είς τήν Οογατέρα 
ταύτην τοΰ κυνός τήν τιμωρίαν τήν όποίαν ήαεΐς οί 
Άραβες ε’πιβαλλομεν εϊς τάς άπίσ:ου; συζύγους. Έ ξ ε -  
δικήΟην τήν τιμήν μου ώς συζύγου. Έγνώριζον δτι οί 
Γάλλοι Οά μέ τιμωρήσωσι, καί έρχομαι ά π ’ έμαυτοΰ 
ένώπιον τών δικαστών.

Μετ’ αυτόν παρουσιάζεται ή άπιστος σύζυγος Δζερ- 
μούμα, τής δποίας ή πληγή, καίπερ ήδη έπουλωθεϊσα, 
κατέστησε τό πρόσωπον αύτής ειδεχθές καί δυσγνώ- 
ριστον.

Ή  σ ύ ζυ γ ο ς . — Τήν πρωίαν τής Ι2  ’Οκτωβρίου 
έςήλθον, λέγει, πρός ώραν τής οικίας· δ σύζυγός μου, 
ίλθών κατόπιν έμοΰ, μ ’ έπανήγαγε διά τής βίας είς τόν 
οίκον, καί μ ’ έςυλοκόπησεν είς τούς πόοας καί τάς πυ- 
γάς. Μόλις ήδυνήθην νά έκφύγω αύτόν εχουσα τό σώμα 
καταπεπληγωμένον.

Ό  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς  · — ΙΙρός τ ί λέγεις ταΰτα ; 
Αέν είναι αύτη ή £ιπό τοΰ προφήτου τεταγμένη τιμοί- 
ρία είς γυναίκας δόλιας καί άπιστους ώς σέ; Νομί
ζεις δ'τι διά τόσον μικρόν πραγμα ήθελον καταστήσει 
έμαυτόν δεσμώτην καί υπόδικον;

Μετ’ δλίγον, εξακολουθεί ή Δζερμούτα, ό σύζυγός 
μου μέ καταφθάνει, μέ έπανάγει είς τόν οίκον, μοί 
δένει τούς βραχίονας κατά νώτα, καί τού; πόδας υ,ετά 
σχοινιού δέρματος καμηλού. ’Επειτα άνατρέψας με 
κατά γής καί λαβών μάχαιραν μοί άπέκοψε τήν ρίνα 
καί τό χείλος ! Καί ή δυστυχής χύνει πικρά δάκρυα.

Ε ίς τήν διήγησιν ταύτην τό άκροατήριον φρίττει. 
Ό  δέ κατηγορούμενος · —  ''Ολα ταΰτα δέν ήθελον 
συμβή, έάν μοί έγίνεσο π ιστή , καί άπεφάσιζες νά μοί 
άποδώσης τήν προίκα.

Μετ’ δλίγον παρουσιάζεται ή μήτηρ της άθλιας γυ - 
ναικός. Ό  γαμβρός μου, λέγει, έξυλοκόπει καί εκα- 
κοποιει συνεχώς τήν συζύγον αύτοΰ παρά λόγον. 
Τοιούτου δέ τούτου όντος περί τήν θυγατέρα μου, 
έβλεπον τόν πρός αύτόν έρωτα ταύτης καθ’ έκάστην 
έλαττούμενον.

ffIva κατορθώσω νά επαναφέρω τήν άγάπην είς τό 
άνδρόγυνον, άπετάνθην πρός τινα σεβαστόν μάγον, 
δ'στις μοί εδοίκε το φίλτρον τό πανακέστατον, κεφαλήν 
όφεως περιτετυλιγμένην μετά φύλλων καννάβιος καί 
(ί>ητών τοΰ Κορανίου.

