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Nous avons parfois et bien malgre rious con- 
trarie les sentiments de nos aniis'd’Athenes, en 
n’adoptant pas da premier coup leurs espe- 
rances patriotiques pour leurs freres d’Orient. 
Nous prenions la liberte de leur representer 
que l’independance n’etait pas pour les popu
lations orientales la seule forme de l’ameliora- 
tion, que I’important etait de relever leur con
dition de quelque maniere que ce flit, —  de 
faire que les Chretiens fussent partout supe- 
rieurs en nombre, en richesse, en instruction 
aux aulres, et d’attendre l’effet naturel de cette 
superiorile.

S a iNT-M arc ■ G IK ARDIN.

(Συνέχεια άπό σελ. C8.)
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'θ  επιβαλλόμενος ΐνα έγκύψη τή με),err, τών 
αίτιων άφ’ ών αί έπαρχιαι αύται είς τοσοΰτον 
περιήλθον αβελτηρίας και βαρβαρότατος, και 
άπο ταύτης ΐνα ένδείξ-ij τά προσφορώτατα προς 
άποσόβησιν τού πάθους αύτών μηχανη'ματα, 
όμοια πάσχει τοΐς χειρουργοΐς, οΐτινες, άνακα- 
λύπτοντες τοΐς τε άμβλυωποϋσι και δεισιδαι- 
μονούσιν οικείοις καί συγγενέσι την άληθη κιν
δυνώδη τοΰ πάσχοντος ασθένειαν, και τά  ποοσ- 
φορώτατα προς θεραπείαν συμβουλεύοντες, βλέ- 
πουσιν αύτους δυσανασχετοΰντας πρός τήν 
αλήθειαν, και, παρ ούδέν τιθεμένους τάς ειλι

κρινείς αυτών παραινέσεις και τήν απώλειαν 
πολυτίμων ώρών, τρεπομένους είς διαπληκτι- 
σμους και φαρμακα γυναικών και μαγγανειών 
επιτηδεύματα. Ο λαος τών έπαρχιών τούτων, 
αποσκορακισας άπο αιώνων τον άπό της έννόι/.ου 
εργασίας τιμιον βίον, και λακτίσας προς την 
σκαπάνην του γεωργού και τον δρυγα του μεταλ* 
λέως, κατέστη γάγγραινα τής Ελλάδος, λυμαι- 
νομένη καί διαφθείρουσα το έθνος καί την φήμην 
αυτού, καί, οπερ χείριστον, έπαπειλοΰσα καί 
αύτην τής Ελλάδος τήν ΰπαρξιν. Οί φίλοι τής 
Ελλάδος, ου μήν άλλά καί άπασα ή Εύρώπη 

δεν παυουσι παραινοΰντες τοΐς οικείοις τδ πανα- 
κεστατον τής γαγγραίνης ταύτης φάρμακον, τάς 
οδούς κ α ί το ύ ς  σ ιδ η ρ ο δ ο ο 'μ ο υ ς , οΐτινες, 
φέροντες είς το φανερόν τήν ύποκρυπτομένην φα
γέδαιναν, θεραπεύσουσιν αύτήν, ώς το σχαστη'- 
ριον του χειρουργού το άνοΐγον το άπόστημα, 
ώς ό πεπυρακτωμένος σίδηρος ό άπανθρακών το 
σεσηπδς τής σαρκός, άπαλλάττει τήν φύσιν τού 
πύου καί τοΰ έπαπειλοΰντος αύτήν μιάσματος, 
καί επιφέρει τήν έπούλωσιν τών πληγών καί τήν 
τοΰ πάσχοντος άνάρρωσιν.

Ά λ λ ’ οποία σύγχυσις, όποιος γελοίος άμα 
καί άξιοδάκρυτος κυκεών παθών καί μικροφιλο
τιμιών έν τή  Ελληνική βουλΐί, τί) όμηγΰρει 
ταύτη τών τε  συγγενών καί οικείων τής πα- 
σχούσης πατρίδος! Η φιλαυτία καί το συμφέρον 
καί τά μικρά καί ταπεινα πάθη έπικρατοΰσιν 
έν αύτή, κατακλύζοντα τήν ασθενή τών όλί·ιγων
φρονίμων καί φιλοπατρίδων φωνήν, οΐτινες, 
άγόμενοι ύπο τοΰ καθήκοντος, μάτην άνίστανται 
πρός ταΰτα καί μάτην καταδεικνύουσι τον άληθή 
τής όμηγύρεως σκοπόν, τήν διά τοΰ σιδη'ρου 
ΐασιν τής άσθενούσης πατρίδος.

Ε λπ ίζω  μεν δμως ό'τι ή θεία πρόνοια, ήτις έκ 
τοΰ χάους έδημιούργησε τόν κόσμον καί έκ τοΰ

ερεβους τόν ήλιον, εύδοκήσει ΐνα τήν μέν διά
νοιαν αύτών φωτίση, τα ΐς δέ καρδίαις έμβάλη 
μεγαλοφροσύνην τινά ύπέρ τοΰ καθη'κοντος καί 
τής πατρίδος, ΐνα δυνηθώσι σώσαι καί συντε- 
λεσαι τήν άναμόρφωσιν καί θεραπείαν τής μ ι- 
κράς ταύτης γωνίας τής γής, τήν όποιαν μετά 
τοσουτων άναλωμάτων καί ταλαιπωριών εΐδο- 
μεν άναβιοΰσαν είς έλευθερίαν.

Αλλ’ επανέλθο^μεν έπί τό προκείμενον, καί 
προσσχωμεν τή τών χειρουργών γνώμη, οΐτινες, 
εμπειρότεροι καί νοημονέστεροι ημών δντες, 
ένέπηξαν τόν καθετήρα πολύ βαθύτερον ταΐς 
πληγα ΐς τής Ελλάδος, καί έμελέτησαν τά  κατά 
το πασχον του ε'θνους μέλος έπιμελέστατα, καί 
τα  αριστα ήμΐν συαβουλεύουσιν.

Οί επιχώριοι.

Τήν Ελληνικήν φυλήν ύποδουλωθεΐσαν διέ- 
σωσεν απο τής πανολεθρίας ή τών κατακτητών 
πρός αύτήν περιφρόνησις καί αμείλικτος δυσμέ
νεια, ήτις, αποστερούσα αύτήν τών κατά φύσιν 
πάσης έλευθέρας φυλής δικαίων, ύπεςέκαιε τό 
εναυσμα τής προς την θρησκείαν καί τήν ελευ
θερίαν αγαπης, οπερ, λανθανον επι μακρόν ύπό 
τον θανατηροφον τής δουλείας πέπλον, άνερρι- 
πισθη τέλος ΰπο τοΰ ζωογόνου πνεύματος τοΰ 
δεκάτου έννάτου αΐώνος, καί άνέλαμψεν ειλικρι
νές και λαμπρόν, ώς άνατέλλουσι ση'μερον ακέ
ραιοι καί άνέπαφοι αί ά'λλοτε μέν ύπό τής ήοαι- 
στείας λάβας κατακλυσθεΐσαι, νΰν δέ έςορυσσόμε- 
ναι άρχαΐαι πόλεις.

Ό  πρός τήν πατρωαν θρησκείαν καί τά  πά
τρια ερως παρήγαγε καί διετήρησε τόν εκκλη
σιαστικόν καί τόν δημογ£ρ0ντικόν τοΰ γένους
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οργανισμόν. Ο καταδιωγμός έσωσε τήν θρη
σκείαν, ή δε θρησκεία τήν εθνικότητα’.

Αί κατα τόπους κατασταθεΐσαι δημογεροντίαι, 
έμποδίζουσαι τήν των νικητών καί τών ή ττη- 
θέντων έπιμιξίαν καί συμμιγίαν, άνεχαίτισαν 
τήν έπίδοσιν καί τήν συντέλειαν τοΰ τής κα τα - 
κτήσεως έργου μέχρι τής άπελευθερώσεως. Η 
αύτή δε αφορμή διετήρησε καί ηύξησε τήν προς 
τήν ελευθερίαν έμφυτον του λαοΰ αγάπην, καί 
έγέννησε τόν άρματωλικόν βίον, οστις μάλιστα 
συνετέλεσεν είς τήν παλιγγενεσίαν τοΰ έθνους. 
Λιότι έπί δέκα όλβους αιώνας πολλοί τής 'Ελλάδος 
λαοί έμειναν άδιαλείπτως εμπόλεμοι, διαφυλά - 
ξάντες είδος σχετικής αυτονομίας· οιοι οί Μα- 
νιώται, οί κάτοικοι τοΰ Ό λυμπου καί οί τών 
δυσμικών καί προσβορείων έπαρχιών τής αρχαίας 
'Ελλάδος opetoi καί αρειμάνιοι λαοί, οί διαφυ- 
λάξαντες έν τοίς όρεσι τό ιερόν τ ί ς  ελευθερίας 
έναυσμα, ό’περ άναρριπισθεν εσχάτως κατήλθε 
λάβρον άπό τών ορών εϊς τάς πεδιάδας, καί κα- 
τεπύρσευσε πάσαν τήν 'Ελληνικήν χώραν. Τήν 
πρός τόν πόλεμον ορμήν έβοη'θησε καί έπηύξησεν 
ή φυσική τοΰ Έλλην ικοΰ έδάφους σύστασις, 
ό'περ, περιρρεόμενον πάντοθεν ύπό τής θαλάσσης, 
μίαν μόνον προσφέρει εισβολής καί κατακτήσεως 
πάροδον ερυμα πελώριον, ούτινος προκεινται 
προμαχώνες ό Αίμος καί ό Ολυμπος καί ή 
Ο ίτη, παραπλήσιον έ'χον τήν κατασκευήν φρου- 
ρίω τιμαριωτικά), ούτινος τά  άλλεπαλήλως δια
δεχόμενα τείχη καί αί πύλαι καί αί γέφυραι 
καθιστώσιν αύτό οίονεί λαβύρινθον αδιέξοδον, 
εύκολον μέν πρός τήν άπ’ ολίγων άμυναν ήττη- 
θέντων, μεστόν δέ κινδύνων καί ένεδρών τοΐς 
εϊσβάλλουσι νικήσασιν έχθρόΐς*.

Έ π ί τών φυσικών τούτων έρυμάτων άνα,χω- 
ρήσαντες ώχυρώθησαν οί τελευταίοι τής Ε λ 
ληνικής αυτονομίας πρόμαχοι, καταφυγόντες οί 
μέν ασθενέστεροι (κλέπται) έπί τών κορυφών τών 
ορών, οί δέ ισχυρότεροι παρά τάς ύπωρείας αύ
τών (άρματο)λοί). "Ηδη περί τά  τέλη τοΰ δεκά- 
του πέμπτου αίώνος οί προεστώτες τών Άγρά- 
φων, έρύματος τής ’Ηπείρου καί ’Ακαρνανίας, 
έ'λαβον παρ’ Άμουράτου τοΰ δευτέρου εξουσίαν 
τοΰ διοικεΐν εαυτούς, καί δύο ψήφους βουλευτικά; 
έκ τριών έν τή  διοικήσει τοΰ τόπου, ών ό μέν 
καδής είχε τήν πρώτην, ό δ ’ έλλην αρχιεπίσκοπος 
τήν δευτέραν, ό δέ προεστώς τήν τρίτην, καί 
διεφύλαξαν ταύτην τήν κατάστασιν μέχρι τοΰ 
’Αλή πασά. Μετά δ ’ όλίγον ήξιώθησαν τοΰ δ ι
καίου τοΰ διοικεΐν έαυτάς άπασαι αί ό'ρειαι τής 
προσβορείου καί δυτικής Ελλάδος έπαρχίαι. 
Περί τά  τέλη τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος τόν 
αρχηγόν (καπιτάνον) τοΰ Όλύμπου Κάρα Μι- 
χάλην τόν Ό λύμπιον έδέχθη καί άνεγνώρισεν 
ή Τουρκική αρχή, καί ήδη, κατά τόν δέκατον 
εκτον αιώνα, έπί Σελίμ τοΰ δευτέρου (1 5 6 6 -  
1 5 7 4 )  αναφαίνονται οί εθνικοί αρχηγοί τών 
παλληκαρίων, ο ί ά ρ μ α τ ω λ ο ί ,  οΐτινες έκυ · 
βέρνων έπί δ ιπλώ ματι καί μισθώ τάς έπαρχίας 
αύτών. Περί δέ τάς άρχάς τοΰ δεκάτου όγδοου 
αίώνος ή στερεά Ε λλά ς ήτο διηρημένη ήδη είς 
δεκαεπτά άρματωλίκια ή καπετανάτα, νομούς 
σχεδόν αυτονόμους, ών τά  πλεΐστα ήσαν κύρια 
τοΰ έδάφους διασώζοντα τήν ελευθερίαν καί 
τούς νόμους αύτών3.

4. H isto ire m odem e de  la  Grece y depuis la  chute de  Vem 
p ire  (ΓO rien t, G eneve, \ 828 , p a r  M . Jacovaky Rizo N eroulos, 
aneien  p rem ier in iu is tre  des hospodars greqs de V alachie et de 
M oldavie.
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νΕκτοτε οί μέν κατακτηταί έθήρευον παντί 
σθένει ΐν ’ άποστερήσωσι τούς άτυχήσαντας τών 
τελευταίων αύτοΐς έναπολειφθέντων ή άνακτη- 
θέντων δικαίων, οί δέ άνθίσταντο αύτοΐς διά τών 
άρματωλών καί κλεπτών, οίτινες έγένοντο οι 
έ'σχατοι πρόμαχοι τής ελευθερίας τοΰ έ'θνους1.

Άλλ’ ό άτακτος καί ανήμερος καί τό παρά- 
παν πολεμικός έκεΐνος τών κλεπτών βίος, ή 
αέναος έκείνη άνταρσία καί όπλοφορία έξώκειλε 
πολλάκις είς ληστρικάς έπιθέσεις καί καταχρή
σεις, αίτινες βαθμηδόν έρριζώθησαν οΰτω παρά 
τώ  πλήθει, άποσκορακίσαντι καί άπομαθόντι 
πάσαν έννομον εργασίαν, ώστε,'έκλιπουσών νΰν 
τών άφορμών τών άγαγουσών αύτό είς τόν βίον 
έκεΐνον, ούχ ήττον ένέμεινεν αύτώ ό πρός τόν 
θηριώδη άνομον καί ληστρικόν βίον έ'ρο)ς. Ιδίως 
ό'μως παρέμειναν τώ  πατροπ^ραδότω έκείνω 
κακω οί Μανιάται καί ή άπό τοΰ κόλπου τής 
'Αρτας μέχρι τών έκβολών τοΰ Αχελώου ύπό 
τών Άκαρνάνων οικουμένη χώρα, παρ οίς έπι- 
χωριάζουσιν έ'θη παντελώς έξηλλαγμένα.

'Η  Ελληνική φυλή, καίπερ άποθηριωθεΐσα 
καί έκβαρβαρωθεΐσα, διέμεινεν ενταύθα μάλλον ή 
άλλαχοΰ έλευθέρα καί ειλικρινής. Τ ίδ ε  δέ κά
κεΐσε άναθρώσκουσιν έν τοΐς δρυμοΐς ρυπαρά καί 
ρακόεντά τινα Βλάχων ποιμένων σκηνητών σκη ■ 
νώματα, οί'τινες ούδόλως συμμίγνυνται τοΐς 
λοιποΐς έπιχωρίοις. Ούδαμοΰ ό'μως τής χώρας 
άπαντώμεν τάς Άλβανικάς καί γεωργικάς αποι
κίας, αίτινες, καταλαβοΰσαι τό έ'δαφος, άντι- 
κατέστησαν άντί τών άρχαίων κατοίκων.

Ή  γλώσσα τών έπιχωρίων Άκαρνάνων, καί
περ αγροίκος ούσα καί περιφρονουμένη, πληθύει 
έκφράσεων εύφυεστάτων, αίτινες καθηδύνουσι καί 
έκπλη'ττουσι τή έναργεία, καί έ'χουσι τ ι  άνε- 
τον καί έπαγωγόν, ούτινος άμοιρεΐ ή έν Άθήναις 
άναγεννηθεΐσα γλώσσα. Διότι πολλαί άρχαΐαι 
έκφράσεις καί λέξεις, άφανισθεΐσαι ήδη άλλα
χοΰ, διεσώθησαν έν τή άγροίκω τής Ακαρνα
νίας διαλέκτω. Παράδειγμα ή λέξις βου κό λ ο ς, 
ή'τις, κοινοτάτη έν Ακαρνανία, είναι ακατάλη
πτος έν Πελοποννήσω καί τα ΐς νη'σοις τοΰ Αρχι
πελάγους.

α \ —  Οί κάτοικοι του Βάλτου2.

Οί ανέκαθεν κακοδοξοΰντες ούτοι άνθρωποι 
διάγουσιν έ'ν τινι μυχώ τής Ελλάδος καί τής 
Εύρώπης καί κατ’ αύτόν τόν δέκατον έ'ννατον 
αιώνα τόν άπλοΰν καί άγροΐκον βίον τών πρώ ■ 
των άνθρώπων.

'Ηχώρααύτών είναι προσφυεστάτη ταΐςάγρίαις 
αύτών φύσεσι. Διότι, ένώ άλλαχοΰ αί κατά τάς 
άναπεπταμένας χώρας έπί τών πεδίων ή τών 
γεωλοφιών ίδρυμέναι οικήσεις προσβλέπονται 
καί οίονεί συνδιαλέγονται, προσκαλούμαι άλλή- 
λας είς φιλίαν καί επιμιξίαν καί βοήθειαν, έν- 
ταΰθα έν τοΐς έσχάτοις τών βαθύσκιων τούτιον δρυ- 
μώνων ή όρασις έπιπροσθεΐται πανταχόθεν ύπό 
τών αποτόμων κλιτύων τών υψηλών ορών καί ύπό 
τών πυκνών τών λΛχμών φυλλθ)μάτων, έπισκια- 
ζόντων τάς σπανίας καί καλιών δίκην ίδρυμένας 
πενιχράς οικήσεις. Ό  ά'νθρωπος βαίνει παντα 
χοΰ μόνος, περίτρομος, περικυκλούμενος πάντο
θεν ύπό τής άγοίας έκείνης φύσεως καί χώρας 
τής έκτρεφούσης τούς ανθρώπους κατ’ εικόνα καί 
όμοίωσιν αύτής · διότι ή μέν συναίσθησις τής 
άπομονώσεως εμβάλλει αύτώ κακούς λογισμούς · 
ή όέ πα χε ΐα  άχλύς, ή κατακαλύπτουσα πολλά
κις πάσαν τήν ορεινήν ταύτην χώραν, είναι ώς

t . F au ric l, C hants popula ires de la  Grece m od erne. D iscours 
p relim inaire. —  V illem ain, L ascnris.

2. L e  m ont O ljrmpe e t V A carnan ie , p a r  M . H euzey.

ή νύξ κακή σύμβουλος, ύποκινοΰσα αύτόν πρός 
τό κακόν, ασφαλή παοέχουσα καταφυγήν καί 
στεγανώς άποκρύπτουσα πάν ανοσιούργημα.

’Αδύνατον ΐνα πιστεύση ό μή ίδών τήν 
αθλιότητα τών πενιχρών αύτών καλυβών, ιδρυ
μένων άείποτε μακράν τών μονοπατίων έν τό
πο ις δυσπροσίτοις, καί πρός άς δέν δύναται 'ίν 
άναβτί τις κατ’ εύθεΐαν, άλλά διά μυρίων περί
δρομων καί κινδυνωδεστάτιον άναβάσεων. Τά 
κατοικητήρια ταΰτα όμοιάζουσι μάλλον τα ΐς κα- 
λιαΐς τών γυπών ή τα ΐς τρώγλαις τών σαρκο
φάγων θηρίων, καί άτεχνώς τοΐς δ ι’ αίματος καί 
διαρπαγής τόν βίον ποριζομένοις κτήνεσι καί 

άνθρώποις.
Αί άθλιαι αύται καλύβαι άποτελοΰνται άπλώς 

ύπό φύρδην μίγδην συμπεπλεγμένων κλάδων 
έστεγασμένων έκ στεγάσματος άχύρων ή ξηρών 
φύλλων, ά'τινα πολλαχοΰ έξομοιοΰντα αύτάς τή 
περιβαλλούση φυτεία καθιστώσιν άφανεΐς. Τοιαΰ- 
ται δέ υπήρξαν αί κατοικίαι τών πρώτων έπί 
γής δημιουργηθέντων άνθρώπων καί τών τρ ω 
γλοδυτών, οΐτινες είσέτι δέν εγνώρισαν τήν τοΰ 
σιδήρου χρήσιν.

Ένίοτε περα ό περιηγητής πρό αύτών μή 
αισθανόμενος, καί μόνον αί κοαυγαί τών άλεκ- 
τρυόνων καί ό άπ’ αύτών άναθρώσκιον καπνός 
άναγγέλλουσιν αύτώ ότι διέρχεται πλησίον αν
θρώπινης οίκήσεως. « 'Ό τε  είδον τό πρώτον τάς 
καλύβας ταύτας, λέγει ό κύριος H euzey , κατε
λήφθην ύπό μελαγχολίας άρρητου· διότι, ού
δέποτε ήσθάνθην έμαυτόν μακρότερον όντα τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας καί τοΰ πολιτισμού, τοΰ 
καθιστώντος τόν βίον ήδύν καί πολυπόθητον. 
Ή  διά  τών άγροικιών έκείνων διάβασις ξένου 
εκπλήττει καί οίονεί καθιστά έμβροντήτους τούς 
έν αύταΐς έμφωλεύοντας. Ούδείς έξέρχεται είς 
ύπάντησιν αύτοΰ. Αι γυναίκες καί οί παΐδες 
φεύγουσιν ώς άτιθάσευτα καί έκπεφοβημενα 
κτήνη, καί καταφεύγοντες εις τάς τρώγλας αύ
τών θεωροΰσιν άπό τίνος οπής ύπόπτως πρός 
αύτόν. Μόνοι δέ οί προφύλακες άγριοι μολοσσοί 
έξορμώσι θηριωδώς καί κακεντρεχώς είς τούς 
πόδας τών ήμιόνων. Τήδε δέ κάκεΐσε ολίγοι 
ά'νδρες τραχείς τό πρόσωπον καί θηριώδεις, 
σκληροί τε καί βραχείς καί π α χε ΐς  τά κώλα, 
κεΐνται παρά τάς τρώγλας αύτών. Έάν ό π ε
ριηγητής πλησιάση πρός τινα τών αγρίων τού
των, βλέπει αύτόν ταρασσόμενον, ύπερυ- 
θριώντα. Οί κυανοί αύτοΰ οφθαλμοί δέν δύναν- 
τα ι ΐν’ άντοφθαλμήσωσιν έκείνω. Είναι δέ αύ'τη 
ή ταραχώδης άπορία άγριου θηρίου άπαντώντος 
άνθρωπον έν μέση ήμερα.

’Αλλά μή σπεύσωμεν ΐνα κρίνωμεν αύτόν έκ 
τής πρώτης ταραχής. Δ ιότι, άναλαβών εαυτόν 
έκ τής δυσπιστίας, γίνεται φιλόξενος. Δεξιοΰται 
δέ οίκείως τόν οδοιπόρον καί έμβιβάζει παρ’ 
εαυτόν. Είναι ύπερήφανος καί φίλαυτος, καί 
έναβρύνεται τώ έπωνυμίω τοΰ οικοδεσπότου 
(νοικοκυρέου). Προσφέρει τήν φιλοξενίαν τώ  
ξένο) τήν νύκτα, καί τήν έπιοΰσαν άναχωρών 
μάτην άντιδίδει ούτος τώ  ξενοδόχω τούτω τήν 
διά χρημάτων άμοιβήν, ήν άείποτε περιμένει 
καί πολλάκις α ιτε ί ό Πελοποννήσιος. « Μέ υβρί
ζεις, σοί αποκρίνεται, άπωθών τό νόμισμα καί 
θέτων τήν χ,εΐρα αύτοΰ έπί τοΰ στήθους. »

Έ ν δέ μόνον τοΰτο α ιτε ί παρά τοΰ απερχο
μένου περιηγητοΰ, τό όνομα αύτοΰ· « Τίς οίδεν, 
αποκρίνεται, άν ίδωμεν άλλήλους π ά λ ιν ; "ΐσο)ς 
καί ήμεΐς έ'λθωμέν ποτε εις τόν τόπον σου. »

Ά λλ’ ό'μως, καίπερ σφόδρα φιλόξενοι όντες, 
οί άνθρωποι τοΰ Βάλτου είναι οί μάλιστα άκοι- 
νώνητοι τών άνθρώπων, έν έ'ρισι καί διαμάχαις
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δημοτικήν διοίκησιν μετά φυλακείου χωροφυ
λακής, ωτινι επετράπη μάλλον ΐνα έπιτηρή ή 
νά διασώζη αύτάς, αενάως διαπληκτιζομένας 
καί φθειρουσας άλλήλας. 'Η περί τήν κώμην 
χώρα είναι άναπεπταμένη, έπίπεδος, όλίγον 
καταντης, πάμφορός τε καί διάφορος τήν άρε— 
τήν, αλλ’ άποκεχερσωμένη, ώς μή τυχουσα 
άπό αιώνων τής ενδεχόμενης έπιμελείας διά 
τήν τοΰ λαοΰ άγροικίαν καί άπειρίαν.