Ό  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς "  — Μή ακούετε τήν γραίαν 
ταύτην, κύριε πρόεδρε' διότι αύτη συνεβούλευσε τήν 
θυγατέρα αύτής νά μή μοί άποοωσ-ί) τά 75 δοΰρος. Α ί 
οΰσίαι περί τών δποίων σας δμιλεΐ, δέν ήσαν φίλτρον, 
άλλά δηλητήριον ΐνα μέ φαρμακεύσωσι, καί ουτω ν’ 
άπολαύσωσι της προικος.

Ή  π ε ν θ ε ρ ά ·  —  Έ ά ν  ήχουες τάς συμβουλάς 
ήμών, καί εθετες είς τό σαρίκιόν σου τήν κεφαλήν τοΰ



e O N I K H  ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ .

οφεως, ήθελες ευθύς μεταβλητή, καί ή καροία σου 
ήθελε πάλιν αγαπήσει τήν σύζυγόν σου. ’Επικαλούμαι 
μαρτυρας τό άκροατήριον.

Γοτε πολλοί τών παρεστωτων αύτοχθονων Άράβ»ιν 
σπευοουσι ν’ άοϊιρέσωσι τά σαρίκια αυτών, και δεί- 
κνυουσιν είς τους παρεστώτας και εϊς τούς δικαστάς 
σεμνοπροσιυποΰντες κεφαλήν οφεως ήν ειερον :;αθ’ εαυ
τούς.

Ό  δε τσαούσης τοΰ δικαστηρίου λαμβάνων τότε τον 
λογον —  ’Αληθές, κύριε πρόεδρε. Και εγώ αυτός 
φερω εις το σαρίκιόν μου κεφαλήν δϊ>εως· διότι αύτ ή  
ο ι οε ι  ο ύ ν α μ ι ν  ει ς  τους  ά ν δ ρ α ς  κ α ι α γ ά π η ν  
κ α ι π ι σ τ ι ν  ε ί ς  τ ά ς  γ υ ν α ί κ α ς .

Ο Λογος ούτος κινεί είς γέλωτα ολον το άχροατή- 
ριον. Ο πρόεδρος κατεσίγασεν αυτόν, και άκού-ι τούς 
μαρτυρας, οΐτινες μαριυροίσιν ύπέρ τής κικωΟείσης 
γυναικος.

Ο κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ·  —  Ά παντες ψεύδονται· 
οιοτι άπαντες ούτοι είναι Ικανοί νά πωλήσωσι τήν ψυ
χήν αυτών εις τόν διάβολον άντί 
ένός φιαλίου καφέ. Μάρτυρες πε- 
πληρωμένοι δεν δύνανται νά ειπωσί 
ποτε τήν άλήθειαν.

Τό δικαστήριον καταδικάζει τόν 
Καμμ,άρην εις έ'ξ έτών δεσμά.

Τ ρ ο μ ε ρ ό ν  π α ι δ ί ο ν .

Ενώπιον τοΰ κακουργοδικείου τοΰ Chelm sford 
παρουσιάζεται παϊς οκταετής. Διά νά λάβη τήν εύχα- 
ρίστησιν νά ίδη μεγάλην καταστροφήν σιδηροδρόμου, 
οηλαδη τας μέν άτμαμάξας είς μυοία τεμάχια, τους δέ 
οδοιπόρου; κατεσπαραγμένους, τό καλόν τοΰτο παιδίον 
έσωρευσε πρό τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ διερχομ,ένου παρά 
τήν πατρικήν οικίαν παν δ1,τι ήδυνήΟη νά μετακόμιση, 
λίθους μεγά/,ου;, καθέδρας και τραπέζα; σιδηράς καί 
ξύλα. °Ι'.να τών φίλων θελήσαντα νά άποτρέψη αυ
τόν επλήγωσεν βαοέως είς τήν κεφαλήν μετά λίθου. 
Ευτύχιος υπάλληλό; τις τοΰ σιδηροδρόμου, ίδών μακρό- 
θεν τα  πρό τής όδοΰ συσσωρευθεντα εκείνα έμπόδια 
εσπευσε νά προλάβη τό έπαπειλοΰν δυστύχημα ολίγα 
λεπτά πρό τής διαβάσεως τών άτμαμαςών τάς δποίας 
δ μικρός καχοΰργος περιέμενε μετ’ ανυπομονησίας εις 
μ.ικοάν άπόστασιν.

Λ ε ξ ι κ ό ν  τ ή ς  γ α λ λ ι κ ή ς  
γ λ ο ί σ σ η ς .

'Ο  Γάλλος ονομάζει Άραβα τόν 
τοκογλύφον, —  'Ρωμαΐον τόν έν 
τοΐς θεάτροις έπι μισθώ κροτοΰντα,
—  Ελληνα τόν εν τώ χαρτοπαι- 
γνίω άπατώντα, —  Ελβετόν τόν 
θυρωρόν, — Βοεμόν τόν τυχοδιώ
κτην, —  ’Αμερικανόν τόν δό
λιον, —  Άγγλον τόν δανειστήν ,
—  Κινέζον τόν ύποπτον,—  Τούρ
κον τον πρός τάς σαρκι/.άς ήοονάς 
άχρατώς εχοντα, —  Πολωνόν τόν 
μέθυσον, και ’Ιουδαίον τόν αιλάρ- 
γυρον.

*
* *

Ε π ι γ ρ α φ ή  ε π ί  τ ί ν ο ς  έν 
τ ώ  κ ο ι μ η τ η ρ ί ω  τ ο ΰ  Νέου 
' Υ ό ρ κ  τ άφου .

« ’Ενθάδε μέν κεΐτα ι,είναι δ’ έν 
ύψίστοις δ μ,αχαρίτης σύζυγός μου 
V. Η . S ., δστις έσχοτιόβη αύτο- 
χειρί μεθ’ ενός ρεβόλβερ C olt κατά 
το αρχαΐον σύστημα, πωλούμενον 
έν τή δδώ O ld B row n άριθ. 32, 
έξαίρετον δπλον εϊς τοιαύτας περι
στάσεις.

Ό  κατασκευαστής τών ρεβόλβερ 
C o lt, κατά τό αρχαΐον σύστημα, 
έπλήρωσεν εις τήν άπαρηγόρητον 
χήραν 30 δόλλαρς, όπως γλύψη 
την Ιπιτάιριον ταύτην αγγελίαν έπί 
τοΰ τάφου τοΰ συζύγου αύτής.

Ό  Δ ά ν τ η ς  κ α ί  δ Ά ρ ί ο σ τ ο ς .

Εύγενής τις Νεαπολίτης έμο- 
νομάχησε δεκατέσσαρας μονομα
χίας ίσχυριζόμενος δτι δ Δάντης ήτο μεγαλείτερος τοΰ 
Άριοστου ποιητής. Μονομα/ήσας δέ καί δεκάτην 
πέμπτην καί πληγωθείς καιρίως, ι  Καί δμως, έψιθύ- 
ριζεν άποθνήσκων, ούδένα αύτών άνέγνωσά ποτε. »

—  Μητέρα, πώς γεννώνται τά μικρά παιδία ;
—  Τ ά εύρίσκόμ.εν εϊς τά λάχανα.
—  Μ ητέρα, τά λάχανα φύονται εϊς δλας τάς

—  ’'Ο χ ι, παιδίον μου, τά λάχανα δέν φύονται ουτε 
εϊς τάς πολύ θερμάς, ουτε εϊς τάς πολύ ψυχράς χώρας.