Μόλις κατεσκευασαν βια τάς καλύβας αύτών, 
καί έπελθούσης αίφνης τής έν Άθήναις συνταγ
ματικής μεταπολιτεύσεως, οί νεήλυδες, ίδόντες 
εαυτους ελευθερους, εζηλωκοτες τό τών επιτη
δευμάτων άγριον, καί μή θέλοντες ΐνα πειρα- 
θώσιν έτέρας διαίτης καί βίου, έσπευσαν νά 

διασπαρώσιν είς τά  
ορη ώς θηρία έκ θη
ριοτροφείου άποδράν- 
τ α ,  καί ίδρύσωσι 
τους φωλεούς αυτών 
ό μέν έπί τίνος άπορ- 
ρώγος κοημνοΰ, δρυ
μοΐς άπροσίτοις πε- 
πυκνωμένου, ό δέ 
έπί χαράδρας, άπο- 
κρυχιχον εαυτόν ε*!ς 
την ύλην, έπιτυχόν- 
τες ουτω τοΰ μόνου 
προσφιλούς αύτοΐς 
άγαθοΰ καί παρορών- 
τες πάν τό έκ τής 
συμβιωσεως καί τ^ς 
παιδείας προσδοκώ- 
μενον. Ούτως εχει 
τ ι  αύτοφυες φίλτρον 
παρ αύτοΐς ό άγριος 
βίος · ό δε χρόνος καί 
ή συνήθεια ύπερι- 
σχυει τής εκ τών τ ό 
πων κακοπαθείας. 
Το χωρίον έξέλειψεν 
ως έκ. θαύματος, καί 
αί εφήμεροι τριακό- 
σιαι αύτοΰ έστίαι 
τυγχανουσι σήμεοον 
διεσπαομεναι έν δρυ- 
μώσι πέντε λευγών 
μήκος έχουσιν, άπό 
τών τελευταίων όοών 
τοΰ Βάλτου μέχρι τής 
παραλίας, ’ιδού τ ί 
ονομάζεται σήμερον 
ή κοινότης Σύντε
κνον.

Οταν ό άνθρωπος 
τοΰ Βάλτου ζητή τό 
πον, ινα ίδρύση τήν 

καλύβην αύτοΰ, άγετα ι ώς τά  ζώα ύπό τής 
φαντασίας καί τοΰ όρμεμφύτου. Ό  αίθριος καί 
ψυχρός άήρ, ό προσεγγισμός φρέατος άναβλύζον- 
τος διαφανές και ζωοποιούν ύδωρ προσέλκουσι 
καί κατέχουσιν αύτόν έν τα ΐς  μάλιστα άπροσί- 
τοις τοποθεσίαις, ένθα διάγει βίον θηριώδη καί 
σχεδόν ύπαιθρον. Καίπεο τροφήν μεταχειριζόμε- 
νος λιτήν, λίαν βαρέως υποφέρει τά  δύο ταΰτα 
τόν τ ί  κακόν άέρα καί τό υδιορ.

Α α ε ξ . Μ ε γ μ α ρ .

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

άδιαλείπτοις πρός άλλήλους διατελοΰντες, έν 
αΐς καταφαίνονται τό τε  βίαιον τοΰ ήθους, καί 
ή κακεντρέχεια καί τό μνησίκακον.

Κώμη διάκειται έχθρικώς πρός κώμην καί 
οίκος τυγχάνει άείποτε διαφερόμενος πρός οίκον, 
θηρεύοντες πάσαν αιτίαν διαπληκτισμοΰ, έ'ριδος 
καί διαμάχης, ή'τις, άρχομένη άπό φρούδων 
αφορμών περί τε τομής δένδρου, ή άρπαγείσης 
αίγός ή ύφαιρεθεισών δρυοβαλάνων, άπολήγει 
είς πυροβολισμούς καί φόνους, έπαναλαμβανομέ- 
νους μέχρις έντελοΰς ό'λο)ν οικογενειών καί χω 
ρίων έξολοθρεύσεως. Αύτή δέ καί μόνη ή τοποθεσία 
καί διάθεσις τών καλυβών καί τών κωμών αύ
τών καταδεικνύει τήν φρίκην καί άντιπάθειαν, 
ήν έμπνέει αύτοΐς ό κοινωνικός βίος· διότι αί 
καλύβαι αύτών ού
δέποτε γειτνιάζουσι 
πρός άμοιβαίαν βοή
θειαν, άλλά διασκορ
πίζονται είς μεγάλα 
διαστήματα, έπί τών 
μάλλον άπροσίτων 
καί έκτετοπισμένων 
βράχων, οίονεί φεύ- 
γουσαι πάσης άλλης 
καλύβης γειτνίασιν, 
καί παρεμβάλλοντες 
μεταξύ αύτής καί τής 
τοΰ γείτονος άποόσι- 
τόν τινα κρημνόν, ή 
χείμαρρον, ή λόχμην, 
άποκρύπτουσαν καί 
άσφαλ.ίζουσαν αύτόν 
άπό πάσης έξαπιναίας 
επιδρομής. Οί άν
θρωποι ούτοί είσιν 
άγριώτεροι καί τών 
άγριων τής Πολυνη
σίας, οί'τινες, καίπεο 
ανθρωποφάγοι ό'ντε:, 
ζώσι τούλάχ ιστόν 
αγεληδόν ήδεως συιι- 
βιοΰντες.

« Ό  γείτων μου 
αποθνήσκει σήμερον, 
μοι έ'λεγε χωρικός τις 
(λέγει ό κύοιος H eu- 
zey), καί έγώ ούδέ 
καν εΐδησιν είχον ό'τι 
ήτο ασθενής. » Καί 
έπειδή έμεμφόμην 
τόν διασκεδασμόν, 
τήν άγροικίαν καί τό 
αφιλάνθρο)πον καί 
ακοινώνητον αύτών ·
« Ούδέποτε θά άνε- 
7.θώ, μοί έλεγε προ-

θυμως απολογούμενος, νά ΐδω τόν γείτονα έγεί- 
ροντα τήν καλύβην αύτοΰ παρά τήν έμήν 
Χαι τα  αυτοΰ τρώγοντα τούς φραγ[Λθύς

και τα χεΐ[λά^ιά (Λου, καί τον σκύλο ν, 
fcsu τα  π α ιο ια , και τας όρνιθας αύτοΰ είσερ- 
χο[Αδ'νας έις τ '/ΐν οικίαν (/.ου, και τνιν γυναίκα 
«ύτου διαπληκτιζομίνην όλην τήν ημέραν 
π ρος τήν εμήν! Τοιαύτη ζωή είναι άφόρητος! 
προτιμότερος ο θανατος! » ίδού έν συνόψει 
αι περι κοινωνίας ιδέαι αύτών παρρησία έκφρα-
ζομεναι. Αλλως τε άλλα σπουδαιότερα άναγ- 
κά,ουσιν αύτους ίνα διάγωσι βίον μονήρνι καί 
«ποφεόγωσι μάρτυρας δυσάρεστους τών παρ’ αύ- 
τ °ΐς πραττομένων. ΙΙάσα σΐέγη άγαπα ΐνα φυ- 
^«ίτ·ή τό μυστήριον αυτής*

Η άΐδιος αύτη έ'χθρα, ή'τις καθιστά πάσαν 
οικίαν άγρυπνον, συνδέει στενώτερον τάς οίκογε
νείας. Οί άδελφοί νυμφευόμενοι ούδέποτε έγκα- 
ταλείπουσι τήν πατρώαν στέγην, άλλά συμ- 
βιοΰσι μετά τών γονέων καί έκκαρποΰνται τά  
κοινά αύτοΐς κτήματα. Ό  διαμερισμός θεω
ρείται παρ’ αύτοΐς ώς τό μέγιστον τών δυστυ
χημάτων. Έκαστοι σύζυγοι έχουσιν ιδίαν καλύ
βην παρακειμένην, συνεχομένην έξωθεν. Πολλά
κις, λέγει ό κύριος H eu zey , εύρον γηραιόν τινα 
πατέρα περικεκυκλωμένον ύπό τών υιών αύτοΰ, 
τοΰτον μέν γηραιόν κλέπτην έ'χοντα έν τή φυ
σιογνωμία αύτοΰ τύπον ψυχής θυμοειδοΰς καί 
βιαίας, άλλά κατατεθοαυσμένον ύπό τής ηλικίας, 
έκείνους δέ νεανίας ισχυρούς ασφάλειαν αύτοΰ

Άλέξανορος 'Ρ ίζο ; 'Ρ α γκ α ίή ς .

όντας καί καύχημα. Άλλ* ή οικογενειακή ομό
νοια δέν έκπορεύεται παρ’ αύτοΐς έκ τών ήμε
ρων ήθών, άλλ’ έκ τής άνάγκης, καί άποτε
λεΐ τήν δύναμιν καί τήν άμυναν έν μέσω τής 
καθολικής διχονοίας. ’Επειδή ό γείτων είναι ό 
κατά φύσιν άμείλικτος έχθρός, πρός δν άπαι- 
τοΰνται άπασαι αί τής οίκογενείας δυνάμεις.

Η Ελληνική κυβέρνησις, ΐνα καταπαύση τό 
κακόν, επεβάλετό ποτε ΐνα ίδρύση κατά μέσον 
τής χώρας κωμόπολιν τινα κατοίκων βάρος 
έ'χουσαν. Ό  βασιλεύς 'Όθων ήτο τότε αύτοκρά-* 
τωρ μονάρχης* ή δέ κυβέρνησις ήδυνήθη ΐνα 
συνάθροιση βία είς κώμην Σύντεκνον περί τρια- 
κοσίας παρά τήν χώραν ταύτην διεσπαρμέ- 
νας οίκογενείας καί ΐνα περιποιήση αύταΐς



ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Α '. Μ Α Ρ Ι Α  Τ Ο Υ Δ Ω Ρ .

Ή  θυγάτηρ 'Ερρίκου του ογδόου, ή α ιμ ο 
χ α ρ ή ς  Μ αρία  ( th e  B loody .Mary), ώς όνομά- 
ζουσιν αύτην μέχρι σήμερον οί "Αγγλοι, έγένετο 
έκ τών περιεργοτάτων γυναικών τοΰ δέκατου 
έκτου αίώνος, διαπρέψασα ούχί πολίτικη συν- 
έσει καί εύφυία, ώς άμοιροΰσα της σκευωρίας

της Αικατερίνης τών Μεάίκων, καί της καλλο
νής καί της άγχινοίας της Μαρίας Στουάρτης, 
άλλά καταστάσα διαβόητος έπί ώμότητι καί 
άπανθρωπία, καταστράπτουσα ώς άπαίσιον 
αίματόφυρτον φάσμα έν τη ιστορία τοΰ δεκάτου 
έκτου αίώνος.

Θυγάτηρ Ερρίκου τοΰ ογδόου καί Αικατερί
νης της έξ Αρ^αγώνος, ή Μαρία Τουδώο έγεννήθη 
τή  1 9 φεβρουαρίου τοΰ 1 5 1 5 . Ύριετής δέ ηρρα- 
βωνίσθη τον δελφίνον τής Γαλλίας, τόν μέλ
λοντα Φραγκίσκον τόν δεύτερον, ύστερον δέ 
άλληλοδιαδόχως τόν δοΰκα τής Αύρηλίας, Φραγ

κίσκον τόν πρώτον καί Κάρολον τον πεμπτον. 
Δεκαοκταετης είδε τήν μητέρα αύτής Αίκατερι- 
ναν διαζυγεΐσαν καί άποβληθεΐσαν τής αυλής 
τών ραδιουργιών έ'νεκα τής τώ  βασιλεΐ κεχαρι- 
σμένης Άννης Βολέϋν, έαυτήν δέ νόθον και 
έκπτωτον τοΰ θρόνου κηρυχθεΐσαν. Ή  οικογε
νειακή αύτη έπανάστασις συνεπη'γαγεν ετεραν 
θοησκευτικήν έθνικήν έπανάστασιν ’ διότι Ερ
ρίκος ό όγδοος, περιελθών εις έριδας πρός τήν 
'Ρώμην, μή θέλουσαν ΐνα έπικυρώση τήν διά- 
ζευξιν έκείνην, άπεστάτησε τής καθολικής εκ
κλησίας καί παρέσυρεν εϊς τό σχίσμα ά'πασαν

Μαρία Τουδώρ. —  Βασίλισσα της ’Αγγλίας.

τήν Αγγλίαν, ύποφέρουσαν ή'δη, ώς ή Εύρώπη, 
βαρέως τάς καταχρήσεις τής ρωμαϊκής εκκλη
σίας, καί πάντυ>ς έ'τοιμον πρός τήν θρησκευτικήν 
μεταρρύθμισιν ούσαν.

Μικρόνους δ ’ ών, καί ύπό μόνου τοΰ θηριώ
δους όρμεμφύτου τής έκδικη'σεως αγόμενος, 
Ερρίκος ό όγδοος δέν κατενόησε τό μέγεθος τής 
αποστασίας έκείνης, η τις τοσαύτην έ'σχε ροπήν 
πρός τό μέλλον τής ’Αγγλίας· δ ιότι τό μέγα 
εκείνο 'ίργον ήν ύπέρ τήν δύναμιν αύτοΰ, γ ε ρ 
μένου οργάνου τυφλοΰ έμβαλόντος εϊς κίνησιν 
βαρύ καί ανατρεπτικόν μηχάνημα.

"Εκτοτε ή Μαρία, έκπεσοΰσα τής εύνοία; αύ

τοΰ της μηΐρός χάριν, ατίοθίχνούσής δύο ετη 
μετά τό διαζύγιον, είδε φρίττουσα τήν μέν κα
θολικήν θρησκείαν περιφρονουμ-ένην τε καί άπο- 
σκορακιζομένην, τούς δέ φίλους καί οπαδούς τής 
μητρός αύτής άπαγομένους είς κάθειρξιν καί 
θάνατον, τούς δέ τώ βασιλεΐ τό διαζύγιον 
καί τήν άπό τής 'Ρώμης άποστασίαν συμβου- 
λευσαντας καί συ μ μετ ασχ όντας τούτων προαγο- 
μένους είς τάς μεγίστας άρχάς.

Αί κεφαλαί τών έπισημοτάτων τής Αγγλίας 
ανόρών πίπτουσιν ύπό τόν πελεκυν τοΰ δημίου. 
Το αίμα τών φίλων τής μητρός αύτής καί τών 
φρονούντων τά τής καθολικής εκκλησίας ρέει

κρουνηδόν έν τοΐς δεσμωτηρίοις, καί ό επίσκο
πος τοΰ Ρόχεστερ καί ό καγκελάριος Θωμάς 
Μώρος άπάγονται είς θάνατον ώς οί τυχόντες 
κακούργοι. 'Η δέ Μαρία, μεστή τρόμου καί φθό
νου, περικεκυκλωμένη ύπό παντοίων έχθρών και 
κατασκόπων, έξομοιοΰσα τό φάντασμα τής κατα- 
διωκομένης θρησκείας τώ  φαντάσματι τής κατα- 
διωχθείσης αύτής μητρός, πνέει μένεα έν σιγή 
καί καταστέλλει τήν έν τή καρδία αύτής έκ- 
καιομένην λύσσαν τής έκδικη'σεως.

Καί ό'ταν έπε'λθη ή ήμέρα τής έκδικη'σεως, 
τοτε βλέψομεν αύτήν βασίλισσαν τής Αγ
γλίας, αύτήν δεσπόζουσαν καί άνάρπαστον . ύπό

τοΰ φανατισμού καί τής έκδικήσεως, ή'νπερ 
έκληρονόμησε παρά τής ίσπανίδος μητρός, καί 
τής τυραννίας, καί τής άλαζονείας, καί τής 
άπανθρωπίας καί τής έπιμονής, άσπερ έκληρο- 
νόμησε παρά τοΰ πατρός αύτής Ερρίκου τοΰ 
ογδόου, πάθη ιδία τά  πολλά τη άγγλοσαξωνική 
φυλή.

Ο πατήρ αύτής Ερρίκος ό όγδοος άποθνη'- 
σκει, καί μετά ές μήνας καί ό ασθενής υιός καί 
διάδοχος αύτοΰ Εδουαρόος ό έκτος. Είς έπίμε- 
τρον άγαν ακτ/ίσε ως καί λύσσης βλέπει αύτήν 
αφαιρουμενην το στέμμα διά τών ραδιουργιών

τοΰ όουκος τοΰ Νορθομβερλανδ, άνακηρύξαντος 
βασίλισσαν την νύμφην αύτοΰ ’Ιωάνναν Γρέϋ, 
έζαδέλφην τοΰ Έδουάρδου.

Τέλος ίδου οι οπαδοί αύτής νικηφόροι, ή 
Ιωάννα Γρέύ καί ό πατήρ αύτής αιχμάλωτοι 

εν τω Πύργω τοΰ Λονδίνου, αύτή δέ άνακηρυτ- 
τομε'νη βασίλισσα έν τη καθολική τοΰ βασι
λείου αναστατώσει.

’Από τής ημέρας έκείνης άρχεται ή αποτρό
παιος έκείνη πενταετής βασιλεία, καθ’ ήν ώμό- 
τατα έπράχθησαν κακουργη'ματα καί άπανθρω- 
π ία ι. Η Μαρία είσήλασεν έν Οοιάμβω είς Λον-

δΐνον, καί έ'σπεύεν είς τόν Πύργον ό'πως άπαλ- 
λάζη τών δεσμών τούς οπαδούς αύτής καί τοΰ 
π α π α , άγομένη ύπό τοΰ φανατισμού καί θέλουσα 
ίνα επανόρθωση έν άκαρεΐ τήν άποκηρυχθεΐσαν 
τοΰ πάπα  καθολικήν έκ/.λν,σίαν. X λλά τό έθνος, 
συνειθισαν ηδη είς την θρησκευτικήν άναμόρφω- 
σιν, και οί έκ τής δημεύσεως τών κτημάτων τής 
εκκλησίας πλουτησαντες εύγενεΐς ούοόλως συγ- 
κατετιθεντο ΐνα στερηθώσι τών αγαθών έκείνων, 
και οι σκοποί τής βασιλίσσης κατεπονη'θησαν 
ύπο τοΰ έθνος αποκρουόμενον αύτούς.

Τοιαύτα έμελέτα ή βασίλισσα, "ίδωμεν νυν

’Ιωάννα Γρέϋ.

όποιοι ήσαν οί λήροι καί αί ελπίδες τής γυναι- 
κός ταύτης, ή τις, καίπερ ύπό τοσούτων ήγεμό- 
νων καί βασιλέων είς γάμον αίτηθεΐσα, διήγαγε 
μέχρι τοΰδε βίον ά'γαμον καί έ'ρημον. Άγουσα 
ήδη τό τριακοστον όγδοον ετος, καί έλευθέρα, 
έράται τοΰ λόρδου C o u r te n a y , θεραπευτικού καί 
ματαίου καί διεφθαρμένου νέου. Ή  μη'τηρ τοΰ 
λόρδου τούτου διήγε τό πλεΐστον τοΰ χρό
νου μετά τής βασιλίσσης καί πολλάκις συγκατε- 
κλίνετο αύτή κατά τό τότε έ'θος. "Απαντες δέ 
έγ/ώριζον ό'τι ή βασίλισσα ήράτο έμπαθώς τοΰ 
νέου λόρδου, λίαν διατεθειμένου ίνα γένηται σύ
ζυγος τής βασιλίσσης τής Αγγλίας, όπερ κατώρ-

θου άν,εί μή αυτη, μαθοΰσα τελευταΐον ό'τι, έγ- 
καταλείπων τά  ανάκτορα, ό νέος λόρδος περιε- 
φέρετο νύκτωρ τάς οδούς τοΰ Λονδίνου μετά 
εταιρών, άπέβαλε τόν αύτοΰ έ'ρωτα. ’Αλλ’ έπέ- 
πρωτο αύτή ίνα υποφέρω άείποτε τάς βασάνους 
ερωτος περιφρονηθέντος.

Τότε έ'στρεψε τούς οφθαλμούς αύτής πρός τόν 
άνακτα τής 'Ισπανίας, τόν μέλλοντα βασιλεΰ- 
σαι Φίλιππον τόν δεύτερον, καί θέλουσα ΐνα 
λησμονη'ση τόν νέον λόρδον, έραται τοΰ ά'να- 
κτος, βλέπουσα τήν εικόνα αύτοΰ, έμπαθώς, ώς 
γραΐα παρθένος ζητοΰσα παρηγοριάν τοΰ περι- 
φρονηθέντος αύτής έ'ρωτος. Η νέα τής βασιλίσ

σης φαντασία άπη'ρεσεν άπασιν. Τό κοινοβουλιον 
ικετεύει αύτήν ΐνα συζευχθή μετά τίνος εύγενοΰς 
ά'γγλου, άντί ξένου ά'νακτος, ούτινος καί αύτό 
μόνον τό όνομα έπέκειτο οίονεί απειλή, τή 
ελευθερία τοΰ έθνους. 'Η Μαρία αποκρίνεται 
ό'τι δέν επιτρέπει ούδενί ΐνα συμβουλεύση αύτήν 
καί ό'τι αύτή γνωρίζει ύπέρ πάντα τ ί  τή εύημε- 
ρία τοΰ λαοΰ αρμόζει.

Εύ'κολον είναι ΐνα έννοήσωμεν τ ί  παρώρμα 
τήν βασίλισσαν είς τοΰτο. Πεπεισμένη ό'τι κα
τορθώσει ΐνα έπαναγάγη είς τήν Αγγλίαν τήν 
καθολικήν θρησκείαν, ήσθάνετο ότι πρός τοΰτο 
είχε χρείαν συζύγου καθολικοΰ, όν δέν ήδύνατο
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ΐνα εύρη μεταζύ τών ευπατριδών τοΰ βασιλείου · 
διότι ούδέποτ’ αν έτόλμησεν Άγγλος ΐν’ άντι- 
τ ayθνί άντικους προς το εθνικόν φρόνημα λίαν 
ενΟουσιών τότε ύπέρ τ ίς  μεταρρυθμίσεως. ’Ενώ ό 
Ισπανός άνάξ, γέννημα γενεάς ιεροδικαστών και 
καταδιωκτών, και δούς ή'δη νεώτατος ών δείγ- 
[λατα τής αιμοχαρούς καί φανατική; αύτοΰ «ρύ
σεως, ήρμοζε καθόλου τή βασιλίσση, θελούση 
ίνα μεταχειρισθη αυτόν ώς όλέθριον πρός τό 
καίειν καί φονεύειν ό'ργανον, όπως εκριζώση έκ 
τής Αγγλίας την αΐρεσιν. ’Έκλινε δέ πρός αύ
τόν άγομένη ύπό της όμογενείας καί τίνος είδους 
νοσταλγίας. Διότι αυτη εθεώρει την ’Αγγλίαν 
ώς λαόν αιρετικόν, κυβερνώμενον ύπό κοινοβου
λίου στασιαστικοΰ, εν ώ έκάθητο ό πρώην αχά
ριστος καί διεφθαρμένος αύτης εραστής.

‘'Εκτοτε άρχεται μεταξύ της Μαρίας καί τοΰ 
Κοινοβουλίου ή περίφημος έκείνη διαμάχη, ητις 
διήρκεσε μέχρι τοΰ θανάτου αύτης, καί ητις, 
υπόκωφος τό πρώτον, έζερράγη μετ’ ολίγον εις 
έπανάστασιν διακεκηρυγμένην.

Μετά πολλάς άσημους στάσεις έζερράγη 
τέλος ή μεγάλη τοΰ Θωμά W y a t έπανάστασις, 
ή ΐις  εφερεν είς μέγαν κίνδυνον την βασιλείαν 
κύτής. Καί ρ.έ/ρι μέν τοΰδε ή Μαρία δέν 
Ιΐό λ μ α  ΐνα θανατώσνι, άλλ’ άπό της ώρας έκεί
νης οίστρηλατουμένη, παραδίδει τώ δημίω έντός 
όλίγων ημερών διακοσίους αιχμαλώτους, καί 
δραττομένη της έύκαιρίας δ ιατάττει την έκτέ- 
λεσιν της θανατικήςποινής, ΰφ’ ήν διετέλει άπό 
πολλών μηνών ή άτυχης ’Ιωάννα Γρέΰ, ύπό την 
ΐτοόφασιν ό'τι ό πατήρ αύτής ό δούζ τοΰ Σουφώλκ 
μέτέσχε τής στάσεως τοΰ Θωμά W y a t.

'Η Μαρία Τουδώρ μεταβάλλεται έ'κτοτε είς 
δήμιον, είς δαίμονα καταχθόνιον διωγμού καί 
έκδικη'σεως. Αί φυλακαί πληροΰνται δεσμίων 
πάσης τάξεως καί παντός γένους · αί δέ άγ- 
χόναΐ καί αί λαιμητόμοι έγείρονται πανταχοΰ.

Έν μέσω τών φρικτών έκείνων άνθρωποΟυ- 
διών τό κοινοβούλιον τής ’Αγγλίας συζ/ιτεΐ τούς 
6'οους τοΰ γάμου τής βασιλίσσης. Τέλος ό Φί
λιππος άποβαίνει είς ’Αγγλίαν, καί ό γάμος 
αύτοΰ μετά τής Μαρίας τελείτα ι έν τώ  Ούε- 
σμίνστερ. Οίδύο σύζυγοι εισέρχονται είςΛονδΐνον 
ύφ’ ό'λης τής μεγαλοπρεπούς αύλής παραπεμπό- 
μενοι. ’Αλλ’ ό λαός βλέπει αύτήν έλαύνουσαν 
πομπικώς μετά ψυχρότητος καί άηδίας.

'Η άντίστασις ήν άπανταπανταχου, άντί τοΰ 
καταπραΰναι ερεθίζει αύτήν έ'τι μάλλον · ό δέ 
βίος αύτής καθίσταται πικρότατος, 'θ  νέος αύ
τής σύζυγος, δν ύπερηγάπα καί ύπέρ ού έ'πραζε 
τά  πάντα, βλέπων τήν πρός αύτόν άπάσης τής 
Αγγλίας δυσμένειαν, καταφρονεί θέλγητρα συ
ζύγου μισητής καί τεσσαρακοντούτιδος, ήτις, ώς 
συμβαίνει άείποτε, βλέπουσα τήν πρός έαυτήν 
αδιαφορίαν καί σχεδόν περιφρόνησιν αύτοΰ, καθί
σταται Ι τ ι  μάλλον έρωτόληπτος καί φορτική 
καί άηδής. Μέχρι τοΰδεώνειροπόλει τό έπανορ- 
θώσαι τήν καθολικήν θρησκείαν έν Α γγλία , καί 
στέψαι τόν Φίλιππον βασιλέα τής Α γγλίας, πε- 
ποιθυΐα ό'τι, παραλαβών ούτος τήν βασιλείαν, 
ήθελεν ίσως άγαπήσει αύτήν, εύγνωμονών, ή 
τούλάχιστον ήθελεν άποφασίσει ΐνα έμμένη 
αύτή.

Αλλ’ ή πρός αύτόν απέχ θεια τών Ά γγλων ήτο 
ούτω σφοδρά, ώστε ή Μαρία μόλις ήδυνήθη άπό 
μεγάλων πόνων ΐνα περιποίηση αύτώ τό τοΰ 
άντιβασιλέως όνομα.

Έν τοσούτω κατώρθωσεν ΐνα έπαναγάγη 
έπιπόλαιόν τινα συμβιβασμόν πρός τήν 'Ρώμην 
κατά τό πρέπον μόνον γενόμενον έν τώ  κοινο- 
βουλίω, παρόντος τοΰ καρδιναλίου Πόλου άντί 
τοΰ πάπα.

Έκτοτε άρχεται ούτως είπεΐν ή θρησκευτική 
τρομοκρατία έν Αγγλία. Καί μέχρι μέν τοΰδε 
οί διωγμοί ήσαν ιδίως πολιτικοί' ήδη ό'μως, 
αποκηρυχΟέντος έν τώ κοινοβουλίω τοΰ σχίσμα
τος, επεβάλετο ΐνα καταστρέψη αύτό διά πυρός 
και σίδηρου, καί ή Αγγλία, είς επίμετρον άναρ- 
χιας, καθίσταται εστία τοΰ ιεροδικείου καί τών 
θρησκευτικών όιωγμών. Αδύνατον δέ ΐνα περι- 
γράψϊΐ τις τα τήν άγγλικήν κοινωνίαν λυμαι-

νόμενα τότε κακουργη'ματα. Διότι ούχ ι μόνον οι 
ζώντες άποθνήσκουσι μαρτυροΰντες έν τί) αγχόνη 
καί τή πυρά, άλλά καί σώματα τών άποθανόν- 
των έξορυσσόμενα ύφίστανται τήν έσχάτην 
ύ'βριν. Φαίνεται δέ ό'τι ή Μαρία ήθέλησεν, ώς 
ύστερον Λουδοβίκος ό δέκατος τέταρτος, ΐνα 
συμμαχήση μετά τοΰ ούρανοΰ, καί έμπορευθή 
τήν αύτοΰ εύνοιαν έςολοθρεύουσα τούς αιρετι
κούς.

Αλλα μάτην τα εύγενέστατα τών θυμάτων 
άποθνήσκουσιν έν τα ΐς βασάνοις. Ο μέν ούρανός 
διαμένει άμείλικτος · ή δέ Μαρία καθίσταται 
όσημέραι δυστυχεστάτη πασών. Τά βασανί- 
ζοντα τήν ψυχήν τής βασιλίσσης πάθη έμ- 
πνέουσιν αύτή παραδόξους ιδέας, καί νομίζει ό'τι 
φέρει ήδη έν έαυτή τόν διάδοχον τής Αγγλίας· 
ή δέ τής έγκυμονη'σεως αύτής φήμη διασκεδα- 
σθεΐσα εξεγείρει ενθουσιασμόν τοΐς όπαδοΐς αύ
τής. Άρά γε αληθώς έπλανάτο ή ύπεκρίνετο 
κωμωδίαν, έπινοηθεΐσανό'πως κατάσχη παρ’αύτή 
τόν Φίλιππον, σπεύδοντα ΐνα φύγη χώραν μ ι
σητήν καί γυναίκα άνιώσαν αύτόν δ ι’ άηδών θω
πειών καί άρεσκευμάτων γυναικός παρήλικος;

"Οπως δ ’αν έ'χη, τοΰτο κατέστησεν αύτήν 
μόνον έ'τι μάλλον γελοίαν ό δέ Φίλιππος, άη- 
διάσας τήν μετ’ αύτής συμβίωσιν, άνεχώοησεν 
έγκαταλείπων αύτήν, πεπεισμένος ό'τι ούδέποτε 
εύτυχήσει έν Α γγλία . Άνεχώρησε δέ πεφοο- 
τωμένος αύτός τε καί οί περί αύτόν δώρα παρά 
τής βασιλίσσης, παοαφρονούσης έπί μάλλον ύπό 
τοΰ έ'ρωτος, καί πεπεισμένης ό'τι έμελέτα ΐνα 
έπανέλθη μετά δεκαπέντε ήμέρας, ώς ύπέσχετο. 
Έν τώ μεταξύ ή Μαρία περιμένει αύτόν έν Δού- 
βοω· έ'πειτχ δέ, βλέπουσα έαυτήν διαβουκολη- 
θεΐσαν, επανέρχεται είς Λονδΐνον περίλυπος καί 
καιρίως τήν καρδίαν προσβληθεΐσα. 'Η Μαρία 
δέν εΐδεν ήδη πάλιν ποτέ τόν άποδράντα αύτής 
σύζυγον, ό'στις διετέλεσεν έπί τινα χρόνον ύπο- 
σχόμενος αύτή ταχεΐαν επάνοδον.

Έν τοσούτω τά  πάντα άνιώσι τήν Μαρίαν, 
καί καθιστώσιν αύτή τόν βίον άβίωτον. 'Η θρη
σκευτική μεταρρύθμισις, καίπερ βαρβαρικώς κα- 
ταδιωκομένη, επ ιδίδει όσημέραι έν Αγγλία τά  
δέ εξωτερικά πολιτικά συμβάντα πραμηνύουσι 
έ'κρηξιν σφοδράς καταιγίδα;. Ή  Μαρία περιέρ
χετα ι είς νέας πρός τόν πάπαν έ'ριδας, κατηγο- 
ροΰντα αύτήν ώς μή μεταχειριζομένην μηχανή
ματα έ'τι φρικωδέστερα πρός καταστροφήν τοΰ 
σχίσματος, καί είς πόλεμον πρός τήν Γαλλίαν, 
καταλαβοΰσαν τό C alais. Έκμανεΐσα, καί άσθε- 
νήσασα βαρέως, κατέστρεψεν άθλίως τόν βίον. 
Ενεταφιάσθη δέ έν Ούεσμίνστερ. Αλλ’ έπί τοΰ 

τάφου αύτής δέν βλέπει τ ις  ού'τε άγαλμα ού'τε 
άπλήν τινα έπιγραφήν· ούδεν άναμιμνήσκον τό 
όνομα τής βασιλίσσης τής Αγγλίας.Βεβαίως, άνα- 
πολοΰντες τά τής βασιλείας 'Ριχάρδου τοΰ τρίτου 
καί Ερρίκου τοΰ όγδοου, έννοήσομεν ότι ή Α γ
γλ ία  μάλιστα πασών τών χοίρων εκυβερνήθη ύπό 
ώμοτάτων καί αίσχίστων τυράννων. Αλλά φαί
νεται ότι ή τυραννία τής θυγατρός Ερρίκου τοΰ 
ογδόου προσέβαλε τά  μέγιστα τήν έθνικήν τών 
Ά γγλω ν φιλοτιμίαν, οΐτινες δέν συνεχώρησαν 
τά  άμαρτήματα αύτής ούδέ μετά παρέλευσιν 
τριών αιώνων.
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Η ’Ιωάννα Γρέΰ έγεννήθη έν έ'τει 1 53 ( εν 
Βραγδάτνι, κατοικητηρίω τοΰ μαρκησιου τοΰ 
Δορσέ, δουκός τοΰ Σουφώλκ, ελκουσα τό γένος 
έκ βασιλέων * διότι δύο τών έκ μητρός προγονών 
αύτής έγένοντο ή μέν σύζυγος Έδουάρδου τοΰ 
τετάρτου, ή δέ θυγάτηρ Ερρίκου τοΰ εβδόμου 
τής Αγγλίας καί σύζυγος Λουδοβίκου τοΰ ύω- 
δεκάτου, βασιλέως τής Γαλλίας. Ο πατήρ αύ
τής, άνήρ λογιώτατος, έφρόντισεν ΐνα έκπαι- 
δεύστι αύτήν φιλοτίμως, καί ήδη, νεωτάτη 
ούσα, προήχθη είς τοσοΰτον παιδείας ώστε άνε-

γίνωσκεν ελληνιστί τούς έ'λληνας συγγραφείς, 
καί ιδίως τόν Π λάτωνα, όν ύπερηγαπα. Ώ ς 
φαίνεται, οί έπαινέται αύτής κατήντησαν εις 
ύπερβολάς διισχυριζόμενοι ότι ώμίλει έβραϊστί 
καί χαλδαϊστί καί άραβιστί καί ελληνιστί. Βέ* 
βαιον ό'μως είναι ότι έσπούδασεν έπιμελέστατα 
τήν Ελληνικήν, καί ότι ήσχολήθη ούχί μονον 
περί τινας τών άρχαίων γλωσσών, άλλά καί 
περί τήν θεολογίαν διετριψεν, απαραίτητο·/ τότε 
συμπλήρωμα ούσαν πάσης έλευθερίου αγωγής, 
'θ  έξάδελφος τής ’Ιωάννης Έδουάρδος ό ϊκτος, 
ό'στις ήν όμήλιξ αύτής ό'τε άπέθανεν, έγένετο 
ά'ριστος θεολόγος, ώς ό πατήρ αύτοΰ καί αι 
πρεσβύτεραι άδελφαί Μαρία καί Ελισάβετ.

Ό  νέος βασιλεύς Έδουάρδος ό έ'κτος, έζά' 
δελφος τής ’Ιωάννης, ήγάπα αύτήν ύπερβαλ* 
λόντως καί προετίμα τών δύο αύτοΰ άδελφών 
Μαρίας Τουδώρ καί Ελισάβετ.

'η  φυσική άσθένεια τοΰ νέου βασιλέως, ίίτι$ 
άνήγειρεν έν τ·?ί καρδία τής Ιωάννης τήν πρός 
αύτόν φιλοστοργίαν, ήγειρεν ά'λλας ιδέας έν τή 
καρδία τοΰ πατρός αύτής δουκός τοΰ Σουφώλκ 
καί τή τοΰ δουκός τοΰ Νορθόμβερλανδ, τοΰ ί- 
σχυροτάτου τών μεγιστάνων τοΰ βασιλείου, ίσχυ- 
ροτέρου δέ καί αύτοΰ τοΰ νέου βασιλέως Εδουάρ- 
δου, ούτινος είχε τήν επιμέλειαν.

'Ο άποθανών άλλόκοτος βασιλεύς Ερρίκος 
ό όγδοος, πατήρ τοΰ Έδουάρδου, διεκήρυξεν 
αλληλοδιαδόχους τάς θυγατέρας αύτοΰ νομίμους 
καί άνομους, καί έβ'ίασε τήν βουλήν ΐνα δεχθή 
καί δικαίωση τήν γνώμην αύτοΰ ταύτην. Αλλά 
περί τό τέλος τής βασιλείας αύτοΰ, μετανοήσας, 
περιεποίησεν έκείναις πάλιν τά είς τον θρόνον 
δίκαια, καί ό Έδουάρδος αύτός, διαδεχθείς 
τόν πατέρα, ένόμισε πρέπον ΐνα έπικυρώση τήν 
τελευταίαν γνώμην τοΰ πατρός, δεχόμενος νο
μίμους τάς άδελφάς αύτοΰ, καί διακηρύττων 
προδότας τούς τολμήσοντας ΐνα προσβάλωσι τά 
δίκαια αύτών. Ούχ ήττον όμως ό μονάρχης, ένο- 
χλούμενος ύπό τοΰ Νορθόμβερλανδ, συνέγραψε 
κρυφίως πινακίδας έξειργούσας τοΰ θρόνου τ/,ν 
Μαρίαν καί τήν Ελισάβετ ύπέρ τής ’Ιωάννης 
Γρέΰ. 'θ  δούξ έμελέτα όποίς έςασφαλίση τήν είς 
τήν μέλλουσαν βασίλισσαν αύτοΰ ίσχύν, καί 
ϊ / ιοί τόν τέταρτον αύτοΰ υιόν, τόν λόρδον 
Γουϊλφόρδ, άγαμον, νίτησεν ύπέρ τούτου παρά 
τοΰ λόοδου Σουφώλκ, συγκατατιθεμένου, τήν 
θυγατέρα αύτοΰ ’Ιωάνναν.

Τελεσθέντος τοΰ γάμου, οί νυμφίοι άπήλθον 
έπί τινα χρόνον είς τήν εξοχήν. Τήν επιούσαν 
ό νέος βασιλεύς Έδουάρδος τέταρτος, προσβλη
θείς ύπό όξείας τινός άσθενείας, διετέλεσεν ασθε
νών μέχρι τής έκτης Ιουλίου, καθ ήν έτελεύ- 
τησε βασίλεύσας εξ μόνον έτη.

'θ  δούξ έκρυψε τόν θάνατον αύτοΰ έπί τρεις 
ήμέρας μέχρις ού έλκύση παρ’ αύτόν τήν ψευδώς 
παρά τοΰ άποθανόντος βασιλέως προσκληθεΐσαν 
Μαρίαν Τουδώρ καί τήν άδελφήν αύτής Ε λ ισ ά 
βετ, καί δυνηθή νά συναθροίσν) τούς οπαδούς αύτοΰ, 
κυριεύσοντας τοΰ Πύργου τοΰ Λονδίνου, καί προε
τοιμάσω τάςπράξεις,δι’ ών έμελέτα ΐν ’ άνα γγείλη 
τώ  λαώ τόν τε θάνατον τοΰ βασιλέως καί τήν 
άναγόρευσιν τής Ιωάννης.

'Η ’Ιωάννα Γρέΰ καί ό σύζυγος αύτής Γουΐλ- 
φόρδ ήγνόουν τά  συμβάντα, ότε τή 9  Ιουλίου 
βλέπουσιν είσερχόμενον παρ’ αύτούς τόν δοΰκα 
τοΰ Νορθόμβερλανδ καί τόν δοΰκα τοΰ Σου
φώλκ καί μ ετ’ αύτούς τόν λόρδον Πεμβρόκ 
καί άλλους λόρδους , οΐτινες, αποτεινόμενοι 
πρός τήν ’Ιωάνναν, άγγέλλουσιν αύτή τόν θάνα
τον τοΰ βασιλε'ως καί, διακόπτοντες τήν έκδή- 
λωσιν τής είλικρινοΰς αύτής λύπης, γονυκλι- 
νοΰσι καί προσαγορεύουσιν αύτήν βασίλισσαν τής 
Α γγλίας.

'Η  συνείδησις τής άνάσσης άγανακτεΐτώ  σφε- 
τερισμώτούτω τής άρχής, διαμαρτυρομένης ύπέρ 
τών θυγατέρων Ερρίκου τοΰ ογδόου, καί άποκρου- 
ούσης άπό τοΰ μετώπου αύτής τό βασιλικόν στε'μ- 
μα, ό'περ εσται αύτή όλέθριον, ώς έγένετο όλέ- 
θριον τή Αικατερίνη τής Αραγώνος καί τή 
Άννη Βολέύν,καί τα ΐς άλλαις βασιλίσσαις, α ΐτ ι
νες έσφετερίσθησαν αύτό άόίκως.

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε η ρ Η Σ ί Σ .  ίο »

Ή  τριλογία τοϋ Δάντου. —  Ή  κόλα τις. — Ή  ψυχή τής Φραγκιακης δ’

Αντεστν) εττι ααχ-ρον τοΤς έτπ^ειρνίαασι τοΰ 
πενθεροΰ καί άνδραδέλφου αύτής- έπι τέλους 
οι/.ως, υποκλασθεισα ύπό τών παρακλη'σεων αύ- 
των και ιόιως ύπό τών προτροπών τοΰ νέου αύ
τής συζυγου, έδέχΟη τό στέμμα ακόυσα καί 
δυσχεραίνουσα.

Καί ούτως οί οπαδοί ήγαγον αύτήν άγαλλό- 
μενοι είς τόν Πύργον, επομένης τής μητρός αύ
τής, φερούσης το σύρμα τοΰ βασιλικού μανδύου 
και εχουσης πλειότερα είς τό διάδημα έκεΐνο 
οικαια. Τήν έπιοΰσαν περί έ'κτην τής εσπέρας 
ώραν έγένετο ή πομπική διακήρυξις τής άναγο  
ρεύσεοις τής ’Ιωάννης, καί τής έκπτώσεως τής 
Μαρίας καί Ελισάβετ, έν μέσω τοΰ λαοΰ τής 
μητροπολεως, τοιν μ έν  άπεκδεχομένων μ ετ’ 
ενθουσιασμού τήν αγγελίαν, τών δ έ  διεμαρτυρου- 
ρ.ενων κατα τοΰ σφετερισαοΰ τοΰ στέμαατος.

Η Μαρία Τουδώρ είχε πο7,λούς φίλους καί 
οπαδούς βοηθοΰντας αύτήν διά τοΰ λόγου καί

διά τών όπλων, καί οΐτινες ήδυνήθησαν έν τάχει 
να συνάξωσι στρατόν πλείονα τοΰ τής Ιωάννης, 
ήστινος οί οπαδοί ελειποτάκτουν κ α ^  έκάστην.

Η μητρόπολις συνέπραττε μ ετ’ ολίγον τή 
θυγατρί Ερρίκου τοΰ ογδόους, καί αύτός ό δούξ 
τοΰ Σουφώλκ, πατήρ τής βασιλίσσης, γινόμενος 
έκ θρασέος δειλότατος, ανέκραζε· « Ζη'τω ή 
Μαρία! Αλλά συλληφθείς ήχθη μετά τών τοιών 
αύτοΰ υιών είς τόν Πύργον, έ'νθα ήδη ή ’Ιωάννα 
καί ό Γουϊλφόρδ ήσαν καθειργμένοι, ή μέν ’ΐο>άννα 
παρηγορημένη, αύτός δέ ίσχυρώς τεταπεινωμέ- 
νος. Διότι κατά τάς έννέα ήμέρας, καθ’ άς έβα- 
σίλευσε μή στέργων τό όνομα άνακτος νυμφίου, 
είχεν απαντήσει προπετώς όνομα βασιλέως.

Ή  έξαδέλφη τής ’Ιωάννης Μαρία, άναβάσα 
είς τόν θρόνον, έκήρυξε τό πρώτον άανηστίανπρός 
ά'παντας τούς άντιπάλους αύτ·?ς· άλλά κατέσχε 
καθειργμένους έν τω Πύργω τήν ’Ιωάνναν καί 
τόν Γουϊλφόρδον, οΐτινες δικασθέντες έν τώ δι-

καστηοίω τοΰ G u illia l, κατεδικάσθησαν είς θά
νατον, τής βασιλίσσης μή μελετώσης, ώς λέγου- 
σιν οί φίλοι αύτής, ΐνα έκτελέση τήν άπόφασιν 
εκείνην.

Δυστυχώς ή έπανάστασις τοΰ Θωμά W y a tt 
καί τοΰ C arew  κατέσχε τήν άδόλον ή μή 
έπιείκιαν τής βασιλίσσης Μαρίας Τουδοίρ. Ό  
δούξ τοΰ Σουφώλκ έττίστευσεν ή προσεποιεΐτο ότι 
οί έπαναστάται έμάχοντο ύπέρ τής θυγατρος αύ
τοΰ, καί έόοκίαασεν ϊν ’άναστατωση ύπέρ εαυ
τού τήν έπαρχίαν τοΰ W a rw ik c . Αλλ ήττηθείς 
καί συλληφθείς έκλείσθη είς τόν Πύργον ενθα 
εύρίσκετο καί ή ’Ιωάννα.

'Η ’Ιωάννα ήδύνατο ν άποφύγη τόν θάνατον 
έάν συγκατένευεν ΐνα έξομοση τήν καθολικήν 
θρησκείαν. Αλλά έμμείνασα τή  θρησκεία αύτής 
άπεταήθη τήν κεφαλήν ύπό τής καθολικής θυ
γατρός Ερρίκου τοΰ όγδοου.

Α. Μ.



Η  Π Ο ΙΚ ΙΛ Η  Σ Τ Ο Α .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

"Αλλοι έψαλαν τους εν πολέμοις άριστεΐς τ ί ς  
νεωτέρας Ελλάδος, άλλοι τούς πολιτευσαμένους* 
ήμεΐς σκοπόν εχομεν να διαιωνίσωμεν τούς 
αΟλους τών άγωνισαμένων κατα τ ί ς  άμαθεας, 
να παραπέμψωμεν είς τάς μεθ’ ήμάς γενεάς εύ- 
φημούμενα τά  ονόματα των εύοοκιοιησάντων έν 
λογοις* « λόγοι γάρ καί ήμΐν τοσπουδαζόμενον.» 
Διά τοΰτο καί τον Κύριον Αλέξανδρον Ραγκα- 
βήν, του οποίου δημοσιεύομεν συγχρόνως εν
ταύθα καί την εικόνα, δέν θεωρουμεν ύπο τήν 
εποψιν ού'τε τοΰ εμπείρου πολίτικου άνδρός, 
ούτε τοΰ πολυγλώττου καί δεξιού διπλωμάτου, 
ούτε τοΰ δραστήριου 'Υπουργού. Τον θεωροΰυ.εν 
μόνον ώς εύφυή συγγραφέα, ώ; φοιβόλ.ηπτον 
ποιητήν, ώς δεινόν αρχαιολόγον, ώς ιεροφάντην 
έν γένει τών Μουσών· καί τοΰτο διότι, κατά τον 
’Αριστοτέλη της Γαλλίας, le s ty le , c ’est 
l ’h o m m e. (« ’Ανδρος χαρακτήρ έκ λόγων γνω
ρίζεται. ») Πράττει πολλάκις ό τά δημόσια 
ποάττων ούχ ώς εχει προθέσεως αυτός, ά λλ ’ ώ; 
ύπαγορεύσωσιν αί περιστάσεις · ένδίδωσι τών 
ιστίων, η καί λοξοδρομεί, δταν βλέπη τον 
άνεμον καταιγίζοντα η πνέοντα ούκ έκ πρύμνης* 
ή δέ απολογία πολλάκις τοΰ πολιτευομένου 
κεΐται πρόχειρος έν τοΐς άρχειοφυλακίοις τών 
υπουργείων* αλλ η ε χ ε μ υ θ ια  όέν έπιτρε'πει 
την δημοσίευσιν αύτής, έν ώ τά  πονήματα αύ
τοΰ ί'στανται θυρεός άμαχος κατά τών βελών 
τοΰ φθόνου, τα  όποια καταπίπτουσι κωφά παο’ 
αύτόν.

’Λναγινώσκω, φέρ’ είπεΐν, την Π αραμονήν 
η τον Λ α ο π λ ά νο ν , καί μή γνωρίζων, ΰποτε- 
θείσθω, τον ποιητήν, ένθουσιώ καί άναπτεροΰμαι 
προς τάς έπομένας άμιμη'τους στροφάς, ή δέ φ ι
λοπατρία μου εύρίσκει έν αύταΐς ήδυλάλον ηχώ , 
καί ή καρόία μoJ μοί ύποφωνεΐ ό'τι, έάν ήδυ- 
νάμην, ούτως ή'θελον έκφράσει καί έγώ τά ύπέρ 
πατρίδος αΐσθη'ματά μου.