—  Μοί λέγεις πάντοτε δτι μέ ηύρες εϊς ένα λάχανον. 
Λοιπον πώς φυτρόνουσι τά παιδία εϊς αύτάς τάς χώ ρας;

Ό  Γέριον. —  Δός μοι, κόρη μου, έ'ν φίλημα. 
Ιοΰτο δεν είναι αμάρτημα εις τήν ήλικίαν μου. 
Ή  χορασις. —  Iό τε  λοιπόν δ ιατί;

Ό  υίός τοΰ λόρδου Γρόσβερνωρ Βελγράβ Ούεστ- 
μίνστερ έσται μετ’ δλίγον δ πλουσιώτατοςτής υφηλιου, 
εχων ήμερήσιον εισόδημα 500 χιλιάδων φράγκων.
Οτε πρό ένός αίώνος ή νΰν ώραιοτάτη καί άριστοκρα- 

τικωτάτη τοΰ Λονδίνου συνοικία, ή γνωστή ύπ’ ονομα 
Βελγράοια, ήτο εϊσέτι απλώς προβάτων παράδεισος, δ 
κύριος αύτής μαρκήσιος τοΰ Γροσβερνιορ Ούεστμινστερ

Δύο χαρτοπαΐκται συναντώνται *
—  Δέν σέ ειδομεν εϊς τό χαρτοπαίγνιον άπό δεκα

πέντε ήμερων.
—  ~Α, καλέ μου φίλε, μ,άθε οτι έχασα τήν καλήν 

μου σύζυγον.
—  Εϊς- ποιον χαρτοπαίγνιον ;

Π α ν ο π τ η ς .

ενοίκιασε μεγάλας μοίοας τοΰ έδάϊους τούτου πρός ο ί- 
κοοομ,ιαν έννενήκοντα εννέα ετη · διότι, ώς γνωστόν, 
τά άπειρα τοΰ μαρκησίου κτήματα, ώς καί πολλών 
αγγλων ευπατριδών, δέν δύνανται ν’ άπαλλοτριωθωσι 
διά παντός, άλλ’ ενοικιάζονται εϊς ϊδιώτας μόνον έν- 
νενηκοντα έτη, μετά παρέλευσιν τών δποίων αί έπί 
τοΰ ενοικιασΟέντος έδάφους οϊ<οδομηθεϊσαι οίκιαι γ ί 
νονται κτήματα τοΰ ένοικιάσαντος λόοδου μετά τοΰ 
εδάφους.

0 :α ν  δ υίός τοΰ λόρδου Βελγράβ'Ριχάρδος κατα- 
στή ενΓ,λις, έπελθούσης τής προσεγγιζούσης λήξεως 
τών οιαφορων έκείνων συμβολαίων, γενήσεται κάτο/ος 
τοΰ μεγίστου καί άριστοκρατικωτάτου μέρους τοΰ
Λονδίνου, τοΰ έπονομαζομένου W est End , δπερ άλλοτε
μεν άπετελεΐτο έκ λειμώνων, νΰν δέ έκ μεγαλοπρεπέ
στατων μεγάρων.

Επι τοΰ παρόντος ό ν/ος λόρδος εχει  2ΰ  χιλιάδων 
φραγχων ήμερήσιον εισόδημα. Μετά παο;λευσ’.ν ό’μως 
δεκα έτών τό εισόδημα αύτοΰ Ο’αναβή εϊ; 20  / ιλ’άοας λι

ρών, δ έστι 500 000 φράγκων καθ’
έκάστην, ή Ί8 2  500 000 φρ. κατ’
έτος. Τό εϊοοδτ,μα τοΰτο παοιοτα 
το μυθώδες κετάλαιον (μή ϊλ ιγ γ ιϊς , 
άναγνώστα)τριών διλιονίων και εςα- 
κοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων 
φράγκων (3 050 000  000 φρ.)·

'Ο  νον μαοκήσιος τοΰ Ούεστ
μινστερ είναι σχεδόν πεντηκοντού
της. Ο δε υίός αύτοΰ λόοδος 
Βελγράφ, ό σήμερον λόρδος 1’ρόσ- 

, βερνιορ, είναι μολ’ς δεκαπεντα- 
ετής. Έ νήλις γενόμενος έσται ό 
πλουσιωτατος τής ύ’ΐηλίου άνθρω- 
πος.