· · · > · · · · ·  · · · «  ,
■*Αν ή Ε λλά ς άνεγερθή ώς άλλοτε μεγάλη, 
τήν πριν της δόξαν δ Θεός εάν τήν περιβάλη · 
αν έπληρ<ί>θη δ καιρό;, και πεπριομε'νον ήναι 
τής γής άδάμας ώς ποτέ νά λάμψουν αί Άθήναι, 
ή Σπάρτη ν’ άναγεννηθή, ν’ άναστηθοΰν αί Θήβαι, 
τά κολοβά ερείπια και των πετρών αί στίοαι 
νά γίνουν πάλιν θε'ατρα, τεμένη και Μουσεία, 
νά καταβή έξ ούρανοΰ ή παλαιά σο$ία, 
καί, οί ίεροφάντεις της, αθάνατοι Σωκράτεις 
τήν γην ν’ αναμορφιόσωσι μέ τά κηρύγματα της·
*Αν μέλλη πάλιν τής Πνυκός νά άντη/ή δ άυ.βων 
είς τών ρητόρων τήν φωνήν ε’μπρός λαι'όν έκθαμβων, 
καί νά κατε'λθ’ ή ποίησις επί τάς άκρωρείας, 
ώ ; άηοών τοΰ έαρο; τής ανεξαρτησίας ·
Άνίσως πε'πρωται ή γή -/ειροκροτοίσα πάλιν 
νά ιίη  των Θερμοπυλών τήν ΓΕρσοφόνον πάλ^ν, 
κ’ ή Ίστορί’ άνοίγουσα τά ; παλαιά; δίφθέρας, 
νά γράψ’ είς τάς σελίδάς της σελίδας νεωτε'ρας, 
μίαν ας ζήσω ά π’ αύτάς ήμε'ραν, μίαν μο'νον,
“Ελλην έλεύθερος ζυγοΰ, πολίτης άλ/ων /ρόνων, 
κ’ ε’ρρέτω και τό με'λλον μου τό εις τόν τάφον λήγον, 
έρδέτοι και τό παρελθόν, ε’κτός στιγμών ολίγω ν!

Καί τώ όντι, τ ίς  ύμνησε γεγωνότερον καί λαμ- 
πρότερον τά  τρόπαια τής νεωτέρας Ελλάδος; 
Τίς ένέγραψε γλαφυρώτερον εϊς τής αθανασίας τάς 
πλάκας τά  ονόματα τών έφ’ ήμών Αεωνιδών 
και Θεμιστοκλέων; Τίς έπλη'γωσε καιριώτερον 
τήν τών παρ’ ήμΐν δημαγωγών μοχθηρίαν, τήν 
άγυρτιαν τών άναιδώς έμπορευομένων τά ναυά
γ ια  τής Ελλάδος, τών έξορχησαμένων τά ίερώ- 
τερα τής καρδιας αισθήματα μέχ ρι καί αύτών 
τών λεξεων του πατριωτισμοΰ καί τής αρετής, 
παρά τον ποιητήν τοΰ Κ ο υ τρ ο ύ λ η ; Τίς έκε-

ραύνωσε χαριέστερον καί σαοκαστικώτερον έν- 
ταύτώ τόν γελοΐον π ιθηκ ιώ ον τής νεωτέρας 
Ελληνικής κοινωνίας; Τό αριστούργημα τοΰτο, 

τό;όποΐον καί μ-ονον ή'οκει ιν’ άπαθανατίση τον
“ , r ~ „ 1 ., ·· ι », * ‘τ ίποιητην, εινε παν ο, τ ι  τε/.ειοτερον εις το ειαος 

τοΰτο παοήγαγον οί νεώτεροι χρόνοι, καί λόγω 
εύρέσεως, καί λόγω διαθέσεως, καί λόγω τής 
περί τήν λέξιν ύφής. Ό  Κ ο υ τρ ο ύ λ η ς άνεβί- 
βασε τήν δημώδη Ελληνικήν γλώσσαν πολύ 
ύψηλότερον παρ’ ό', τ ι  είχον ήδη αναβιβάσει 
αύτήν τά  Λυρικά τοΰ Αθανασίου Χριστοπούλου 
καί τά λεγάμενα Κλέπτικα τραγούδια. Ό ποία 
εύ'ροια λόγου! όποία φυσική καί λεία συναρ- 
μογή! όποία πάντεχνος πλοκή λέξεων καί^φρά- 
σεων, καινότατων τών πλείστων, χαμαιπετών, 
καθημαξευμένων! καί ταΰτα π ά ν τ α ... .  χω ρ ίς ' 
ομοιοκαταληξίας!! άπό τής οποίας τήν τροχα- 1 

πέδην πρώτος ό Κύριος 'Ραγκαβής κατώρθωσε ν ’ 
άπαλλάξη τήν ποίησίν μ α ς ,...

Ρίψωυ.εν τό βλέμμα έπί τής τυχούσης σελί- 
δος τοΰ αριστουργήματος τούτου καί άληθώς * 
Αριστοφάνειου έργου, καί θαυμάσωμεν τήν 
άξιοθαύμαστον τοΰ ποιητοΰ επίνοιαν.

Καί τάχα  ποιους λόγους, ισχυρούς, σοφούς, 
προτείνετε; ς αύτόν τόν ανεμόμυλον 
ποΰ (3άφ·τε, ασπρίζετε, κτενίζετε, 
σγουραίνετε, καί λάθος όνουάζετε ^
σείς αί γυναίκες κεφαλήν, νά μάθοίμεν 
δέν ήμποροϋμεν ποιος άνεμος φυσα;

Τοΰ κόσμου τοΰ υπουργικοΰ τόν Άτλαντα 
ας ψάλν; παν στόμα.

Τήν εύγενή του κορυφήν φιλόδοξος 
άνάπτει φαγοΰρα.

Τ ίς οίδε δοίφναι αν φυτρόνουν εις αύτήν,, 
ή έντομα βόσκουν;

Ε ΐν’ Αίτνα ή καρδία κ’ ή κοιλία του" 
φοβοΰ τά; εκρήξεις!

Α. *λν κατορθώσης νά μέ κ.άμτ,ς Υπουργόν,. ..
•/ρειάζεται παιδεία ίσοι;; αν αύτό,
δμολογώ πώς δέν τήν εχω . —  15. Ό χ ι  δ ά !
καιρό; δέν είνε δποΰ είδα υπουργόν
κ’ εκράτει τό κονδύλι του ώ ; δίκελλον,
καί έσκαπτεν υπογραφήν, καί ώμ9ΐαζαν
τά γράμματά του κακοήθειαι μυι^ν.

Όποιον κωμικόν άληθώς καί άπ’ αύτών τών 
’Αραφηνίδων ’Αλών μεμεταλλευμένον άλας! πώς 
άλλως ήθελε ποιήσει καί αύτός ο Αριστοφάνης; 
Θέλεις νά ϊδης ζωγραφίαν λαλόΰσαν τών αύτο- 
χειροτονήτων τής κοινωνίας <μας διδασκάλων; 
έ'χεις τόν δημοσιογράφον Σφ η£ίαν ·

Πως είνε π /^ ν  Ινο'μιζα 
εις τάς Αθήνας φύλλα περισσότερα 
εφημερίδων, παρά ιύλλα π,ρ^σινα.
Α. Κίνε πολλά, ά λ λ ’ ούκ  έ ^ τ ω  π ο λ λ ω  τό  εύ.
Τό φόλλον μου είνε καυτή «ον οξύ... 
κ’ ή υ?ρις μου είνε γ υ μ ν ^ ία ί αναιδής, 
είν’ έχιδνα, είν’ έμ.πρηστηριος δαυλός* 
μ.’ αύτόν φωτίζω τόν Έλ^Γ|«Λκόν λαόν, 
διδάσκων τά ρητά καί τ^ ά π ό ρ ^η τα ....
Ε ί;  τής οργής μου, άνθρωπε, τό,φυσ/;μα 
ξεριζω μένη θε νά πέσ' ή νέα σου 
δποληψις, αύτή που κατακράτησες.

Θέλεις ύψος καί μέ^αληγορίαν Λισχύλ.ου; 
Άκουσον τήν περιγραφή^ τής 'Ρωσσικής παντο- 
δυναρ-ίας * ·

Ό  γίγας τή ; ισ/ύος μας, ίγ ιο / στρωμνήν τούς παγετούς, 
τήν δύσιν καί ανατολήν συνέχ’ είς τάς άγκάλα; του. 
Άδάμας εις τό στέμμα του τοΰ ΙΙολου λάμπει δ άστήρ· 
πατεΐ, κ’ ύπό τό βήμα του σχίζοντ’ οί πάγοι τοΰ Ούράλ, 
κ’είν’ ή πνοή τοΰ στήθους τοΰ υπερβορεία θύελλα.

’Αλλ’ ό αύτός ούτος ά'νθρωπος απολυόμενος τόν 
κόθορνον τοΰ Αισχύλου καί Εύρυπίδου, και άπο- 
τιθέμενος τόν χρωστήρα τοΰ Άοιστοφάνους καί 
τοΰ Μενάνδρου, άναλαμβάνει μετά τής αύτής 
δεξιότητος τήν σμινύην τοΰ Παυσανίου, καί άπό 
τών ερειπίων τοΰ Παρθενώνος καί Έρεχθείου, ή 
άπό τών έν Όρχομενω καί Μυκη'ναις θησαυρών 
τών Πελοπιδών άνορύττει τήν άρχαιοπινή τής 
Ελλάδος δό ξαν. Τόν ευρίσκεις εϊς τόν ναόν τοΰ 
Έπικουρείου ’Απόλλωνος, είς τό ιερόν τής ’Αρ- 
γείας Ηρας, είς τό ύπόγειον τών Έλευσινιων

μέγαρον, ύπό τάς στήλας τοΰ 11 ανελληνίον* Διός, 
ή μεταξύ τών έν ’Ολυμπία συντριμμάτων. Ούτε 
τό i lv ./  ιστόν λίθου [Vjpi'-v διαφεύγέι τήν όςυ- 
δε'ρκειάν του- λα'λΛσΤΰαΰ7<·ζ %'■ λίθοι, λαλοΰσι 
καί τά  άμυδρότατα τών ΊΟΛίσΐάχων έμβλήυ.ατα·i V I , W .*>* · 1

• * .
Ispa eliam  rude^a* c amrrnt.

Καί ιός έάν τοΰτο μόνον ένέδει αύτώ πρός δόξαν, 
άνασκαλεόει καί τήν κόνιν αύτήν τών αρχαίων 
μνημείων* κ α ί, καθώς ό περικλεής Κυβιίρος, 
άφ’ένός τεμαχίου σιαγόνας, άφ’ ένός μασητήρας, 
άνευρίσκει κόσμον άλλον άπολεσθε'ντα, έ—ίση ς 
ό οξύς τού ήμετέρου σοφοΰ νοΰς, άπό τών τοΰ 
έλα·/ίστου λίθου] τμημάτω ν, έκ τριών ή πέντε 
μόλις διακοινομένων γραμμάτων, συναρμολο
γε ί ίστορικωτάτην έπιγοαφήν καί δημιουργεί 
ολόκληρον άρ·/αιότητος σελίδα.

Πρόκειται, φέρ’ είπεΐν, νά ύμνηθη έν δημο- 
τελεΐ πανηγύρει ταυ Φαβιέρ',υ ό φιλελληνισμός, 
ή τοΰ Νεοφύτου Δούκα ή αύτα~άρνησις, ή α ύπέο 
τής έπιστήμης ήρωϊσμός τοΰ Μύλλεο. Τίς άρ- 
μοδμότερος πανηγυριστής παρά τόν ’Αλέξανδρον 
’Ραγκαβήν; Τίς αισθάνεται κατά ταυτοπάθειαν 
ζωηροτερον καί άγνότερον τον ιερόν ένθουσιασμόν, 
όστις κατέφλεγε τάς ψυχάς έκείνας; Μετά πό
σης εύφραδείας άμα καί μεγαληγορίας συνεγεί
ρει περί τήν κόνιν τοΰ άρχαϊκωτέρου τών δ ιδα 
σκάλων τοΰ γένους τού; διακαεστε'ρους τών 
Πανελλη'νων πόθους ! Πόσον ζωηοώς έυ.πνέει 
αύτόν ή μνήμη τοΰ έπισηματέρου καί ίππατι- 
κωτέρου τών ΦΛελλη'νων, καί είς όποιον ύψος 
ποιητικού αύτό]/ρημα ένθουσιασμοΰ δέν μετεο.- 
ρίζεται, άναφέρων τάς τελευταίας αύτοΰ εύ/άς!

Καί ποΐος ά'λλος παρά τόν Αλέξανδρον 'Ραγ- 
κάβήν δύναται νά μεταφέρη τόν αναγνώστην 
αύτοΰ άνάρπαστον έπί τών πτερύγων τής δια- 
νοίας, καί νά τόν περιαγάγη είς κόσμον άλαλον, 
είτε φανταστόν, είτε καταδεδυκότα πρό αιώνων 
είς τό y άος τοΰ παρελ.θόντος; Ή  δέν είναι αύτός 
έκεΐνος, ό'στις έξενάγησε πρό τριών έτών ολό
κληρον τό άκροατήριόν του, άριθμούμενον καθ’ 
εκατοντάδας, είς τόν πρό εικοσιν αίώνοιν βίον 
τής Κεκροπίδος, καί κατέόειξεν ήμΐν, ώς έν 
πανοοάματι, τήν πομπήν τών Παναθηναίων, καί 
τάς Αθηναίας παρθένους άνακομιζούσας τόν π έ
πλον είς τήν Ακρόπολιν τή θεώ, καί τόν λαόν 
ολόκληρον παρακολουθοΰντά, ζώντα, λαλοΰντα, 
κινούμενον; Δεν ειδομεν τότε άπαντες, έδώ μέν 
τούς δικαστάς τού Αρείου Πάγου, οΐτινες άνα- 
βάντες, « κατέλαβον σοβαρώ; τάς έδρας αύτών 
« έφ’ υπαίθρου τοΰ βράχου . . . .  καί κατόπιν 
« τούτων τούς δύο διαδίκους ώχρούς καί τετα- 
» ραγμένους, οΐτινες προσαχθέντες, έκαθέσθη- 
« σαν καί αύτοί έπί δύο λίθων ά ρ γ ώ ν , καί τόν 
« ιερέα προβαίνοντα έστεμμένον καί άοάν καί 
« θυσίαν προσφέροντα ταΐς ’Εριννύσι κατά τών 
κ επιόρκων, καί τόν μέν διώκοντα κεοαυνοβο- 
« λοΰντα έπί μακράν ώραν τόν άντίπαλον διά 
« ρύμης φλογερών λόγων, καί άπαιτοΰντα αίμα 
« άνθ’ αίματος καί διισχυριζόμενον ό'τι τό θΰμα 
« έκπνέον δέν έσυγχώρησε τόν φονέατου* τόν 
α κατηγορούμενον, φεύγοντα διά τοΰ πεδίου, 
« άφοΰ, έγερθείς τεθορυβημένος καί ύποτρέμων 
« καί τινας λέξεις δυσνοη'τους τραυλίσας, έπεί- 
<( σθη ό'τι μάταιος ό άγων καί αύτου καί τοΰ 
« συνηγόρου του. »

Αλλ’ αί φιλολογικαί μελέται δέν ένδιαοέ- 
ρουσι τούςπάντας, καί πολλοί, πολλαί μάλιστα, 
έχουσιν άνάγκην νά διδα/θώσι τερπόμεναι, νά 
διόαχθώσιν άνεπαισθήτως. Ό  έπιδέξιος συγ
γραφεύς προνοεΐ καί περί αύτών, καί μεταξύ 
κολοσσαίων καί πολυφύλλων συμπληρωμάτων 
τοΰ Boeck καί τοΰ Ερμάνου, ερχεται εύογκόν 
τ ι  καί κομψότατον διήγημα, ιλαρόν καί προση
νές, νά λαλήστ] τήν γλώσσαν τοΰ Mery ή τοΰ 
A lphonse K arr, ή να φαιδρύνη τό βλοσυρόν 
τής εφημεριδογραφιας πρόσωπον καί τά  κεφα « 
λαλγή ζ η τ ή μ α τ α  τ ή ς  ή μ έ ρ α ς .

Σ . ΒνΞΛΝΤΙΟΙ '.

(Έ π ετα ι συνέχεια).

ί .  Έ κ  τής ‘Επταλόφου.

ό'μως τών Εβραίων, τά  γραφέντα άπό τοΰ Σο- 
λομώντος μέχρι τοΰ R-ύρου, όμιλοΰσί περί πολ
λών βασιλέων, πρός ούς τό βασίλειον τοΰ ’Γσρ'αηλ 
καί τοΰ ’Ιούδα πολεμικώς έ'σχεν. Αί δέ έν αύτοΐς ! 
ιστορούμενα! πράξεις, καίπερ είκνΐ καί φύρδην ι 

εκτεθειμέναι, παρέχουσιν ήμΐν σπουδαία χρονο
λογικά ενδόσιμα. 'Η ιστορία τής Ασσυρίας, ήν 
συνέγραψεν ό ‘Ηρόδοτος, άπωλέσθη. Τής δέ πο
λυτίμου ιστορίας ήν ήρύσθη άπό τών άρχείιον 
τών Εκβατάνων καί κατέλιπεν ήμΐν Ιντησίας ό 
Κνιδιος, διεσώθη άτελής μόνον σύνοψις παοά 
Διοδωρω τώ Σικελιώτη, παρ’ ού καί τά  πλεΐστα 
τών ένταΰθα ΐστορουμένων έρανιζόμεθα, καί αύτώ 
ακολούθως πειρασόμεθα συντόμως έπιδραμεΐν.

Η πολυτιμοτάτη τοΰ Βερόζου ιστορία, δια- 
πονηθεΐσα υπο βαβυλωνίου ίερέως καί γραφεΐσα 
κατα τάς επιχωρίους παραδόσεις καί τά  ιστορικά 
γραπτα μνημεία, περιήλθεν είς ήμάς λίαν κεκολο- 
βωμένη, καί έν μέρει έν τή ιστορία τοΰ Φλαβίου 
Ιωσηπου καί τοΐς καταλόγοις τών βασιλέων 

τών χριστιανών χρονογράφων. ’Εκ τών έναπο- 
λειφθέντων τούτων ιστορικών γραπτών μνημείων 
μανθάνομεν ταΰτα.

'Η χρονολογία τοΰ Βερόζου, όρμωμένη άπό

τινων α σ τ ? ανάγει τ/,ν ιστορίαν 
τ*ίς Βαβι/λωνος εις χ ^ ια  και έννεακοσια τρία 
ετη πρό τής είς τήν^Βαβυλώνα εισβολής τοΰ 
Αλεξάνδρου. Ό  Αλέ^νδρος είσέβαλεν είς αυ
τήν τό πρώτον έν έτε ι 3 1, ό'περ ανάγει αύτήν 
μέχρι τοΰ έ'τους 2 2 3 4 * π . ) . ,  έξ ού τεκμαιρό- 
μεθα ότι έπί τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου ή Βαβυ- 
λων ύπήρχεν ήδη πρό 2 0 0 0  έτών, ήτοι άπό τοΰ 
Αβραάμ. Καί όμως έκ τών διηγήσεων καί πα
ραδόσεων τής Γενέσεως καταφαίνεται ό'τι έ'τι 
έπί τοΰ Αβραάμ ή άρχή τής Νίνου καί τής Βα- 
βυλώνος ήτο άσαφις καί άβέβαιος ή'δη έξ άυ.νη- 
μονεύτων χρόνων.

Κ ατα τήν ιστορικήν βεβαίαν ταύτην πεοίο- 
δον ή Βαβυλ.ών καί ή Νινος άπετέλεσαν μέν 
αείποτε δύο διάφορα πολιτεύματα, ούχί δέ καί 
πάντοτε κεχωρισμένα. Διότι, ώς καταφαίνεται 
εκ τών παρά τόν κάτω Εύφράτην έξευρεθέν- 
των εσχάτως μνημείων, οί βασιλείς τής Βαβυ- 
λώνος έβασίλευσαν πρωϊαίτατα τής Ασσυρίας, 
ΰστερον δέ τάνάπαλιν.

Αί παρά τοΰ Διοδώρου έκ τοΰ Κτησίου έρα ■ 
νισθεΐσαι πληροφορίαι , αί άφορώσαι είς τήν 
Ασσυριακήν ιστορίαν, συνεπλήοουν άν ευτυχώς

τάς ύπό τοΰ Βερόζού καταλειφθείσας ήμ ΐν , άν 
ήσαν μάλλον συνεχείς καί- έντελέστεραι. Δυστυ
χώς ό'μως ό Διόδωρος περιωρίσθη είς τήν άφή- 
γησιν ολίγων γεγονότων, καί τήν σημείωσιν 
ολίγων χρονολογιών.
• ^ ε '^ ^ ιω τή ς  .τής αυτοκρατορίας έκείνης έγέ
νετο ό .πρώτος τών είς ιστορίαν καί μνήμην πα- 
ραδεδομενων Νΐνος, ό βασιλεύς τών Ασσυριών, 
ο'στι; έπιβαλόμενος.,ί'να κατακτ/ίση ΐή ν  ’Ασίαν 
άπασαν, · i-gy έντός τοΰ .Τανάϊδος καί Νείλου, 
επ&τελέσατό'έπιφανεστάτας φράξεις, καί έγένετο 
πλήν τών Ινδών καί τών Βακτριανών κύριος 
άπάντων τώχ'άλλων τής ’Ασίας εθνών. ’’Εκτισε 
δέ τήν μεγίότην τών τότε κατά πάσαν τήν 
οικουμένην πόλεων κατά τε τό μέγεθος τοΰ περι
βόλου καί.τήν περί τό τείχος καί τά  τεμένη αύ
τής μεγαλοπρέπειαν, τήν ομώνυμον Νΐνον, ύπο- 
στησάμενος αύτνί έτερόμηκες τό σχήμα καί 
περίβολον τετρακοσίων καί όγδοήκοντα σταδίων. 
Τά τείχη αύτής είχον υψος εκατόν ποδών, τό 
δέ πλάτοςήν ίππάσιμον τρισίν άρμασίν. ΤΗσαν δέ 
διειλημμένα πύργοις πυκνοΐς καί μεγάλοις y ι- 
λίοις καί πεντακοσίοις τόν αριθμόν, το δέ ύψος 
ποδών διακοσίων.
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Σύντομος ιστορία τής αρχαίας Βαβυλωνίας, 
’Ασσυρίας, Μηδίας καί Περσίας.

Η  Ανατολή,η χώρα τών μεγάλων καί παν
αρχαίων αναμνήσεων , έγένετο ή κοιτίς τοΰ αν
θρωπίνου γένους. Εν,, αυτή ό άνθρωπος συνη- 
σθανθη τό πρώτον, τό άξίωμα καί τήν μοίραν 
αύτοΰ, καί, διαρρήξας τά  σπάργανα τής άσθε- 
νοΰς ηλικίας, έδοκίμασε τά  πρώτα αύτοΰ βή
ματα . Εν αυτή εψελλισε·το πρώτον έν τώ}μέσω 
τής μεγαλοπρεπούς φύσεως τόν πρώτον ϊαύτοΰ" 
εύγνωμοσύνης καί αγάπης ύμνον πρός τόν "άγνω

στον δημιουργόν καί κοσμήτορα τών θαυμάτων 
τοΰ .κόσμου. ’Ενώ δέ αί μέν y ώραι τής δύσεως 
κατεσκιάζοντο έ'-^ ύπό τής άχλύος τής βαρβα- 
ροτητο^. τών πρωτων αιώνων, οί δέ πρώτοι 
ή μών„'πρόγονο ι ,Jo ί πρόγονοι άπάντων τών εθνών 
τής Ευ ρώ πης, _ο ί £  I βη ρες, καί οί Κελτοί, καί οί 
Γερμανοί, καί οί Πελασγοί, έπλανώντο άγνωστοι 
ετι και· ά^ποτεθηριωμένοι έν τώ μέσω τών δρυ- 
μώνων-τής Ευρώπης, ή Ασία κατωκεΐτο ήδη 
πρωϊαίτατα ύπό πολλών πεπαιδευμένων εθνών, 
ί'-αΐπόλεων πολυάνθρωπων,καί είδε τνιν άκμήνκαί 
-^-ρ^κμην μεγάλων δυναστειών καί τήν έρήμωσιν 

γαλέω ν.πέριπύστ^ν, πολύ πριν ή ή πόλις τοΰ 
-·Ρ*αμύλου άνατείλη έν τώ  μέσω τών λατινικών 

ί .γρύλων, καί πολύ πριν ,έπέλθωσιν οί ήρωϊκοί τής 
 ̂ .Ελλάδος χρόνοι.

Δυνάσται άλάστορες καί αλαζόνες τών ύπό 
του Εύφράτου κ τ ο ΰ  Τίγρειος αρδευομένων 
χωρών, διέπρεπονίανέκαθεν έν αύτνί δύο μητρο- 
πόλεις, ή Βαβυλών καί ή Νΐνος ή Νινευ'ί, ών αί 
αρ/χαι δια χρόνου πλήθος έσβέννυντο έν τή  ά γ \ύ ϊ  
τών αρχαιότατων αιώνων. Αί άρχαΐαι παραδό
σεις άνήγον αύτάς είς τούς κατά τήν κοσμογονίαν 
αιώνας. Ηύτυχησαν δε διαφερόντως καί προή-

χθησαν είς όγκον καί δύναμιν έ'νεκα τής παρά 
τόν Εύφράτην καί Τίγριν γειτνιάσεως αύτών, 
οιτιν^ς μετα τόν Γάγγην είσιν έπισημότατοι 
τών κατα τήν Ασίαν ποταμών, εχοντες τάς μέν 
πηγας έκ τών Αρμενίων ορών, καί έκβάλλοντες 
όιά τής αρχαίας Μηδίας καί Παραιτακηνής είς 
τήν Μεσοποταμίαν (έξ ών ή χώρα, υπολαμβα
νόμενη , είς μέσον, εσχε τήν έπωνυμίαν), καί 
μετα ταΰτα, διελόντες τήν Βαβυλωνίαν έξερεύ- 
γοντα; είς τόν Περσικόν κόλπον.