Οί αρχαίοι, καίπερ περίφημοι 
διά τόν πλοΰτον αύτών, ούδέποτε 
εφΟασαν είς τοσοΰτον πλούτου. Ό  
Κροΐσος έκέκτητο εις ακίνητα 
κτήματα 32 500 000 φράγκων. 
Απασα ή περιουσία αύτοΰ, συμ- 
περιλαμβανομένων καί τών δούλο)ν, 
των έπιπλων, τοΰ άογυοίου, ε;.0α- 
νεν εις 65 εκατομμύρια φράγχων. 
Ο μονάρχης ούτος Ιλεγε συνήθως 

δτι δ μή δυνάμενος νά διατρέφη 
στρατόν ή τάγμα ϊδίαις δαπάναις 
δεν ήδύνατο νά δνομασθή πλούσιος.

'ΟΣενε'κας κατέθεσε 87 5 0 0 0 0 0  
φράγκων, δπερ άποδεικνύει δτι τό 
επάγγελμά τοΰ φιλοσόφου εφερεν 
ικανήν πρόσοδον κατά τήν έποχήν 
έκείνην.

Ο Τιβέριος άποθανών άφησε 
περιουσίαν 3 9 0 0 0 0 0 0 0  φράγκων, 
άτινα δ Καλιγούλας κατεσπατά- 
λησεν εις διάστημα ένδεκα μη\ών. 
'Ο  Βεσπασιανός παραλαβών τήν 
βασιλείαν έςετίμα τά; δαπάνας τοΰ 
κράτους εί; 875 εκατομμύρια. Ό  
Μίλων ώχειλε 15 εκατομμύρια 
φράγκων. Ό  έξ ήμισείας άπελεύ- 
Οερος Ιίαλλας εοολιεύθη τόσον κα
λώς , ώστε απέκτησε περιουσίαν 
02 000 000 φράγκοιν. 'Ο  δέ Καΐ- 
σαρ, πριν ή κατάσχη δημόσιόν τι 
υπούργημα, ήτο τόσον φειδοιλός, 
ώστε έ^ρεοιστει ήδη εις πολλούς 
τό ολίγου λόγου άξιον ποσόν 625 
εκατομμυρίου. Ήγόρασε δε τήν 
μέν φιλίαν τοΰ Οσεση άντί 12 50(> 

Φράγκων, τήν δε τοΰ Λουκίου Παυλου άντί 7 εκατομ
μυρίων πεντακοσίων χιλιάδων φραγκιον. Έδώρησε 
δέ τή Σατούλλα, τή μητρί τοΰ Βρούτου, μαργαρίτην 
άξιον 250 χιλιάδων φράγκων.

Ό  Ά ππιος έξώδευσεν είς κώυ,ους καί πότους τό 
μικρόν ποσόν 12 000 000 φράγκων. Κάμνων τόν 
λογισμόν είδεν οτι δέν εμενον αύτώ ήδη άλλα εί μή 
δύο έκατομμύρια. 'Υπεραλγήσας έφαρμακεύθη, λεγοιν 
δτι δ άνθρωπος δέν δύναται νά ζή μετά δύο έκατομ
μυρίων.

‘Ο  δείλαιος άνθριοπος!

Συλληφθείς εθραυσεν ολα τα έπιπλα τού δω
ματίου έν ώ έιυλακίσθη, έςέσ'/ΐσε τά φορέματα των 
περί αύτόν, καί κατιστρεψε τούς σοΛήνας τοΰ φωτιστι
κού αερίου.

Ό  τρομερός ούτος παϊς ποροαναγγέλλει αίσια, έάν 
δέν άποκλεισθή έπί πολλά ετη.

¥ *

Μ Υ Θ Ι ί Δ Ε Ι Σ

Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α !  Ε Ν  Λ Γ Γ Λ Ι Α .

Ό  αετός τών 'Ανδεων τής ’Αμερικής.