Παρα τας άκτάς τοΰ γηραιού Εύφράτου καί 
παρά τήν Βαβυλώνα ήγειραν οί άπό τοΰ κατα
κλυσμού περισωθέντες άνθρωποι τόν περίφημον 
έκεΐνον πύργον, ένθα έγένετο, κατά τήν Γένεσιν, 
ή τών γλωσσών σύγχυσις. Ό  δέ Ασσούρ, ό 
κτίστης τής Νινευ'ί, έξήλθεν έκ τής Βαβυλώνας.

Η αρχαία ιστορία τών δύο τούτων μεγάλων 
πρωτευουσών ήν ελάχιστα γνωστή τoΐςάpyαίotς· 
δ ιότι τα  χρονικά αύτών, διαφυλαττόμενα έν τοΐς 
ναοΐς, ήσαν απρόσιτα τοΐς πολλρΐς* οί δέ αύταΐς 
είτε όια τοΰ πολέμου είτε διά τοΰ έμπορίου έπι- 
μιχθέντες λαοί, οΐτινες ήδύναντο νά δώσωσιν 
ήμΐν ωφελίμους τινάς γνώσεις, έγνώοισαν αύτάς 
μόνον κατά τήν παρακμήν "οίύτών. Τά βιβλία

Κ ςϊύρεσι; τή ; —  Άνασκχφαι έν Κχορσαβάο.



Μετα δέ τήν κτίσιν ταύτην ό Νΐνος έστρά- 
τευσε πάλιν έπί τήν Βακτριανήν, ής τάς μέν 
άλλας πόλεις έχειρώσατο ευκόλως, τής δέ πρω- 
τεούσης Βάκτρων ήδυνάτει νά κυριεύσω διά τήν 
οχυρότητα καί τάς έν αύτή παρασκευάς. Πολυ
χρονίου δέ τής πολιορκίας γινόμενες, καί τοΰ 
βασιλέιος άποροΰντος, ό συστρατευόμενος τω 
βασιλεΐ "Οννης, σύζυγος τής Σεμιράμιδος, έρω- 
τικώς έ'χων πρός τήν γυναίκα, καί γνίορίζων τό 
μεγαλεπήβολον αύτής, περίφημου ήδη έπί συνέ- 
σει καί άνδρία καταστάσης, έκάλεσεν αύτήν 
όπως μετάσχη τής πολιορκίας.

Ή  Σεμίραμις, θυγάτηρ κατά τόν Κτησίαν 
τή? θεάς Δερκετοΰς, βρέφος έ'τι ούσα, έςετέθη 
κατά τινα παράδοσιν είς ερήμους καί πετρώδεις 
τόπους, καί έξετράφη ύπό περιστερών παραστα- 
ζουσών γάλα άνά μέσον τών y ειλεών αύτής. 
Γενομένου δέ τοΰ παιδίου ένιαυσιαίου, καί στε- 
ρεωτέρας τροφής προσδεομένου, αί περιστεραί 
άπέκνιζον άπό τών τυρών τεμάχια  καί προσέφε- 
ρον τή  π α ιδ ί. Οί δέ νομεΐς βλέποντες τούς τυ
ρούς περιβεβρωμενους, καί, παρατηρήσαντες, 
έ'μαθον τήν αιτίαν καί οΰτως έςεΰρον τό βρέ
φος. Κομίσαντες δέ αύτό εϊς τήν έ'παυλιν έδώ- 
ρησαν τώ  προεστώτι τών βασιλικών κτηνών, 
ό'στις, άτεκνος ών, άνέθρεψε τό θυγάτριον μετά 
πολλής έπιμελείας μέχρις ού έγένετο σύζυγος 
τοΰ τής Συρίας υπάρχου τοΰ βασιλέως "Οννη, 
θηοευθέντος τώ κάλλει καί τή συνέσει αύτής. 
Ούτω δέ προήχθη αΰτη έκ ταπεινής καταστάσεως 
ίϊς μεγίστην δόξαν. Διότι κεχορηγημένη συνέσει 
καί τόλμη καί τοΐς άλλοις πρός επιφάνειαν συν- 
τείνουσιν, έ'λαβεν ούτω καιρόν ΐνα επίδειξη τάς 
ιδίας άρετάς. Προσκληθεΐσα ύ~ό τοΰ βασιλέως 
καί τοΰ συζύγου αύτής ό'πως υ ετάσχνι τής τών 
Βάκτρων πολιορκίας, καί μέλλουσα νά διαπο- 
ρευθή πολλών ημερών οδόν, ένεδύθη στολήν εύ- 
χρηστον πρόςτε τάς έν τοΐς καύμασιν οδοιπορίας 
καί πρός εύκινησίαν, δ ι ’ ής αδύνατον νά γνωσθή 
αν ήτο άνήρ ή γυνή'. Ένεδύετο δέ αύτήν μετά 
τοσαυ'της χάριτος ώστε ύστερον οί Μήδοι καί 
μετ’ αύτούς οί Πέρσαι παρεδέχθησαν καί έφόρε- 
σαν τήν στολήν τής Σεμιράμιδος.

Παραγενομένη εις τήν Βακτριανήν καί κάτι- 
δοΰσα τά  κατά τήν πολιορκίαν προσανέβη ή 
Σεμίραμις μετά τινων στρατιωτών διά τ ί 
νος δυσδιαβάτου φάραγγος, καί κατέλαβε τήν 
άκρόπολιν. Κυριευθϊίσης δέ τής πόλεως, ό βασι
λεύς, θαυμάσας τήν άρετήν τής γυναικός, τό μέν 
πρώτον έτίμησεν αύτήν μεγάλαις δωρεαΐς, μετά 
δέ ταΰτα, έρωτευθείς αύτής διά τό κάλλος, έπε- 
χείρησί νά καταπείση τόν άνδρα ΐνα παραχω- 
ρη'ση αύτήν [αύτώ έκουσίως, υποσχόμενος άντί 
ταύτης τής χάριτος τήν ιδίαν θυγατέρα. Τούτου 
δέ δυσχερώς φέροντος, ήπείλησεν ό βασιλεύς νά 
τύφλωση αύτόν, έάν μή προχειρως ύπηρετήση 
τοΐς προστάγμασιν αύτοΰ. 'θ  δυστυχής σύζυγος, 
άμα μέν φοβηθείς τάς παρά τοΰ βασιλέως άπει- 
λάς, «μα δέ διά τόν έ'ρωτα περιπεσών εϊς λύσ
σαν καί μανίαν, περιθείς έαυτώ βρόχον άνεκρε- 
μάσθη. Ο δέ Νΐνος ένυμφεύθη ούτω τήν Σεμί- 
ραμιν περιελθοΰσαν άπό ταπεινότατης καταστά
σεως είς βασιλικόν πρόσχημα.

Τόν ΓΊΐνον, γεννήσαντα έκ τής Σεμιράμιδος 
υιόν Νινύαν, καί άποθανόντα, διεδε'χθη ή Σεμί
ραμις, ήτις άπε'δωκε τώ  αύτής συζύγω τιμάς 
θείας, κατασκευάσασα αύτώ τάφον έπί χώματος 
χοιροποιήτου παμμίγέθους, φαινόμενον ώς άκρό- 
πολιν άπό πολλών σταδίων. Ούσα δε φύσει με- 
γαλεπήβολος καί άμιλλωμε'νη περί δόξης πρός 
τόν σύζυγον αύτής, συνήγαγε κατά Κτησίαν 
τόν Κνίδιον άνδρών μυριάδας διακοσίας, καί 
της δορυκτήτου χώρας έκλεζαμένη τούς εύθε
τους τόπους εις πόλεων κτίσεις, φκοδόμησε πολ
λάς πόλεις, καί, παρακαλέσασα τούς πανταχό
θεν άρχιτέκτονας καί τεχνίτας, καί τήν άλλην 
χορηγίαν έξ άπάσης τής βασιλείας παρασκευα- 
σαμένη, επεβάλετο ΐνα κτίση έν τή Βαβυλωνία 
πόλιν άντίπαλον τήςΝίνου. Απολαβοΰσα δέ τόν 
Εύφράτην είς μέσον περιεβάλετο τή πόλει τ ε ί
χος σταδίων τριακοσίων έξήκοντα, διειλημμένον 
πύργοις πυκνοΐς καί μεγάλοις, κατασκευασθεΐσιν

έκ πλίνθων οπτών είς άσφαλτον εμβαφεντων.
Τό πελώριον τής νέας πόλεως τείχος είχε τό 
άπιστον τοΐς άκούουσιν ύψος πεντήκοντα όρ- 
γυιών, τό δέ πλάτος δυσίν ά'ρμασιν ίππασιμον, 
πύργους δέ δίακοσίυυς καί πεντήκοντα τόν άριθ- 
μόν. Διαμετρήσασα δέ έκάστω τών φίλων στα- 
διον καί δοΰσα τήν ικανήν είς τοΰτο χορηγίαν, 
διέταξεν αύτοΐς ΐνα έπιθέσωσι τέλος τοΐς έργοις 
έν ένιαυτώ, ό'περ καί έγένετο. Κατεσκευασε δε 
έν μέσω τής πόλεως κατά τό στενώτατον τοΰ 
ποταμού μέρος καί τριάκοντα ποδών το πλάτος 
γέφυραν σταδίων πέντε τό μήκος, φίλοτεχνως 
καθίσασα τούς κίονας είς βυθόν, και καταστεγα- 
σασα αύτήν κεδρίναις καί κυπαρισσιναις δοκοΐς 
καί φοινίκων στελέχεσιν ύπερμεγεθεσιν. Εκα
τέρωθεν δέ τοΰ ποταμοΰ ήγειρε κρηπίδα πολυ
τελή παραπλησίαν κατά τό πλάτος τοΐς τειχε- 
σιν έπί στάδια έκατόν έξήκοντα. ’Ωκοδομησε δε 
καί βασίλεια πολυτελή έξ οπτής πλίνθου διπλά 
παρά τόν ποταμόν έξ έκατέρου μέρους τής γε-

/ - ·. Λ / V ' '  *φυρας, ε ' ών τιουνατο ινα χ.ατοπτειτ^ κ.αι οιονει 
έ'χη τάς κλεΐς τών έπικαιροτάτων τξς πολεως 
τόπω ν.

Κατεσκευασε δέ έν τώ μέσω τής πόλεως ιερόν 
τοΰ Διός (ή κατά τούς Βαβυλωνίους Βηλου), 
ούτινος καταπεσόντος τώ  χρόνω ουδεμια ύιε- 
σώθη άκριβής περιγραφή. Γνωρίζομεν δέ μόνον 
ό'τι έν αύτώ εύρίσκετο τό περίφημον άστεροσκο- 
πεΐον άφ’ ού οί Χαλδαΐοι εκαμον τας παρατη
ρήσεις τών ά'στρων διά τό υψος τοΰ κατα
σκευάσματος. 'Η όλη οικοδομια ήτο εζ ασφαλίτου 
καί πλίνθου πολυτελώς πεφιλοτεχνημενης. Επι 
τής κορυφής τοΰ ναού ιδρυντο τρια κολοσσαΐα 
άγάλματα χρυσά σφυρήλατα, τοΰ Διος, και τής 
"Ηρας καί τής 'Ρέας. Καί τό μεν άγαλμα τοΰ 
Διός έστηκός καί διαβεβηκος ειχεν ύψος ποδών 
τεσσαράκοντα, βάρος δέ χιλιων ταλαντων Βα
βυλωνίων. Τό δε τής 'Ρέας, καθήμενον έπί δ ί
φρου χρυσού, είχε τό αυτο βάρος. Επι τών 
γονάτων αύτής ισταντο δύο λεοντες, και πλησίον 
τών λεόντων ό'φεις ύπερμεγέθεις, άργυροί, τριά
κοντα ταλάντων έ'καστος έ'χων το βάρος. Το δε 
τής 'ρέας έστηκός είχε σταθμόν ταλαντων όκτα- 
κοσίων, καί είχε έν μέν τή δεζιά χ,ειρι όφιν, 
τή  δέ άριστερα σκήπτρον λιθοκολλητον. Παρα 
το ΐς τρισί τούτοις αγαλμασιν έ'κειτο τραπε,α 
χρυσή σφυρήλατος, το μεν μήκος ποδών τεσσα
ράκοντα, τό δέ πλάτος δεκάπεντε, το δε βάρος 
ελκουσα ταλάντων πεντακοσιων. Ταυτη επε- 
κειντο δύο άγγεΐα καρχήσια και θυμιατήρια και 
κρατήρες χρυσοί. \π α ν τ ε ς  ούτοι οι θησαυροί 
άφηρπάγησαν ύστερον ύπό τών βασιλέων τής 
Περσίας.

’Αλλά τό μάλιστα άξιοθαύμαστον έ'ργον διά 
τό δυσκατάπρακτον τής έπιχειρησεως ήσαν οι 
παρά τήν άκρόπολιν κρεμαστοί λεγομενοι κήποι, 
παράδεισος μέγιστος έ'χων τήν πρόσοψιν θεα- 
τροειδή καί πεφυτίυμενος έπί ψαλιδωματων 
καμαρωτών καί οΐκοδομιών αλλεπαλλήλως επι
κειμένων, περιλαμβανόντων σηραγγώδεις διο- 
δους, καί άναδεχομένων τό τοΰ φυτουργιου βά
ρος, ύπερεχόντων δέ άλλήλων εκ τοΰ κατ 
ολίγον κατά τήν πρόσβασιν. Το δε επι τών δο
κών όρόφωμα τών διόδιον ειχε πρώτον μεν υπε- 
στρωμένον κάλαμον μετά πολλής ασφαλίτου, 
έ'πειτα δέ πλίνθον οπτήν διπλήν εν γυψω όεόε- 
μένην, καί μετ’ αύτήν τρίτον έπιβολήν μο- 
λύβδου, όπως μή διέρχηται βαθεως δ ι αύτών 
ή τοΰ χώ ματος νοτίς. ’Ε π ι δε τών όιαφορων 
τούτων στιβάδων έσωρεύθη πλήθος χώ ματος 
ικανόν ΐνα δεχθή καί τών μεγίστων δένδρων 
τάς ρίζας. Αί σηραγγώδεις δίοδοι δεν ήσαν σκο- 
τειναί ούδέ κάθυγροι, άλλα φωτιζομεναι παντα
χόθεν περιελάμβανον πολλά και παντοδαπα 
βασιλικά διαιτητήρια καί εργαστήρια ποικίλων 
έπιτηδευμάτων, οια βλέπομεν σήμερον τά  υπο 
τόν Τάμεσιν έν τή ύφύδρω σηραγγι ( tu n n e l)  
ιδρυμένα. ’Ε πί τ ί ν ο ς  τών υψηλότατων σηράγγων 
ετέθησαν άντλίαι, δι.’ ών άνεσπάτο πλήθος ύόα- 
τος έκ τοΰ ποταμοΰ πρός ποτισμόν τοΰ παρα
δείσου.

Έ τεμε δέ ή Σεμίραμις καί έκ τών ’Αρμένιων

ορών πέτραν παμμεγίστην οβελίσκον, το μεν 
μήκος ποδών έκατόν πεντήκοντα, το δε πλάτος 
καί πάχος είκοσιπέντε. ήν κατενεγκούσα πρός 
τόν ποταμόν καί έμβιβάσασα εις σχεδίαν, κατε- 
κόμισε κατά τοΰ ρεύματος μέχρι τής Βαβυλώνος, 
καί έ'στησεν αύτόν παρά τήν έπισημοτάτηνόδόν, 
θέαμα παράδοξον καταριθμηθέν έν τοΐς έπτα 
θαύμασιν. Η μεγαλοπρέπεια τής πόλεως, εαν 
πρέπη νά πιστεύσωμεν τούς άρχαίους, και εκ 
τών έοειπίων αύτών λογιζόμενοι, εγενετο απα
ράμιλλος, καί ίσως μόνη έν τή ιστορία.

Φιλοπόλεμος δέ φύσει καί μεγαλοπράγι/,ων 
ή Σεμίραμις έπήλθε τήν τε Περσίαν καί Μηόίαν 
καί τήν άλλην χώραν άπασαν, καί έκτισε πό
λεις μεγάλας, καί διακόπτουσα πανταχοΰ τά 
ό'ρη καί τάς άπορρώγας πέτρας κατεσκεύασεν 
οδούς πολυτελείς, καί μεγάλα έ'ργα. Μετά δέ 
ταΰτα έπήλθε τήν Αίγυπτον καί καταστρεψα- 
μένη τά  πλεΐστα τής Λιβύης και τής Αιθιοπίας, 
έξεστράτευσεν εϊς ’Ινδίας, έν αίς και ετελευ- 
τησεν.

Μετά τόν θάνατον αύτής παρέλαβε τήν άρχήν 
ό υιός αύτής καί τοΰ Νίνου Νινύας, ούδεν λογου 
άξιον ποάξας, καί μετ αύτόν πολλοί βασιλείς, 
οΐτινες, διαδεχόμενοι τήν αρχήν παΐς παρά 
πατρός, έβασίλευσαν έπί γενεάς τριάκοντα μ έ
χρι τοΰ Σαρδαναπάλου, τριακοστοΰ απο τοΰ 
Νίνου, ό'στις έγένετο έσχατος τών ’Ασσυριών βα
σιλεύς, καί ύπερέβη άπαντας τούς πρό αύτοΰ 
τρυφή καί ραθυμία, ζη'σας βίον γυναικώδη, 
διαιτώμενος μετά τών παλλακίδων, ενδεδυμέ- 
νος στολήν γυναικείαν καί έπιχριων το τε προσ- 
<οπον καί τό σώμα ψιμυθίοις καί τοΐς άλλοι ς 
τών έταιοών κοσμήμασιν. Έπετήδευσε δε και 
τήν φωνήν γυναικώδη, καί προήχθη εις τοσοΰ
τον τρυφής καί ά/.ρασίας ώστε συνέθεσεν εις εαυ
τόν έπιτάφιον, έν ώ δηλοι κυνικώτατα ότι το 
τέλειον άγαθόν καί ό τοΰ βιου σκοπος είναι αι 
διά τοΰ σώματος ήδοναί. Παρήγγειλε δε τοΐς 
διαδόχοις ΐνα έπιγράψωσιν αύτώ έπί τοΰ τάφου 
μετά θάνατον τό έπιτάφιον τοΰτο , ό'περ μετε- 
φράσθη ύστερον έλληνιστί οΰτως·

ΕΟ ειοώ; ό’τι Ονήτο; £<ρυς, 5ον βυαον άε;ε,
Τερπόυιενο; Οαλίηαι· Οανόντ,ι 4οι ouTt? όνησις.
Καί γάρ Ιγώ <7πόοός ε ίμ ι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. 
Τοϋτ’ έ /ω , οτσ’ εφαγον καί εφύβριαα, καί μετ’ έρο)τος 
Τέρττν’ επαθον * τά δέ πολλά και ολβια κείνα λελειπ-αι,

Τοιοΰτος 'δέ ών ούχί μόνον αύτός αϊσχρώς 
κατέστρεψε τόν βίον, αλλα και τήν πολυχρονιοι- 
τάτην πασών ήγεμονίαν τών ’Ασσυριών απω- 
λεσε · διότι οί διοικηταί καί οι φορου ύποτελεις 
ήγεμόνες, ό τε βασιλεύς τής Βακτριανής καί ό 
Μήδος ’Αρβάκης καί ό στρατηγός τών Βαβυλω- 
νίων Βέλεσυς συνώμοσαν κατα τοΰ εκδεδιητη- 
μενου μονάρχου, καί έπεξελθοντες αυτω, ειλον 
μετά καρτεράν πολιορκίαν τήν Βαβυλώνα. Τοτε 
δέ ό Σαρδανάπαλος, άπογνούς τήν σωτηρίαν, 
καί ΐνα μή γένηται ύποχειριος τοΐς πολεμιοις, 
κατεσκεύασεν έν τοΐς βασιλειοις πυράν υπερμε
γέθη, καί έπισωρεύσας ταύτη άπαντα αύτοΰ τόν 
χρυσόν καί άργυρον, καί συγκλεισας μεθ εαυτοΰ 
τάς τε  παλλακίδας καί τούς εύνούχους, κατέ- 
κ.αυσεν άμα τούτοις άπασιν έαυτον τε και τα 
βασίλεια. Οί δέ άποστάται, κυριεύσαντες τής 
πόλεως, ένδύσαντες τήν βασιλικήν στολήν τον 
’Αρβάκην άνηγόρευσαν αύτόν βασιλέα.

Συνέβη δέ τό άξιομνημόνευτον τοΰτο, ώς 
φαίνεται, περί τό 7 4 7  έτος πρό Χριστοΰ. Τά 
βασίλειον τής Ασσυρίας συνεστάλη τότε έντός 
τών άρχαίων αύτοΰ όριων, "και νεον βασιλέων 
γένος άρχεται.

’Εκ τών άβεβαίων καί άσαφών τούτων λε- 
πτομερειών έξαίρεται λοιπόν τό μέγα καί βέ
βαιον συαβάν, ή έν ετει 7 4 7  Π. X . άλωσις τής 
Νινευ'ί, καί ή ύπο τών συμμάχων κατάλυσις και 
ό διαμελισμός τοΰ παναρχαίου ’Ασσυριακοΰ κρά
τους, ό'πεο διαιρεί τήν άρχαίαν ’Λσσυριακήν ιστο
ρίαν είς δύο μεγάλας διακεκριμένας έποχάς· τήν 
τής ά ρ χ α ία ς  μ ο ν α ρ χ ία ς  πρό τοΰ 7 4 7  έτους, 
καί τήν τ ή ς  ν ε ω τ έ ρ α ς ,  άρχομένης άπό τοΰ 
έ'τους 7 4 7 , καί ληγούτης μετά παρέλευσιν έκα-

ΈπανόρΟωσι; τών άρχαίων Ά σ ^ ρ ια κ ώ ν  [ατΓ/είω ν.

τόν τριάκοντα έτών είς τήν δευτέραν τής Νινευι 
καί τήν έν ετει 6 0 8  παντελή αύτής καταστρο
φήν. Καταδεικνύεται δέ τοΰτο καί έκ τών έσχά
τως έξευοεθέντων άρχαίων επιγραφών.

Ή  δευτέρα καταστροφή έπήλθεν έκ πάντως 
εναντίων αιτίων καί ϊδίως έκ τής φιλοδοξίας 
καί τών νέων κατακτήσεων τών βασιλέων τοΰ 
νέου βασιλικού γένους. Διότι εύθύς παρελθόντων 
ήδη 50  έτών άπό τής καταστροφής τοΰ 7 4 7  οι 
νέοι βασιλείς τής Νινευ'ί άπέκτησαν πάλιν έν 
μέρει τήν έπί τή δυτική Ασία υπεροχήν, ήν 
άπώλεσαν τότε. ’Επειδή ή Αρμενία, ή Μεσο
ποταμία, ή Κ ιλικία , ή Συρία, ή Παλαιστίνη 
έγένοντο πάλιν υποχείριοι τοΰ βασιλείου καί 
φόρου ύποτελεΐς. 'θ  βασιλεύς Σεννακχερίβ, ό'στις 
ήγαγεν αιχμαλώτους τάς δέκα φυλάς τοΰ ’Ισραήλ, 
ανήκει είς τήν έποχήν ταύτην. Χλλά καί ή Βα
βυλωνία ήναγκάσθη έπανειλημμένως ΐνα δεχθη 
τήν ήγεμονίαν τής ίσχυράς αύτής αντιπάλου, 
έπιποθούσης ΐνα έκδικήση τήν ταπεί^ωσιν ήν

ύπέστη. ’Ε πί έ'να ό'λον αιώνα αί πράξεις τών
νέων νινιβιτών βασιλέων έξετάνθησαν μέχρι τών
ορών τών διαχωριζόντων τήν Ασσυρίαν άπό τής
Μ ηδίας· καί τέλος έτ;εβάλοντο ούτοι ΐνα ύπερ- 

 ̂ / '  <■/ ~ <-/ < / ,, 7Γ/3όη<7(υσι τα ορια ταυτα, ατινα η φυσις εσττ,σε
μεταξύ τής σημητικής καί ιρανικής φυλής, ό'πως 
άνακτήσωσι τήν άρχαίαν έν τή άνω Ασία ύπερο- 
χήν τής ’Ασσυρίας. ΐ\λ/.ά τοΰτο έπήνεγκεν αύτοΐς 
ό'λεθρον. Από τοΰ διαμελίσμοΰ τοΰ 7 4 7  ή Μη- 
δία ηύξησεν είς δύναμιν καί εϊς έ'κτασιν. 'θ  δέ 
βασιλεύς τών Μήδων, ό ύπό τών Έλλήνιον έπ ι- 
καλούμενος Κυαξάρης, άντί τοΰ άμύνεσθαι ήδη, 
άοξάμενος τοΰ προσβάλλειν, έπεξήλθε τότε τή 
Νινευΐ, καί πολιορκήσας είλεν αύτήν έξ έοόδου, 
καί λεηλατήσας τήν πόλιν κατέκαυσε τά βασί
λεια καί τά  τεμένη· ή δέ τέως μεγαλοπρεπε- 
στάτη καί περίφημος έκείνη πόλις μετεβλήθη είς 
σωρόν έρειπίων (6 0 8  Π. X .) .

Εκτοτε ή πόλις τοΰ Νίνου καί ή άρχαία μο
ναρχία δέν άνέλαβον ή δη · ή δέ Ασσυρία, ήτις

επι τοσουτους αιώνας ήρςε τής Ασίας, κατέστη 
εναλλαξ καί αΰτη ύποτελής τών βασιλέων 
τής Μ ηδίας, —  ή τις όψιαίτερον συνεμίχθη τή 
τών Περσών άρχή, —  μέχρις ού άπαντα τά 
έθνη ταΰτα καί άπαντα τά  βασίλεια, Ασσύριοι, 
Βαβυλώνιοι, Μήδοι, Πέρσαι, καταπονηθέντα 
παρα τοΰ πάντας νικήσαντος Αλεξάνδρου τοΰ 
Μεγάλου, συνεμίχθησαν μια  καί τή  αύτή άρχή, 
τή Μακεδονία.

Αιώνες ήδη πολλοί παρήλθον άφοΰ τά  έρεί
π ια  τής άλλοτε περιβοήτου Νινευι κεΐνται 
όιεσπαρμένα έπί τοΰ έρημου αύτής έδάφους, 
κατακλυσθέντα ύπό τοΰ κονιορτοΰ καί τής ίλύος 
τοΰ ποταμοΰ, καί έλθόντα είς λήθην. 'Η δέ 
πρώην περίφημος πόλις έξηφανίσθη· καί ό γεωρ
γός άροτρεύει καί τά  ποίμνια βόσκουσιν έπί τοΰ 
έδάφους τοΰ καλύπτοντος δίκην νεκρικοΰ μαν- 
δύου τά  μνημεία τών βασιλείων καί τών ναών 
τής άρχ/ '~ς μητροπόλεως. Ή  κατάρα τών προ
φητών έξετελέσθη. Κ αί μόλις σήμερον μετά



πολλών αιώνων λνίθτιν έΕ&υρe’Ovjσαν ύπο -tvjv γν;ν 
τά  ερείπια της μητροπόλεως, άτινα ούδέν λεί- 
ψανον, ούδέν τεκμήριον προεσήμαινεν.

’Αλλά και ή Βαβυλύν δέν ύπήρξεν εύτυχε- 
στέρα κατά τοΰτο. Η καταστροφή της Νινευ'ί, 
άπαλλάξασα αύτήν αντιπάλου πόλεως φοβέρας, 
αϊσιωτάτων προάγγελος αύτη έφαίνετο.

Έπειδή βλέπομεν αύτήν δεσπόζουσαν εύθύς 
άπάστις τής σιμητικής Ασίας. Τό δέ ό'νομα 
του Ναβουχοδονόσορος, δπερ επιπολάζει εν τα ΐς 
τών προφητών της Ίουδαίας βίβλοις του 
έκτου αίώνος ίσταμένου, περιλαμβάνει έν έαυτώ 
ούτως είπεΐν ά'πασαν την της εποχής ταύτης 
ιστορίαν. Ούτος έκάλλυνε την Βαβυλώνα μεγά- 
λαις κατασκευαΐς τε και οίκοδομίαις, και περιε- 
ποίησεν αύτίί μεγάλην δύναμιν. ’Αλλ’ έ'θνος τ ι  
τέως ά'σημον και σχεδόν άγνωστον, τό των 
ΓΙερσών, ούτινος τά νομαδικά φύλα κατεΐ'/ον 
την πρός τόν Περσικόν κόλπον μοίραν τοΰ βασι
λείου τών Μη'δων, αναφαίνεται η δη κραταιού- 
μενον και αύξον εν τη άνω χώρα. ’Εν έ'τει 5 6 0  
Π. X. αναγορεύεται βασιλεύς τοΰ έθνους τούτου 
έν Έκβατάνοις ό Κΰρος, ό ένδοξος αρχηγός του 
βασιλικού τών Αχαιμενιδών γένους, σφετεριστείς 
την άρχήν καί καταστη'σας τήν φυλήν αύτοΰ 
άντί τής Μηδικής.

Από τοΰ Κύρου (ούτινος τό αληθές ό'νομα 
είναι Κούρους) άρχεται τό τών Αχαιμενιδών βα
σιλικόν γένος, ό'περ έβασίλευσε διακόσια καί τριά
κοντα ετη μέχρι τοΰ θανάτου Δαρείου τοΰ Κο- 
δομανοΰ, τοΰ τελευταίου πέρσου βασιλέως, τοΰ 
ύπό τοΰ ’Αλεξάνδρου έν ’Αρβήλοις καταπονηθέν- 
τος. Ο ί Α χαιμενίδαι μετη'νεγκον τήν πρωτεύου
σαν τοΰ βασιλείου είς Περσίαν,. ίδρύσανΤες έπί 
τούτω τήν ύπό τών Ελλήνων μεταφρασθεΐσαν 
Περσε'πολιν, ήστινος τό περσικόν ό’νομα 
έ'μεινεν άγνωστον, 'θ  Κΰρος, κύριος γε- 
νόμενος τής Ασσυρίας, ή τις ή δ η ,  ώς 
ειδομεν, έγε'νετο επαρχία τής Μηδίας, 
προσε'λαβε τάς μέχρι ττ,ς Μικράς Ασίας 
καί τοΰ Αιγαίου χώρας.

Πρός τήν νέαν ταύτην ’Ασιατικήν 
αρχήν δέν εμενεν ήδη άλλη πλήν 
μόνη αύτόνομος π ό λ ις , ή Βαβυλών.
Αλλά καί αΰτη ύπέστη τό κοινόν τοΐς 
άλλοις πεποωμένον κυριευθεΐσα έν ετει 
5 3 8 . Πολλαί άπόπειραι πρός άνάκτησ'ιν τής έλευ- 
θερίας έβλαψαν καί επί τέλους άπώλεσαν αύτήν 
είς αιώνα* διότι ό μέν Ααρεΐος ό Ύστάσπους 
κατέστρεψε τά  έν τοΐς έπτά θαύμασιν αναγρα
φόμενα τείχη (5 1 6 )·  ό δέ διάδοχος αύτοΰ 
Ξέρξης τόν ναόν τοΰ Βήλου, άρχαΐον οικοδό
μημα, έν ώ υπήρχε τό περιβόητον τών Χαλ- 
δαίων ιερέων άστεροσκοπεΐον. Καί ότε ό Αλέξαν
δρος είδε τήν Βαβυλώνα, ήδη τά  δημόσια αύτής 
τεμένη καί οικοδομήματα κατέπιπτον. Διηγούν
τα ι δέ ότι ό Αλέξανδρος, θελ^ήσας ΐν ’ άνασκευάση 
τόν ναόν τοΰ Βήλου, δέν ήδυνήθη ΐνα έπιτελέση 
τό έπιχειρηθέν εργον, (δ ιό τ ι μόνη ή άνακάθαρ · 
σις τών περί αύτό καταπτώσεων ήτο έ'ργον δύο 
μηνών καί μυρίων άνδρών), συμπεσούσης παρευθύς 
τής νόσου καί της τελευτής τοΰ βασιλέως. ’Ήδη 
έπί τοΰ Διοδώρου ό χρόνος καί οί πόλεμοι τά μέν 
τών βασιλείων καί τών άλλων κατασκευασμά
των όλοσχερώς έξηφάνισαν, τά  δέ έλυμήναντο 
ούτως ώστε τό πλεΐστον έντός του τείχους μέ
ρος τής Βαβυλώνος έγεωργεΐτο. Οί Πέρσαι, καί 
ό χρόνος καί ή τών Μακεδόνων ολιγωρία κατέ
στρεψαν παντάπασιν αύτήν · μάλιστα δέ επειδή 
Σέλευκος ό Νικάτωρ έτείχισεν έπί τώ  Τίγριτι 
ημέραν μακράν τής Βαβυλώνος νέαν πόλιν, τήν 
Σελεύκειαν, καταστη'σας αύτήν πρωτεύουσαν 
τοΰ κατακληρωδέντος αύτώ βασιλείου. Εκτοτε 
δέ ή μέν Σελεύκεια έγένετο μείζων της Βαβυ
λώνος· ή δέ περιήλθεν είς έρήμωσιν, ώστε 
όρθώς έπ αύτής έλέγετο τό περί τής Μεγαλο- 
πόλεως τής Αρκαδίας λεχθέν ·

« Έρημία μεγάλη έστίν ή Μεγάλη πόλις. »

Έγκαταλειφθεΐσα ύπό τών πλείστων κατοί
κων, κατέπεσε· τά δέ ερείπια αύτής κατεκλύσθνι- 
σάν ύπό τής ψάμμου καί τών άπό τής ίλύος τοΰ

Εύφράτου προσχώσεων. Το Ι'δαφος αύτής μετε- 
βλήθη είς γεοιλοφίας γεωργησίμους, διατεμνο- 
μένας νΰν παρά του άροτριώντος γεωργού. Το 
δέ όνομα αύτής εξαφανίζεται έκ τής ιστορίας, 
και μόλις προφέρεται ώς παράδειγμα τοΰ τής 
τύχης άγχιστρόφου.

Β'.

Απώλεια τών αναμνήσεων τής Ανατολής 
κατά τόν μεσαιώνα έν Ευρώπη καί έν 
τή ’Ανατολή, κατακλυσθείση ύπό τοϋ 
Μωαμεθανισμού. —  Ανακάλυψις τών 
μνημείων τών αρχαίων ασιατικών βασι
λικών γενών τής Περσεπόλεως. —  'θ  
Νείβουρος φέρει πρώτος είς τήν Εύρώπην 
ακριβείς άντιγραφάς τών επιγραφών τής 
Περσεπόλεως.

Τα έθνη τής Ευρώπης, κατακλυσθέντα βιαίως 
ύπό τών άπό τοΰ βορρά κατελθόντων βαρβάρων 
τών καταστρεψάντων τήν 'Ρωμαϊκήν αύτοκρα- 
τορίαν, καί πάσας τάς περί άρχαιότηΤος παρα
δόσεις, άπώλεσαν έπί τέλους πάσαν άνάμνησιν 
τής Ανατολής. Αλλά καί αύτή ή Ανατολή, 
μετά τήν κατά τόν έβδομον αιώνα εισβολήν 
τών Αράβων, έλησμόνησε τελείως τό παρελθόν 
αύτής, καί αύτά τά  ονόματα τών παναρχαίων 
καί περίφημων βασιλικών γενών. 'Η νέα θρη
σκεία τοΰ Μωάμεθ έπεσκίασε τό παρελθόν · τά 
δέ κατά τήν αρχαιότητα περιβόητα καταστάντα 
τής Σεμιράμιδος, καί τοΰ Ναβουχοδονόσορος, καί 
τοΰ Δαρειου τοΰ 'Τστασπους, καί τοΰ Κύρου καί 
αύτοΰ τοΰ ’Αλεξάνδρου ονόματα, άτινα οί άρχαΐοι

είχον άείποτε διά στόματος, ήφανίσθησαν βαθ
μηδόν έκ τής μνήμης τών μεταγενεστέρων γε
νεών, ή δέ ιστορία τοΰ παρελθόντος αύτής συν- 
απωλέσθη μετά τής ύπό τοΰ μωαμεθανισμού 
καταστραφείσης εθνικής θρησκείας. Η έκ τής 
νέας ταύτης θρησκείας προελθοΰσα δημοτική φ ι
λολογία δέν διετήρησεν ούδέν λείψανον, ούδεμίαν 
παράδοσιν τοΰ αρχαίου κόσμου · ή δέ ποίησις,

■ καί τών άγίων αί ίστορίαι, καί αύτή ή γλώσσα, 
καί άπλώς πάσα ή φιλολογία άνενεώθησαν, ώς ή 
θρησκεία. Αί έπιγραφαί, έν αίς οί πλεΐστοι τών 
αρχαίων ήγεμόνων τής Ασίας κατέθεσαν τήν 
άνάμνησιν τών χρόνων τής βασιλείας καί τών 
πολεμικών αύτών πράξεων, κατέστησαν σύμβολα 
νεκρά νεκρού ή μάλλον άγνωστου παρελθόντος. 
Έπέπρωτο δέ τή Εύοώπη ΐν’ άνευρη τήν άπο- 

λεσθεΐσαν έννοιαν τών αρχαίων τούτων μνη
μείων, άνά μέσον τοΰ διπλοΰ αινίγματος άλφα- 
βήτου καί γλώσσης αγνώστου.

Αί άρχαΐαι έπιγραφαί τών άσιατικών βασι
λικών γενών αί άπό του παραδόξου σφηνοειδούς 
σχήματος τών στοιχείων αύτών σ φ η ν ο ε ιδ ε ίς  
{c u n e ifo r m e s ,  άπό τής λατινικής λέξεως cu - 
n eu s , ό σφήν) έπονομασθεΐσαι, εύρίσκονται διε- 
σπαρμέναι πανταχοΰ τής άρχαίας Περσίας, καί 
τής Μηδίας, καί τής μέσης Αρμενίας, καί έν 
Βαβυλωνία καί ’Ασσυρία. Πρώται έξευρέθησαν 
ύπό εύρωπαίιον περιηγητών αί τοΰ βασιλικού 
γένους τών Αχαιμενιδών, καί άπ’ αύτών ώρμή- 
θησαν οί σύγχρονοι αρχαιολόγοι εις τήν έξήγησιν 
τής μυστηριώδους ταύτ/ις γραφής.

Οί κατά τόν δέκατον εκτον καί δέκατον έβδο
μον αιώνα είσδύσαντες εϊς τήν εσωτερικήν Περ
σίαν περιηγηταί έξεπλάγησαν σφοδρά τήν με
γαλοπρέπειαν τών ερειπίων τής Περσεπόλεως· 
καί τινες αυτών κατέλιπον περιγραφάς άξιολό-

γους τών ερειπίων έκείνων καί τών έν λίθοις έγ- 
κεχαραγμένων άγνώστοις γράμμασιν ε’πιγραφών. 
Ίδιω ς όμως όφείλομεν χάριτας τώ  περιφήμω 

γερμανώ ίστορικώ Νειβούρω, έπισκεφθέντι τήν 
χώραν τώ 1 ί 6 7 ,  καί έξενεγκόντι είς φώς τά  
πρώτα άκριβή τών επιγραφών έκείνων άντί- 
γραφα.

Γ '.

Πρώται άπόπειραι άναγνώσεως τής σφη
νοειδούς γραφής. —  Ι’ρότεφενδ. —  Εύ- 
γένιος Βουρνούφ. —  Λάσσεν. —  'Ρόλιν- 
σων. —  Τρίγλωσσοι σφηνοειδείς έπιγρα
φαί · ή Περσεπολική, ή Μηδική καί ή 
Βαβυλωνιακή. —  Τελεία άνάγνωσις καί 
μετάφρασις τών ΙΙερσεπολικών έπιγρα- 
φών.

' θ  κατά πρώτον βλέπων τά  μυστηριώδη 
σφηνοειδή γράμματα καί έννοών μέχρι τίνος 
κατώρθωσαν οί νεώτεροι αρχαιολόγοι ΐνα έξηγή- 
σωσιν αύτά θαυμάζει μεγάλως τήν άνθρωπίνην 
επίνοιαν καί περιέργειαν. Αί ε’πιγραφαί αύται 
συνιστώνται έκ παραδόξων γραμμάτω ν, ούδε
μίαν έχ όντων αναλογίαν πρός τά  ήδη γνωστά 
αλφάβητα. Έν αύταΐς έπικρατεΐ εν σημεΐον, 
γραμμή γωνιοειδής ή σφηνοειδής επί μήκος τ ε 
ταμένη, έμφερής τόν τύπον κίονι, μικρόν έμβρι- 
θεστέραν εχοντι τήν άπό τής κεφαλής επιφά
νεια ν  καί τό σημεΐον τοΰτο, πολυτρόπους συνηρ- 
μοσμένον, άποτελεΐ πολλά διάφορα συστήματα. 
Αλλά ταΰτα άποτελοΰσι γράμματα ή ολοκλή
ρους λέξεις, ώς έν τή  ήμετέρα τοΰ άλφαβήτου 
γραφή, ήτις κατασκευάζει τόν λόγον έκ τής τών 

συλλαβών συνθέσεως,ή συντίθενται έκ χα 
ρακτήρων καί σημείων άλληγορικών, ώς 
παρά τοΐς Κινέζοις ή τοΐς Αίγυπτίοις.

Τό δεινόν τοΰτο αίνιγμα, τόν άληθή 
τοΰτον γρίφον εξήγησε πρώτος ό σοφός 
Αννοβερός Γεώργιος Φρειδερίκος Γρότε- 
φενδ, ό Οϊδίπους τ/5ς σφηνοειδούς γραφής, 
έν έ'τει 1 8 0 2 . Ε πέτυ χε δέ του σκοπού 
κατορθώσας ί'ν’ άναγνώση τά κύρια ονό
ματα τοΰ Δαρείου καί τοΰ Κύρου έπί τών 
επιγραφών άς ήνεγκε μεθ’ έαυτοΰ ό Νεί- 

βουρος έκ Περσίας.
Αί πλεΐσται τών έν Περσεπόλει ευρισκομένων 

επιγραφών επαναλαμβάνονται έπί τό πλεΐστον 
τρις έπ ί τριών διαφόρων λιθίνων πινάκων. Ό  
Νείβουρος, αντιγράφων τάς έπιγραφάς ταύτας, 
παρετήρησεν ότι ή τριπλασία αύτών γραφή 
δέν ήτο ομοιόμορφος, άλλά παρίστα μίαν καί 
τήν αύτήν επιγραφήν άντιγεγραμμένην έν τρισί 
διαφόροις γλώσσαις. 'Υπόθετων δέ ό'τι έκαστη 
τών τριών γραφών παριστα μίαν διάφορον γλώσ
σαν ώνόμασε τάς έπιγραφάς ταύτας τρ  ιγλώ σ - 
σους ( tr i lin g u e s ) .

To αύτό στοιχεΐον είναι ή βάσις τών τριών 
γραφών. Αί διαφοραί αύτών προέρχονται έκ τής 
διαφόρου συναρμογής έπί μάλλον καί μάλλον 
έμπεπλεγμένης τούτω τώ  μόνω στοιχείω. Καί 
τήν μέν άπλουστάτην τών γραφών τούτων ώνό
μασαν οί άρχαιολόγοι προσκαίρως π ρ ώ το υ  ε ί
δους γραφήν (p re m ie re  espece) * τήν δέ πο- 
λυπλοκωτέραν δ ευ τέρ ο υ  ε’ίδους· τήν δέ πολυ- 
πλοκωτάτην πασών τ ρ ίτ ο υ  ε’ίδους. Καί επειδή 
παρετη'ρησαν ότι ή γραφή τοΰ πρώτου είδους 
κατείχε πάντοτε τόν πρωτεύοντα καί κυριώτα- 
τον έν ταΐς έπιγραφαΐς τόπον, τρόπον τινά τον 
έντιμον, έθεώρησαν ώς πιθανώτατον ότι ή ΰ π ’ 
αυτής εκπροσωπούμενη γλώσσα ήν ή γλώσσα τής 
χώρας, ήτοι ή γλώσσα τών αρχαίων Περσών, 
διό καί έκάλεσαν αύτήν γλώσσαν Περσεπόλεως. 
(p e rse p o lita in e .)  Όρμώμεναι δέ έξ άλλων 
ιστορικών καί γεωγραφικών ένδρσίμων ώνόμα
σαν τήν μεν δευτέραν γραφήν μ η δ ικ ή ν ,  τήν 
δε ετεραν β α β υ λ ω ν ια κ ή ν  ή ά σ σ υ ρ ια κ ή ν .
Αι μεταγενεστεραι έρευναι συνεπλη'ρωσαν τήν 
όρθοτητα τών ορισμών τούτων.

Ο Γροτεφενό επεόόθη ιδίως είς τήν σπουδήν 
τής γλωσσης τής Περσεπόλεως ώς άπλουστέρας.

μιο
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Αύτής δε έσπουδασαν ΐνα έξιχνιάσωσι τό μυστή
ριον και οί πρώτοι σοφοί, οΐτινες μετά τόν Γρό- 
τεφενδ κατεγένοντο περί τήν διασάφησιν τών 
σφηνοειδών επιγραφών, ό τε περίφημος Ευγένιος 
Βουρνούφ έν Γαλλία, καί ό Λάσσεν έν Γερμανία, 
και εν Περσία, καί ό συνταγματάρχης 'Ρόλινσων, 
αγγλος πρεσβευτής εν Βαγδατίω.

Επειδή δέ γνωρίζομεν ούχί μόνον έκ τών 
ενδειγματων τών δοκίμων συγγραφέων άλλά 
και έκ τών έθνολογικών γνώσεων τής νέας έπι- 
στημης ό'τι οί Πέρσαι άνη'κουσιν είς τήν μεγά
λην οικογένειαν τών ’Ινδικών Ευρωπαϊκών λαών, 
ων  ̂ αί διάλεκτοι συμπίπτουσιν τή  άρχαία 
γλώσση τής Βακτριανής καί τών Βραχμάνων’ 
ήτοι τη ^ζενδικη καί σανσκριτική, ύπολαα- 

ανορ-εν ότι ή τής Περσεπόλείος γλώσσα έπρεπε 
να^ προσκολλαται τή  αύτή ρίζ·/] διά συνα- 
φείας πλέον η έ'λαττον ίσχυρας. 'Η όλως λογική 
ύπόθεσις αύτη, ή ήδη παρά τοΰ μεγάλου δανοΰ 
φιλολόγου Βάσκου^ έπισεσημειωμένη, έγένετο ή 
κοινή αφετηρία, άφ ής ώρμησαν ό Βουρνούφ,

καί ό Αάσσεν, καί ό 'Ρόλινσων, οΐτινες άπό τοΰ 
1 8 3 4 -1 8 3 6  έπεχείρησαν έν ταύτώ καί άνευ 
προηγητικής συνθήκης τήν αύτήν μελέτην. Τό 
αποτελεσμα έγένετο όποιον προσεδοκατο. Ή  
-.ενόικη και η σανσκριτική γλώσσα, έφαρμοσθεΐ- 
σαι τα ΐς τής Περσεπόλεως έπιγραφαΐς, ών ήδη 
είχε γνωσθη τό άλφάβητον, παρέσχ^ον τήν τε
λείαν^ αύτής κατανόησιν · έν ταύτώ δέ ήδύνατο 
τ ις  ΐν αναγνώριση έν τώ κειμένω τών έπιγρα- 
φων γραφής είδη καί φωνής γραμματικάς μετα- 
βολάς ίδιαζούσας. Καί ούτως άνεκαλύφθη ή 
γλώσσα τών αρχαίων Περσών καί τών ’Αχαιμε- 
νιδών ήγεμόνων.

Δ'.

Αρχή τής έξηγήσεως τής γραφής τ0ΰ δευ
τέρου καί τρίτου είδους. —  'η  μεγάλη 
τρίγλωσσος έπιγραφή τοΰ Βισουτούν.

Έ κ τής συμφωνίας τών έν τα ΐς περσεπολι- 
καΐς έπιγραφαΐς περιεχομένων κυρίων ονομάτων

οι ερευνηται ουτοι ήδυνήθη σαν ΐνα έπανορθώσωσι 
τουλάχιστον έν μερει τό άλφάβητον τού δευτέ
ρου ειόους και διορίσωσι στοιχειά τινα τοΰ 
τρίτου · ίζ  ού ύπεφάνη ήδη, ώς ύπέθεσαν έξ 
αρχής, οτι αί δύο αύται γλώσσαί είσι καθόλου 
όιαφοροι τής περσεπολικής. Ένόησαν όμως εύ- 
^υς ότι, ΐνα δυνηθωσι νά προκόψωσι πρός τήν 
εξηγησιν αύτών, είχον χρείαν εύρυτέρας συγ- 
κρισεως όόοΰ, ήτοι νέων κειμένων ή νέων έπ ι- 
γραφών.

Τας νέας ταύτας έπιγραφάς προσηνεγκε τή 
έπιστήμνι ό συνταγματάρχης 'Ρόλινσων, όστις 
ανεκαλυψε καί άντεγραψε τήν περίφημον τ ρ ί
γ λ ω σ σ ο ν  λ ε γ ο μ έ ν η ν  έ π ιγ ρ α φ ή ν  το υ  Β ι- 
το υ το ύ ν .

Τό μνημεΐον τοΰτο, όπερ κατέστη περίφημον 
παρα τοΐς άρχαιολόγοις, άνάγεται εϊς τόν και
ρόν Δαρείου του 'Γστάσπους, βασιλεύσαντος έν 
ετει 521 π . X ., όγδόω ετει μετά τόν θάνατον 
του Κυρου. Τό Βισουτούν κεΐται εϊς ήμέρας ανα
τολικήν άποστασιν άπό Kerwanchah, πρός τά
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δυτικά μεθόρια τής άρχαίας Μ ηδίας, επι τής 
όδοΰ ήτις έφερεν άπό της Συρίας και Βαβυλωνίας 
είς Έκβάτανα. Είναι δέ πολίχνιον άσημον και 
έκτετοπισμένον, παρ’ ώ ύπερύψηλοι ύψοΰνται 
βράχοι έγκολαπτο'ι, έπιγραφαΐς και άναγλυφοις 
φιλοτίμως πεφιλοτεχνημένοις. Τό άγριον και 
μεγαλοπρεπές της τοποθεσίας ταύτης καταπλήτ
τε ι τόν προσερχόμενον. Απέραντοι και παμμε- 
γέθεις βράχοι αΐωροΰνται άποτόμως χιλίους 
πεντακοσίους πόδας πρό της όδοΰ της άγούσης 
είς τό πολίχνιον τοΰτο, και καταληγουσι πλη
σίον καταρράκτου καταπίπτοντος άπό μεγάλου 
ΰψους. Οί κάθετοι το ίχο ι καί αί κλιτύες τών 
άπειρομεγεθών τούτων βράχων έξισώθησαν καί 
έστιλβώθησαν επιμελέστατα, καί έπί τοΰ κο- 
λοσσαίου έκείνου λιθίνου πίνακος, αίωρουμένου 
εις υψος τριακοσίων ποδών υπέρ της πεδιάδος, 
Δαρεΐος ό βασιλεύς τών Περσών ανέγραψε την 
αναμνηστικήν επιγραφήν τών συμβάντων τών 
συμπληρούντων τά  πρώτα τής αύτοΰ βασιλείας 
ετη .

’Αποθανόντος τοΰ Καμβύσου, διαδόχου τοΰ 
Κύρου, άνεφάνησαν πολλοί προσποιούμενοι τήν 
βασιλείαν καί έκίνησαν είς άποστασίαν ύπέρ 
αύτών πολλάς τής αυτοκρατορίας έπαρχίας. Ό  
Δαρεΐος έξεστράτευσεν έπ αύτούς, καί κατα- 
τροπώσας άλλεπαλήλως, ήχμαλώτισε και εθα- 
νάτωσεν. Αί έπιγραφαί τοΰ Βισουτούν διηγούν
τα ι τάς νίκας τοΰ Δαρείου έκείνας. ’Εννέα 
αιχμάλω τοι ηγεμόνες παριστώνται στοιχηδόν, 
όπισθόγειρες και συνεσφιγμένον τόν λαιμόν 
έ/οντες διά σ/οινίου, ό'περ διέρχεται πάντας 
έπαλλήλως μέχρι τοΰ τελευταίου. ’Έμπροσθεν 
αύτών βαίνει ό Δαρεΐος, διαδη'ματι τήν κεφαλήν 
διαδεδεμένος, άνατείνων τήν χεΐρα ώς άρχων 
αύτοκράτωρ, καί θέτων τόν πόδα έπι τοΰ σώ
ματος τοΰ δεκάτου αί/ρ.αλώτου, έξηπλωμε'νου 
κατά  γής. 'Γπέρ τής σκηνής ταυτης πλανάται 
ό θεός Όρμάνζδ, προστάτης τοΰ βασιλέως καί 
τής αύτοκρατορίας. Κάτω δέ τής ύπό τοΰ βασι- 
λέως πατουμένης είκόνος τοΰ αιχμαλώτου άναγι- 
νώσκομεν έν πίνακι,|έν ίδίω πλαισίω έγκεκολαμ- 
μένω, τήν έπομένην έπτάστιχον ιστορίαν

Ό  Γοματάς ούτος, ό μάγος, έψεύσθη ότε 
άνέκραξεν · « Έ γώ  είμι Βορδίγιας, ό υίός τοΰ 
Κουρουσχ (Κύρου)· έγώ είμι ό βασιλεύς. » Ό  
Ηρόδοτος έγνώρισε τόν παρελόμενον τήν άρχήν 
τοΰτον μάγον, όν ονομάζει Σμέρδιν. Ύπεράνω 
έκάστου αί-/ μαλαότου εύρίσκεται σύντομος επι
γραφή μνημονεύουσα τό όνομα τοΰ αιχμαλώτου 
ήγεμόνος καί τό τής έπαρχίας ήν άνεστάτωσεν. 
‘Η κυρία έπιγραφή, ήτις εύρίσκεται ύπέρ τής 
κεφαλής τοΰ Δαρείου, εχει ούτως·

α Έ γώ  είμι ό Δαρεΐος, ό μέγας βασιλεύς, ό 
βασιλεύς τών βασιλέων, ό βασιλεύς τής Περσίας, 
ό βασιλεύς τών έπαρχιών, ό υίός τοΰ Βιχτάσπους 
( Ύστάσπους), ό έγγονος τοΰ Άρσχάμα, έκ τοΰ 
γένους τών Χακχαμανίσχ ( ’Αχαιμενιδών). » 
'θ  βασιλεύς Δαρεΐος λέγει · *0 πατήρ μου ήν ό

πλειόνων ή τετρακοσίων στίχων, εύρίσκεται έν 
τώ  μέσω έπι πέντε στηλών. Ή  μηδική μετά- 
φρασις κεΐται έν τρισί στήλαις πρός τά  αρι
στερά · ή δέ βαβυλωνιακή ύπεράνω.

Τό μνημεΐον τοΰ Βισουτούν, ώ οί εγχώριοι 
συνάπτουσι μυθώδεις άγίων ιστορίας, ήν γνωστόν 
άπό πολλοΰ· άλλ’ ένεκα τοΰ ύψους έν ώ εύρι- 
σκοντο έγκεκολαμμέναι αί έπιγραφαί, οί περιη- 
γηταί δέν ήδύναντο νά μελετήσωσιν αύτας και 
άντιγράψωσιν άκριβώς. Ό  συνταγματάρχης 
'ρόλινσων κατώρθωσε πρώτος ΐν’ άντιγράψη αύ
τάς έντελέστατα δ ι’ ικριωμάτων ίδρυθεντων εν 
τοΐς βράχοις άπό μεγάλων κόπων καί άναλω-

Αρυαραμνα
πατήρ τοΰ Τ οχιχπίχου ήν ό Χακχαμανίσχ. 'Ο 
βασιλεύς Δαρεΐος λέγει * Διά τοΰτο ώνομάσθη- 
μεν Χ ακ/αμανίσχιγια  ( ’Α χαιμενίδαι). Άπό τών 
άρ·/αιοτάτων χρόνων εγενομεθα ισχυροί· απο τών 
άρ/αιοτάτων χρόνων ή γενεά ήμών έγένετο γε
νεά" βασιλέων. Ό  βασιλεύς Δαρεΐος λ έγε ι· 
’Οκτώ τών έμών προπατόρων έγένοντο βασιλείς 
πρό έμοΰ. Έγώ είμι ό έ'ννατος, βασιλεύων άπό 
πολλοΰ. »

'θ  'Ηρόδοτος, ούτινος αί περί τών Ά χαι- 
μενιδών πληροφοριαι ας ήμΐν κατέλιπε, βε- 
βαιοΰνται άξιολόγως ύπο τών έπιγραφών, εγνω- 
ρισε τήν γενεαλογίαν ταύτην, ής τα  όνοματα 
έξελληνισθέντα έγένοντο εύφωνότερα, και μετε- 
βλήθησαν παρ’ αύτώ είς τά ονόματα τοΰ Ίστά- 
σπους, τοΰ Άρσάμου τοΰ Άριασάμνου κ. τ .  λ .

Ή  μεγάλη τρίγλωσσος έπιγραφή είναι διευ
θετημένη έν σχήματι ορθών στηλών υποκάτω 
και είς τά  πλάγια  τών άναγγελλομένων προσώ
πων. Το περσικόν κείμενον, συγκείμενον έκ
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μάτων · δω  και ή επιστήμη όφείλει αύτώ χα - 
ριν τινά μεγίστην. Έξέδωκε δ ’ έκ ύιαδοχής τα 
τρία κείμενα τής επιγραφής έν τή  Συλλογή τής 
ασιανής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου απο τοΰ 1 8 4 6  
μ έχρ ι τοΰ 1 8 5 5 . *0 Ά γγλος άρχαιολογος N o r
r is , όστις έσ/ολίασε τό ύπό τοΰ 'Ρόλινσων 
έκδοθέν κείμενον, περιήλθεν εις συμπέρασμα 
έκπλήξαν τούς σοφούς δυσπιστοΰντας, καιπερ 
διοραθέν καί προμηνυθέν ήδη ύπό όύο άλλων σο
φών έν ταΐς έν Άνατολαΐς γλ.ώσσαις, τοΰ εμπεί
ρου Δανοΰ Best W e s te rg a rd e  καί τοΰ de 
S a u ls y  ότι δηλαδή ή γλώσσα τοΰ κειμένου  
τοΰ δευτέρου είδους δέν ανήκει είς τήν άριανήν

ή ίνδοευρωπαϊκήν οικογένειαν, ώς ή περσική, 
άλλ’ είς τάς γλώσσας τής μέσης και προσβο- 
ρείου Άσίας, άστινας οί μέν όνομάζουσι τ ο υ -  
ρ α νν ικ ά ς οί δέ ά λ τ α ϊκ ά ς  γλώσσας, και ών 
πρώτιστον είδος είναι ή τουρκομανική ή τουρκική 
γλώσσα. Τό συμπέρασμα τοΰτο, όπερ καταφαί
νεται λίαν άπίθανον καί παράδοξον τό πρώτον, 
καθίσταται πιθανώτερον όταν τ ις  δώσ·/) έαυτώ 
λόγον τής ασιανής εθνολογίας. Διότι γνωρίζομεν 
ήδη καλώς ότι καθ’ όλας τής ιστορίας τάς έπο- 
■/άς οί τής μέσης Άσίας νομάδες —  οί Σκύθαι, 
ώς έλεγον οί άρ/αΐοι, —  όιεσπάρησαν έπί τής 
μεσημβρινής Άσίας, νΰν μέν έπιτρέχοντες έν 
παρόδω τούς τόπους, άλλοτε δέ μεταναστεύον- 
τες τό τελευταΐον. Και σήμερον δε απασα η 
πολυπληθής τής Περσίας νομαδική γενεά είναι 
τουρκική, καί ίσως έγένετο άνέκαθεν τοιαύτη. 
Είναι λοιπόν πιθανόν καί εύπρόσδεκτον ότι οί 
βασιλείς ’Α χαιμενίδαι, θέλοντες νά καταστή- 
σωσι τά  μνημεία αύτών καταληπτά πάσαις 
τα ΐς τής αύτοκρατορίας φυλαΐς, έχάραξαν μίαν 
στήλην τών έκ τριών γλωσσών συνισταμένων 
έπιγραφών είς τήν γλώσσαν τών φυλών αίτινες 
διετείνοντο έπί τό πλεΐστον τής μηδικής καί 
περσικής χώρας.

'Άλλως τε ούχι μόνον ή ύπό τήν μηδικήν 
γραφήν (ή τήν τοΰ δευτέρου είδους) ύποκρυπτο· 
μένη γλώσσα διαφέρει πάντως τής περσεπολικής, 
άλλά καί αύτή ή I t-αφή άνάκειται είς άλλον 
παντάπασι διάφορον τρόπον γραφής. Διότι δέν 
είναι κατά τήν τών γραμμάτων τάζιν , ώς ή 
περσεπολική γραφή (ή ή τοΰ πρώτου είδους), 
άλλ’ έκαστον σημεΐον εκφράζει εν φωνήεν έξηρ- 
τημένον έξ άρθρου, —  βα, αβ, μα, αμ, ταρ, 
τρα, κ. τ .  λ . ,  κ . τ .  λ .  —  Έν ένί λόγω είναι 
γλώσσα σ υ λ λ α β ικ ή .  Διό και τα σημεία αύτής 
είσι πολυπληθή, ό'περ καθιστά αύτήν πολύ πο- 
λυπλοκωτέραν καί δυσκολωτέραν τής περσεπο
λικής γραφής.

Άλλά τό περίπλοκον τοΰτο και αί δυσκολίαι 
ήσαν εύκαταφρόνητοι πρός τάς δυσκολίας όσας 
έ'σχον οί άκάματοι έκεΐνοι άρχαιολόγοι είς έξή- 
γησιν τής γραφής τοΰ τρίτου εΐόους, τής λεγο- 
μένης άσσυριακής βαβυλωνιακής γραφής.

Τό νέον τοΰτο είδος τών σφηνοειδών γραφών 
κατέστη σπουδαιότατον διά τόν πλοΰτον τών 
έκ τής μελέτης αύτών πορισθέντων ιστορικών 
ένδοσίμων, όντινα ή άπρόοπτος ανακάλυψις τών 
ερειπίων τής περίφημου Νινευ’ί προσήνεγκε τοΐς 
σοφοΐς καί φιλολόγοις.

Ε .

Πρώτα τεκμήρια τής τοποθεσίας τής Νινευί. 
—  Πρώται άνασκαφαί. —  Ο κύριος 
Βόττας.

Άμυδραί καί άβέβαιοι άρχαΐαι παραδόσεις 
άνεμίμνησκον άνέκαθεν ότι ή άρχαία Νινευ'ί 
έ'κειτο έπί τής ανατολικής όχθης τοΰ Τίγρεο^ς, 
απέναντι τής πόλεως Μοσσούλ. Ή  καθόλου 
δμως άποψις τοΰ πεδίου, έφ’ ού ή ασιατική 
αύτη πόλις ϊδρυτο, ούδόλως άνεμίμνησκε τήν 
τοποθεσίαν τής αρχαίας καί μεγάλης έκείνης 
πρωτευούσης · διότι έν τώ ψιλώ δένδρων καί 
ύπό ξηρών γεωλοφιών κυματοειδεΐ τούτω τόπω 
ούδέν μνημεΐον, ούδέν έρείπιον ύπεδείκνυε τήν 
άρχαιότητα · διό καί οί τήν πόλιν ταύτην άπό 
πολλοΰ διερ/όμενοι περιηγηται ούδέποτε επειρά- 
θησαν ΐνα έξετάσωσι τό έ'δαφος. 'θ  πρό πεντή- 
κοντα έτών πρόξενος τής Αγγλίας έν Βαγδατίω 
Jam es B ich  έδοκίμασεν ούχ ήττον ατυχείς τ ι-  
νας άνασκαφάς, έξ ών έπορίσθη λίθους τινάς και 
πλίνθους φέροντας σφηνοειδείς έπιγραφάς, α ΐτ ι-  
νες, άποσταλεΐσαι είς Λονδΐνον, συνέστησαν τήν 
άρχήν τής Άσσυριακής συλλογής τοΰ Βρεταννι- 
κοΰ Μουσείου, ήν ύστερον τοσοΰτον έπλούτισαν
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και ηυςησαν αι απο των ανασκαφων του κυρίου
Λ αγιάρδου έξευρεθεΐσαι άσσυριακαί ά ρχα ιότη τες.

Αι πρώται αύται εξευρέσεις ήγειραν λίαν 
τήν τών σοφών περιέργειαν. Η έν Παρισίοις 
άκαδημία τών Έπιγραφών έ'γραψεν εύθύς έν

έτει 1 8 4 2  πρός τόν έν Μοσσούλ πρόξενον τής 
Γαλλίας κύριον Βοτταν, υιον τοΰ ιστορικού 
Βοττα, ίνα μελετήση καί έρευνη'ση τά κατά 
τήν χώραν, ιδίως δέ ό'πως έπιχειρήση ΐν’ άνα- 
σκάψη τινάς τών παρά τήν πόλιν τεχνητών γεω
λοφιών, και μαλιστα μιαν τινά άντικρύ τής 
πόλεως κειμένην παρά τήν κώμην Κογουνδζίκι.

ς/. 

Η κώμη Κχόρζαβαο.

Αι πρώται τοΰ κυρίου Βόττα άπόπειραι, ώς 
μη προκοψαντος βαθέως έν ταΐς άνασκαφαΐς, 
ηγαγον είς τό φώς φροΰδά τινα  λείψανα, 
ότε αγροίκος τ ις  Ασιανός, διαβαίνων 
και έπιβλέπων τάς άνασκαφάς καί έρω- 
τών δ ι’ ήν αιτίαν έγίνοντο,

« Εαν ζητήτε τοιαΰτα πράγματα, 
λεγει τώ κυρίω Βόττα, προσκαλώ ΐνα 
έ'λθητε είς τήν κώμην μου Κχόρσαβαδ, 
οπου δείξω ύμΐν πολύ ώραιότερα, άτινα 
εΰρομεν σκάπτοντες τά  θεμέλια τών οι
κιών ήμών. »

Ο κύριος Βόττας μετέβη αύθωρεί 
εις την κώμην Κχόρζαβαδ, —  ήτις 
κατέστη μετά ταΰτα περίφημος, —  
απέχουσαν τέσσαρας ώρας άπό Μοσσούλ, 
καί έπεχείρησεν έπι τίνος λόφου, πλεί
στων εξευρέσεων έλπίδα παρέχοντος, 
ενεκα τών έν αύτώ εύρισκομένων πολλών 
γραπτών πλίνθων καί έπιγραφών, άνα
σκαφάς, δ ι’ ών άνεκάλυψε μετ’ ού πολύ 
πρώτον μέν υπερμεγέθη τινά το ΐ/ο ν , 
έπειτα δέ δεύτερον καί τρίτον, καί μ ετ’ 
αυτους τρεις όλας μεγαλοπρεπεστάτας 
στοάς, ών οί τοίχοι έκαλύπτοντο έπ ι
γραφαΐς καί άναγλυφοις παριστώσι κυ
νήγια καί πολέμους καί θρησκευτικάς 
και επινίκιους πομπάς, καί τελευταΐον 
πολλούς κολοσσούς συμβολικών ιδεών.
Εν ένί λόγω εύρέθη αίφνης έν μέσω 

τών μεγαλοπρεπεστάτων βασιλείων τής 
αρχαίας Νινευί. Αί ύπό τοΰ πυρός ήμί- 
βρωτοι και κατηθαλωμέναι δοκοί τοΰ 
στεγασματος τών στοών έδείκνυον ότι 
τα  βασίλεια ταΰτα έγένοντο ποτε άνά- 
λωμα τοΰ πυρός, ένηγμένου ύπό τής 
καταστρεπτικής χειρός νικητοΰ πολέ
μιου, είσβαλόντος είς τήν /ώ ραν, καί 
άνατρέψαντος τό τελευταΐον τής Ασσυ
ρίας βασιλικόν γένος.

Πλήρης χαράς καί ύπερθαυμάζων αύτά 
εσπευσεν ό κύριος Βόττας ΐν’ άναγγείλη 
εις τήν γαλλικήν κυβέρνησιν τήν μεγά
λην αύτοΰ έξεύρεσιν. Οί δέ τότε ύπουρ- 
γοί τής Γαλλίας Γιζώτος καί Βιλλεμαΐ- 
νος, έννοήσαντες τό άξιόλογον τής εύρε- 
σεως, προεθυμήθησαν ΐνα στείλωσι πρός 
τον γαλλον πρόξενον πρώτον μέν τ ’ άναγ- 
καια χρήματα ό'πως μή παύση ερευνών, 
δεύτερον δε περίφημόν τινα γάλλον σχε- 
δογραφον, τον κύριον Ψλανδρΐνον, καί 
ούτως αι εργασιαι προήχθησαν μετά με
γίστης δραστηριότητος, τοΰ μέν Βόττα 
καταγινομενου περί τάς άνασκαφάς, δ ι’ 
ών καθεκάστην νέα άνεκαλύπτοντο θαυ- 
μαστα εργα, καί άντιγράφοντος τάς έπι- 
γραφας, τοΰ δέ ζωγράφου απομιμούμε
νου ακριβέστατα τάς κολοσσαίας καί 
παραδοςους ε/.εινας τής μεγάλης άσσυριακής 
τέχνης γλυφάς καί ζωγραφήματα, καί ιδίως τό 
σύνολον τών έξευρεθε'ντων μνημείων. Τά δυνά- 
μενα ινα διατηρηθώσι σώα καί ακέραια μετη- 
νεχθησαν μέχρι τών οχθών τοΰ Τίγρεως, καί 
έκεΐθεν έπεραιώθησαν έν σχεδίαις. Δυστυχώς τ ι-  
νές τών αρχαιοτήτων κατεποντίσθησαν έν τώ 
ποταμώ. Ούχ ήττον δμως έκ τών πεοισωθέντων 
ήδυνήθησαν οί Γάλλοι ΐνα πληρώσωσιν ολόκληρον 
πρόσγειον μέγαρον τοΰ επιπέδου του Λούβρου.
Τά δε έκ ^τών μόχθων τοΰ κυρίου Βόττα άπο- 
βαντα έςεδοθησαν έν συγγράμματι πολυτόμω 
καί κατ» δυστυχίαν άπροσίτω τοΐςπολλοΐς, ένε

κα τής μεγάλης αύτοΰ τιμής (3 0 0 0  φράγκων). 
Διό νομίζομεν ότι εύχαριστήσομεν τούς άνα- 
γνώστας προσφέροντες αύτοΐς απάνθισμα τοΰ 
κειμένου καί τών εικόνων τών κοσμουσών τό 
λαμπρότατον καί άξιολογώτατον τοΰτο πόνημα.

Ζ'.

Ανασκαφαί του κυρίου Λαγιάροου 
έν Νιμρούδ.

Οί κύριοι Βόττας καί Λαγιάρδος πρωτεύουσιν 
έν ταΐς άσσυριακαΐς έξευρέσεσιν. Ό  Κ. Λα-

Α ν α σ χ α ϊα ί τ η ;  Ν ινευ ί. —  !Α σσυρι6 ;  ‘Κ ραχλης.

γίαρδος, οστις, καιπερ εκ Γάλλων τό γένος έ'λ- 
κων, λέγεται "Αγγλος, έτυχεν όδοιπορών ώς 
υπάλληλος τής έν Κωνσταντινουπόλει Αγγλικής 
Πρεσβείας έν τη ’Ανατολή, καί διερχο'μενος τό 
Μοσσούλ, καθ όν καιρόν ό γάλλος πρόξενος κατε- 
γίνετο περί τάς σπουδαίας έκείνας άνασκαφάς έν 
Κχορζαβάδ, καί αισθανθείς ύποκνισθεΐσαν τήν 
άγγλικήν αύτοΰ φιλοτιμίαν, όρμώμενος δ ’ άμα 
ύπό μεγάλου πρός τά  αρχαία τής Άσίας καί τάς 
έξευρέσεις θαμβούς, έπεχείρησεν όμοιας έρευνας.

Καί έπειδή κατερχόμενος τόν Τίγριν άπό 
Μοσσούλ εις Βαγδάτιον παρετήρησεν έπί τής 
ανατολικής όχθης λόφον μέγαν παρά τινα τόπον

Νιμρουδ ύπό τών Αράβων καλούμενον, πλήρη 
τεθραυσμένων πηλίνων άγγείων καί πλίνθων 
υφηνοειδέσιν έπιγεγραμμένων γράμμασιν, έπεχεί
ρησεν έκεΐ έν έ'τει 1 8 4 5  άνασκαφάς, αίτινες τ α 
χέως ήνεγκον είς φώς νέα θαύματα, μαρτυροΰντα 
δια τοΰ μεγαλείου καί τής καλλονής τών 
έπιγραφών καί άναγλύφων αύτών ότι περιέ- 
κλειον τά  αρχαία τής πόλεως βασίλεια, καταλυ- 
μανθεντα ως τα  τοΰ Κ/ορζαβάδ ύπό πυρός, 
έμβληθέντος παρά κατακτητών έπιδραμόντων, 
και ών αι κέδριναι στέγαι διετηρήθησαν έ'τι 
ημικαυτοι. Έκάστη ώρα, έκάστη σκαπάνης 
καταφορα ήγεν είς τό φώς καί νέας έξευρέ- 

σεις. Αι έπί τών κολοσσαίων τών στοών 
τοίχων έγκεκολαμμέναι ύποτυπώσεις 
έξεικονίζουσιν, ώς έν τοΐς αίγυπτιακοΐς 
μνημείοις, τάς έκστρατείας καί τάς επ ι
νικίους πομπάς τοΰ ήγεμόνοςτοΰ ίδρύσαν- 
τος τα  βασίλεια· αί δέ παρακείμεναι 
έπιγραφαί διηγοΰνται τήν ιστορίαν τών 
εκστρατειών καί τήν μακράν άπαρίθμησιν 
τών ύποδουλωθεισών χωρών καί πόλεων 
καί αίχμαλωτισθέντων άνθρώπων. Ά- 
νεΰρε δ έν Κχορζαβάδ καί πολλούς λίθι
νους κολοσσούς ύποτυποΰντας ταύρους 
πτερωτούς, ανθρωπόμορφους, ίσταμένους 
φρουρών καί φυλάκων δίκην πρό τών 
πυλών τών βασιλείων, οΰς άπέστειλεν 
εύθύς εις τό Βρεταννικόν Μουσεΐον. Πα
ράδοξος ή μοΐρα τών παναρ/αίων τού
των λειψάνων άφανισθέντων πεπαιδευ
μένων έθνών, μετενεχθέντων ση'μερον 
άπο τοΰ μέσου τής Άσίας είς τάς έσχα- 
τιαςτοΰ νεου κόσμου, ίδρυθέντος έπί τών 
λείψανων τοΰ άρχαίου, καί άτινα έκτο- 
πισθεντα έ'πονται τώ πολιτισμώ βαίνοντι 
απ ’ ανατολών πρός δυσμάς.

Οί έν ταΐς άνασκαφαΐς τοΰ Λαγιάρδου 
εργαζομενοι Άραβες δέν ήδύναντο ΐνα 
έννοήσωσι μήτε τόν σκοπόν μήτε τήν 
ώφέλειαν τών πολυδαπάνων έκείνων ερ
γασιών. « Πρός Θεοΰ, έ'λεγε πρός άύ- 
τόν τ ις  τών αρχηγών ή σεΐκς, είπέ μοι, 
βέϋ, είς τ ί  θά σοί χρησιμεύσωσιν οί λίθοι 
ούτοι; Δ ιατί τόσα έξοδα καί δ ια τί κα- 
ταναλίσκεις τόσας χιλιάδας πουγγίων; 
Λέγεις ό'τι ό λαός σου θά σπουδάση έξ 
αύτών τήν σοφίαν. Ειναί ποτε δυνατόν 
να μάθη τις  τήν σοφίαν, ώς λέγει ό κα- 
δής ημών, παρά τών τοιούτων λίθων;
Η μήπως θά μεταφέρης αύτά είς τό 

βασίλειον τής βασιλίσσης τής Αγγλίας, 
ή τις ύπεραγαπα τά  είδωλα ταΰτα , ώς 
οι λοιποί άπιστοι; Οσον δε αφόρα είς 
τήν σοφίαν, τά  είδωλα ταΰτα δέν δύ- 
νανται νά σάς διδάξωσι νά κατασκευά- 
ζητε καλλίτερον τά μαχαίρια καί τά  
ψαλίδια καί τά  ινδικά ύφάσματα, είς 
ών τήν κατασκευήν οί Ά γγλο ι δει- 
κνύουσι τήν σοφίαν αύτών! Άλλ’ ό Θεός 
είναι μέγας ! » Καί μικρόν διαλιπών ·
« Οί λίθοι ούτοι εύρίσκονται ύπό τήν 
γήν άπό τοΰ Νώε, —- ειρήνη αύτώ. 'θ  
πατήρ μου καί ό πατήρ τοΰ πατρός μου 
κατωκησαν εδώ προ εμου, και ούδέποτε 
ήκούσαμέν τ ι  περί τών λίθων τούτων. 
’Από χιλίω ν διακοσίων χρόνων οί άλη
θεΐς πιστοί κατέστημεν έπί τής /ώρας 
ταύτης, καί ούδείς ποτε δέν ήκουσεν 

όμιλοΰντά τινα περί τών ύπογείων τούτων βα
σιλείων. Άλλά τώρα Φράγκος τις έρχεται κατ’ 
εύθεΐαν έδώ, λαμβάνει ράβδον, χαράττει γραμ.- 
μήν , καί άλλην γραμμήν , καί λέγει ήμΐν — .
« Ένταΰθα είναι τό βασίλειον, ένταΰθα ή πύ
λη, » καί δεικνύει πράγματα τά όποια εΐ- 
χομεν ύπό τούς πόδας μή ήξεύροντες. Θαΰμα! 
θαΰμα! Τίς λοιπόν είσαι καί πόθεν έμαθες 
τα ΰ τα ; παρά τών βιβλίων τών προφητών ύμών;
Σε ικετεύω, ώ βεϋ, σε ικετεύω να μοί άνακα- 
λύψης τό μυστήριον τής σοφίας σου. Διότι άλλως 
παραδεξόμεθα ότι εΐσθε τέκνα τοΰ διαβόλου. »

Έπεται συνέχίΐα.
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Άναχώρησις έκ Βρέστης. —  Γορέα.
'Η δίνη. —  Ναυάγιον.

Έπανακάμψας έν ετει 1 8 5 6  έκ τής Κριμαίας, 
διέμενον αναπαυόμενος έκ των τής εκστρατείας 
πόνων έν Βρέστη, ότε έ'μαθον ότι έν τω  άυτοκρα- 
τορικω ναυπηγίω είχον καθέλξει τήν Διαλμάθ, 
ώραίαν έλικοκίνητον γοελέτταν εξήκοντα ίππων 
δυνάμεως, φέρουσαν τέσσαρα όλμοβόλα τών 1 2 ,

και μέλλουσαν ΐνα έπιχειρή έκδροιχάς τινας κατα 
τας δυτικάς παραλίας τ ι ς  Αφρικής, κα'ι άνα- 
πλέη τούς μεγάλους αύτης ποταμούς. Οί αξιω
ματικοί τοΰ πλοίου, βλέποντες με άνιώμενον έπι 
τη αργία, μέ κατέπεισαν ΐνα συναποπλεύσω μετ 
αύτών, κα'ι τη  13 μαρτίου 1 8 5 6 ,  λαβόντος 
την εξουσίαν ΐνα εϊσβώ ώς χειρουργός τήν Διαλ- 
μάθ, άφήσαμεν τήν Βρέστην και τήν Γαλλίαν, 
καί, άναχθέντες πέλάγιοι, έτείνομεν ήδη πρός 
τήν δυτικήν παραλίαν τής Αφρικής. Τήν 2 8  
άπριλίου, περάσαντες τό Πράσινον ’Ακρωτη'ριον, 
προσωρμιζόμεθα τώ λιμένι τής Γορε'ας, έ'νθα δΐε- 
μ 8 ίνα μ εν μέ/ρις όκτωβρίου. ’Εκεΐ ό πλοίαρχος 
ημών διετάχθη ΐνα ναυλοχ/ίση πρό τοΰ Ούΰδάχ, 
έν τώ  Βενινίω κόλπω, ό'πως έ'λθη εϊς λο'γους τώ 
επιστάτη τοΰ μεγάλου πρακτορείου, ό'περ κατέ
στη σεν έν ταυ'τη τη παραλία, έν έ'τει 1 8 4 2 , 
ό έν Μασσαλία έμπορικός οικος R eg is, έκεΐθεν 
δέ πορευθή πρός τόν βασιλέα τοΰ Δαχομέϋ, 
ό'πως όρίσνι μετ’ αύτοΰ έμπορικά τινα συμφέ
ροντα, καί προσενέγκη αύτώ δυναμα πολυτελή 
τινα δώρα άντί τής γαλλικής κυβερνήσεως, καί 
παραλαβή, εί δυνατόν, έ’να ή δυο τών παίδων

τοΰ βασιλέως ΐνα παιδευθώσιν έ'ντινι τής Γαλ
λίας λυκείω.

Μεσοΰντος όκτωβρίου ήγκυροβολοΰμεν πρό τής 
Ούΰδάγ, έπινείου τοΰ βασιλείου τοΰ Δαχομέϋ. 
Ό  πλοίαρχος έ'πεμψεν εύθΰς άγγελον πρός τόν 
βασιλέα , μηνύσοντα ότι προύτιθε'μεθα ΐνα έπι- 
σκεφθώμεν αύτόν, καί μετ’ όλίγας ήμέρας ακο
λουθούμενοι ύπό τριών αξιωματικών, ών είς ήμην 
καί έγώ, είσέβημεν τήν μεγάλην άκατον τοΰπρα- 
κτοοείου, έρεσσομένην ύπό δεκατεσσάρων μελα
νών κωπηλατών καί έτείνομεν πρός τήν πόλιν τοΰ 
Ούΰδάχ.

Ό  λιμήν τής πόλεως ταύτης είναι έπικινδυ- 
νωδέστατος. Ο κόλπος τής Γουινέας μαίνεται 
άνακυκώμενος έπί εννέα όλους μήνας ύπό τών 
μεσημβρινών δυτικών άνέμων, οΐτινες γεννώνται 
έκ τής ύπό τών ηλιακών άκτίνων άραιώσεως τοΰ 
άέρος, άπεργαζομένης ύπό τής θερμότητος τών 
άμμων τής μεγάλης άφρικανικής ηπείρου. Οί 
άνεμοι ούτοι έγείρουσι πολλαχοΰ κύματα π α μ - 
μεγέθη, άνατείνοντα ένίοτε είς ύψος τεσσαρα- 
κοντα ή πεντήκοντα ποδών, ών ή μέν βάσις ά- 
να^αιτίζεται ύπό τής ρηχώδους παραλίας, η δε

'Ο  λ’.αήν τοΰ ΟΟϋδάχ. —  Ή  δίνη. — Ναυάγιον.

κορυφή, ύπείκουσα τή  έξ άρχής ορμή, κατα- 
θραύεται έν εΐδει δεινών στροβίλων μ ετ’άρρήτου 
πατάγου καί σφοδρότητος έπί τής παραλίας· ή , 
άνακλώμενα πρός έναντίαν τήν καταφοράν, έξε- 
γείρουσι μεγάλας παλινδρομικά? δίνας, ών ή 
πρώτη καί φρικτοτάτη κρημνίζεται κυλινδου- 
μένη εϊς άπόστασιν τριακοσίων μέτρων άπό τής 
παραλίας, καί βαβαί τότε τοΐς τόν κόλπον δια- 
περώσι λέμβοις I ' θ  άπαξ ίδών τό θέαμα τοΰτο 
ούδέποτε λησμονεί αύτό. Αλλ όπερ μάλιστα 
εκπλήττει είναι ή τόλμη , μεθ’ ής οί μελάνες 
κωπηλάται όρμώσιν όπως διατέμωσι τάς πελώ
ριας έκείνας δίνας διά τών ύποσάθρων καί θραυ- 
στών αύτών ακάτων. Αί άκατοι αύταί εισι μο
νόξυλα κατασκευαζόμενα έκ κορμών δένδρου, 
καί έχουσι μήκος μέχρι τριάκοντα πέντε ποδών, 
καί εύρος ικανόν ΐνα δεχθή δύο άνθρώπους, καθη- 
μένους πλησίον άλλήλων. Είσβαίνουσι δέ αύ
τάς δέκα ή δώδεκα Αίθίοπες, πάγγυμνοι, (οπλι
σμένοι κώπαις βραχυτάταις καί έλαφραΐς, άπο- 
ληγούσαις δίκην κοχλιαρίων, άς μεταχειρίζονται 
μετά μεγίστης δεξιότητας, μή ψαύοντες δ ι’ αύ
τών τά κράσπεδα του λέμβου, κατορθοΰντες οΰτως 
ΐνα έλαύνωσιν αύτήν μετά μεγίστης ταχύτητος.

Αί άκατοι αύται, ώς άπολήγουσαι άμφοτέρωθεν 
εϊς όξύ,Ι άμοιροΰσι πηδαλίου καί δύνανται ΐνα 
προβαίνωσιν ή όπισθοδρομώσι μη επιστρεφο- 
μεναι. 'Ο άρχων τοΰ πληρώματος ΐσταται όρθιος 
όπισθεν πηδαλιουχών διά κώπης.

Πρός διάβασιν τών πελωρίων εκ.εινων κυμά
των, γνωστών ύπό έπωνυμίαν La B a rre , οι 
έπιτήδειοι έκεΐνοι κωπηλαται κυβερνώσι το- 
σον καλώς τόν είς άπιστον ύψος μετεωριζομενον 
έπί τής χα ίτης τοΰ κύματος λέμβον, ώστε με- 
νουσιν όρθιοι έν αύτώ, καί ούτω διαπλεουσι το 
πρώτον καί δεύτερον κΰμα. Φθασαντες ομως 
παρά τό τρίτον καί φρικτότατον οί μελάνες κω- 
πηλάται καταλείπουσι τάς κώπας, και δίδουσιν 
εαυτούς τη δίνη, ή τις, άναρπάζουσα, παρασύρει 
αύτούς είς τήν άκτήν άναδυομένους ως φαντα- 
σματα έκ τών άφρών.

' θ  θεατής νομίζει αύτούς πρός ώραν απολω- 
λότας. 'Η εκπληξις όμως αύτοΰ κορυφοΰται βλέ
ποντας μετ’ ολίγον τόν λέμβον έπί τής άμμου, 
καί άποβαίνοντας αύτοΰ άθορύβως τους μελανας 
άνθρώπους. Αλλά πρός τοΰτο ή άκατος πρέπει 
νά μή παράσχν) τήν πλευράν τώ κλύδωνι· διότι 
άλλως, άναστρεφομένη, άναρρίπτει εϊς τήν θάλασ

σαν αύτούς, οΐτινές εισι τοσοΰτο έπιτήδειοι κο- 
λυμβηταί, ώστε έν τώ  φρικτώ έκείνω κλύδωνι 
άνασπώσι τόν λέμβον έ'ξαλον, κενοΰσιν αύτόν, 
καί άποκαθιστώνται έν αύτώ έκ νέου άπαντες, 
έκτος εί μή καρχαρίας τ ις , ών βρύουσι τά  παράλια 
ταΰτα , προφθάσγι ΐνα καταβροχθίσγ) είς δεΐπνον 
τινά τών άτρομήτων τούτων κολυμβητών τό 
δέ τοιοΰτον δέν είναι σπάνιον. Πρό τινων μηνών 
πλοίαρχος άγγλικοΰ πλοίου, άνατραπέντος τοΰ 
λέμβου έν τή  δίν/ι τής παρά τό Ούϊδάχ κείμενης 
παραλίας πόλεως Δάγος, έγένετο βορά τών καρ
χαριών.

'Αλλως τε ούτος είναι ό αληθής κίνδυνος’ διότι 
ό μή δυνάμενος νά κολυμβα άνάγκη ΐνα προαγ- 
γείλϊ) τοΐς αίθίοψι κωπηλάταις, οΐτινες, άνα- 
τραπείσης τής ακάτου, σπεύδουσιν ΐνα σώσωσιν 
αύτόν έλπίζοντες μεγάλην άνταμοιβήν. Παρα- 
πλήσ ιόντι έ'παθον έν τή λεγομένη Barre d ’As- 
sime τυχών έν άκάτω μετά τοΰ προςένου ήμών 
κυρίου Μάγη. Τό κΰμα διανίστατο καί προύχώ- 
ρει πρός ημάς λάβρον καί τεράστιον· τό δέ πρό 
αύτοΰ καταπινόμενον κοίλωμα σπασμόν διήγειρεν 
έν ήμΐν καταπληκτικόν, ώστε έγγίζοντες άκου- 
σίως διά τόν φόβον οίονεί προαπεθνήσκομεν. Κα

Ό  ναός τών ιερών Ό φ ίω ν .

κοί άμφότεροι κολυμβηταί είδομεν τήν άκατον 
άναστρεφομένην κατά τήν διάβασιν τοΰ πρώτου 
τουτου κύματος, είς άπόστασιν τριακοσίων μέ
τρων άπό τής παραλίας. Καθ’ ήν στιγμήν ή ά
κατος, πλαγίως ύπό τοΰ κύματος προσβληθεΐσα, 
ανεστραφη, οι Αίθίοπες έπήδησαν κατά τό σύνη- 
θες εις τό ΰδωρ ώς άγέλη βατράχων έκφοβη- 
θεντων, ίνα μή συντριβώσιν έπ ί τών κρασπέδων 
τής ακατου ύπό τής φοράς τοΰ κύματος, όπερ 
διεβαινε μ ετ’ απεριγράπτου σφοδρότητος καί 
ψοφου ύπέρ τας κεφαλάς ήμών. Οί Αίθίοπες προ- 
εΐπον ήμΐν ό'τι έπρεπε νά μιμηθώμεν αύτούς , 
καί νά πηδήσωμεν είς τό κΰμα. Ομολογώ ότι 
ή στιγμή ήν δεινή καί μετά πολλής δυσπι
στίας καί τρόμου άπεφασίσαμεν ΐνα πηδήσωμεν 
και ήμεΐς ώς βάτραχοι έντός τοΰ ύγροΰ εκείνου 
ορούς. Αί όλίγαι στιγμαί άς διετρίψαμεν έν τώ 
πικρώ κύματι, μοί έφάνησαν αιών. Ο Αλφόνσ$ς 
Καρρ διηγείτα ι ό τι, βυθισθείς ποτε όπως σώση 
πνιγόμενον, κατεσχέθη ύπέρ τό δέον έν τώ  ΰδατι 
ύπο τοΰ πνιγομένου , περιπλεκόμενου είς τάς 
κνήμας αύτοΰ, καί ό τι, βλέπων εαυτόν έν έσχάτω 
κινδύνω όντα , άνεμνήσθη εικόνα ταχεΐαν μέν 
άλλ άκριβή άπάσης τής παρελθοΰσης αύτοΰ 
ζωής. Ομολογώ δ ’ έκ πείρας ότι τοΰτό έστιν 
αληθές. 'Η νύξ έπήρχετο ταχεία  καί πολλή'. 
Έφαντασθην ότι οί Αίθίοπες, μή δυνάμενοι νά 
διακρίνωσι τό δέρμα τοΰ σώματός μου καί νο- 
μίζοντες ότι ή'μην έξ αύτών τ ις , έγκατέλειπον 
αν εμέ μονον. Καθώς ό'μως ή δίνη έξήνεγκε τήν 
κεφαλήν μου έκτος τοΰ ΰδατος, ή py ισα ΐνα κραυ
γάζω « Βοηθεΐτε ! » Τότε Αίθίοπες έπλησίασαν 
πρός με, καί λαβόμενοι τών βραγιόνων μου μέ 
ώθησαν κολυμβώντες πρός τήν παραλίαν μετά

τοΰ φίλου μου προξένου, ον ή συμφορά είχε παν- 
τάπασι καταπλήξει. Κ α τ’εύτυχίαν διέβημεντήν 
όίνην τοΰ Ούΰδάχ άκινδύνως.

II

Ολίγα τινά ττερί τοΰ βασιλείου τοΰ Aay ο— 
μ.έύ. —  Περιγραφή του Ούΰδάχ. —  Τ ό  

γαλλικόν φρούριον. —  'θ  ναος τών ιε
ρών οφεων.

Τό βασίλειον τοΰ Δαχομέϋ είναι μετά τό βα- 
σιλειον τής Ασχαντίας ή ίσχυροτάτη τής δυτι
κής παραλίας τής ’Αφρικής μοναρχία. 'Οριζό- 
μενον πρός μέν δυσμάς ύπό τής Ασχαντίας, προς 
δέ άνατολάς ύπό τοΰ 'ϊαρρίβα, πρός δέ μεσημ
βρίαν ύπό τοΰ Βενινίου κόλπου, άφορίζεται πρός 
βορράν ύπό τών ορών τοΰ Σκόγγ, έκτεΐνον ίσως 
τό κράτος αύτοΰ μέχρι τοΰ ποταμοΰ Νίγρου, 
όντινα γνωρίζουσιν οί Δα^ομεΰνοί. Τό όλον τοΰ 
βασιλείου περιέχει περί επτά χιλ ιάδας τετρα- 
γωνικάς λεύγας καί περί όκτακοσίας χιλιάδας 
κατοίκων. Τό βασίλειον τοΰτο περιήλθεν είς το- 
σαύτην έ'κτασιν καί πολυανθρωπίαν άπό τής πρό 
ένός αίώνος ύπό τοΰ βασιλέως τοΰ Δαχομέϋ Γου- 
άδγεια-Τρούδα (1 7 3 0 )  κατακτήσεως τών πρώην 
γειτνιαζόντων ελευθέρων βασιλείων τοΰ ’’Αρδρα 
καί τοΰ Ζακουίνου καί τοΰ Ούΰδάχ. 'Η  γαλλική 
τών ’Ινδιών Ε τα ιρ ία  έ'λαβε παρά τοΰ διαδόχου 
εκείνου τοΰ κατακτητοΰ έξουσίαν ΐνα καταστη'- 
ση έν τα ΐς άκταΐς τοΰ Ούΰδάχ έμπορεΐά τινα, 
ά'τινα, καταστραφέντα έν τοΐς κατά θάλασσαν 
άγώσι τής Γαλλικής έπαναστάσεως καί τής Αυ
τοκρατορίας, έπανωρθώθησαν έν έ'τει 1 8 4 2  ύπό

τών έκ Μασσαλίας εμπόρων R eg is , καί κατέ
στησαν σήμερον τά  περιφημότατα εμπορεία τοΰ 
ελαίου τοΰ φοίνικος καί τοΰ έλέφαντος.

'Η παραθαλασσία πόλις τοΰ Ούΰδάχ, δευτε- 
ρεύουσα τοΰ βασιλείου κατά τό μέγεθος καί τήν 
πολυανθρωπίαν, κεΐται έν τώ 6° 17  βορείου 
πλάτους καί 0° 2 9 '  δυτικοΰ μήκους. Ώ ς ά'πασαι 
δέ αί αϊθιοπικαί πόλεις, εχει άπέραντον έ'κτασιν 
ένεκα τών έν αύτϊί περιεχομένων ωραίων άλσών 
καί τών εκτεταμένων κήπων. Κατοικεΐται δέ 
ύπό 2 0  χιλιάδων Αϊθιόπων, δύο ή τριών πορτο
γαλλικών οικογενειών άλλοτε μέν πλουσιωτάτων 
από τής εμπορίας τών δούλων, νΰν δέ, καταρ- 
γηθείσης τής σωματεμπορίας, πενεστάτων, καί 
τών ολίγων λευκών ύπαλλήλων τοΰ γαλλικοΰ 
πρακτορείου.

Αί οϊκίαι κατασκευάζονται άπλώς δ ι’ έπισω- 
ρεύσεως ύγράς γής καί στεγάζονται ύπό ξηρών 
χόρτων ή ϊνδοκαλάμων. Τό μόνον δέ άξιον λόγου 
μνημεΐον τής πόλεως είναι τό άρχαΐον καί κατα- 
ταπίπτον φρούριον τής γαλλικής έταιρίας τών 
’Ινδιών καί ό ναός τών 'ΐερών "Οφεων (S e r
pents fetiches). Το παράδοξον τοΰτο οικοδό
μημα άποτελεΐται έξ είδους πλινθίνου δώματος 
πολυγώνου δέκα ή δώδεκα ποδών διαμέτρου, 
ε’στεγασμένου δοκοΐς φοίνικος. j Έν αύτώ 
τρέφονται πλήθος παντοίων τα ΐς ΐδέαις καί τοΐς 
μεγέθεσιν εξημερωμένων όφεων, μάλιστα δετώ ν 
τοιούτων οΐτινες έ'χουσι τήν χρόαν άμμω παρα- 
πλησ ίαν  λατρεύονται δέ ύπό τών εγχωρίων ώς 
ιεροί, και εισιν εις τοσοΰτον τετιθασευμένοι, 
ώστε πλησιάζοντες είς τούς εϊσερχομένους περι- 
τυλίσσονται παίζοντες περί αύτούς καί κατα- 
πλέκονται αύτούς τώ σπειράματι. Ένίοτε οί όφεις



Αί ’Αμαζόνες τοΰ Δαχομέϋ.

ούτοι, άνιώμενοι, ύπεκφεύγουσιν έκ του ναού, 
καί περιέρπουσιν έν ταΐς όδοΐς της πόλεως, μέ
χρι ς οϋ άπαντηθώσιν ύπό τίνος ίερέως , ό'στις 
συλλαμβάνων αύτούς εύλαβώς μεταφέρει πάλιν 
εϊς τον ναόν, όπως μή συμβή αύτοΐς δυσάρεστόν 
τ ι .  Έμαθον δέ ότι πρό τινων έτών ύπάλληλός 
τις του πρακτορείου, νεωστί έλθών είς Ούΰδάχ, 
άπαντήσας έ'να τινά τών τεραστίων τούτων^ 6- 
φεων έν τή αύλνί τοΰ φρουρίου, καί άγνοών ότι 
ήτο Ιερός τις διεκφυγών ό'φις, έπυροβόλησεν αύ
τόν. Τοΰτο διήγειρεν είς τοσοΰτον τήν άγανά- 
κτησιν τών ιερέων τοΰ ναοΰ καί τοΰ πλήθους, 
ώστε ό υπάλληλος έκινδύνευσε τόν έσχατον κίν
δυνον , και ήναγκάσθη ί'να έγκαταλείψτι τήν 
χώραν.

Οί ιερείς κατοικοΰσι παρά τόν ναόν τών ό'φεων 
ζώντες πολυτελώς άπό τών προσφορών τών π ι
στών καί έκ τής προσόδου τής διπλής αύτών 
τέχνη ς, ιατροί ά'μα όντες καί γόητες. Διά- 
γουσι δέ βίον άπομεμονωμένον καί μυστηριώδη 
μή είσδυόμενοι μήτε είς τά  συμβούλια τοΰ βα- 
σιλέως, μήτε είς τά  τοΰ άντιβασιλέως τοΰ Ούϋ- 
δ ά χ . Τρέφονται δέ τή  τών κυνών σαρκί, ώς οί 
πλεϊστοι τών έγχωρίων καί άπλώς τών έθνών 
τών κατοικούντων τας όχθας τοΰ Κόγκου.

'Η συνήθη1; τροφή τών έγχωρίων είναι ό έκτου 
άλεύρου τής Μανιόκας κατασκευαζόμενος άρτος 
καί ή σαρξ τών κυνών, καί ούδέποτε πίνουσι 
τρώγοντες· άγαπώσιν όμως έμπαθώς τα πνευ
ματώδη π ο τά , δ ι ’ών μεθύσκονται οσάκις τύ - 
χωσιν εύκαιρίας.

Τ ο  συνηθες έν χρήσει έν Ούΰδάχ καί άπλώς 
έν Δαχομέϋ νόμισμα είναι τό λεγόμενον κάουρις, 
είδος κογχυλίου ( a p p r e a  m o n e ta , τοΰ Λιν-

ναίου), ούτινος ε’ίκοσιν εχουσιν αξίαν ΐσην σολ- 
δίω· διό καί βλέπει τις παρά τοΐς μικρεμπόροις 
καί τοΐς χρηματισταΐς μεγάλους τών κογχυλίων 
τούτων σωρούς, τό δέ γαλλικόν πρακτορεΐον 
άσχολεΐ πολλούς ύπαλλήλους ιδίως έπιτετραμ- 
μένους ΐνα μετρώσι τό πολύτιμον τοΰτο νόμισμα 
πρός πληρωμήν τών έπιχωρίων εργατών καί ά- 
χθοφόρων. Έν δέ τώ έσωτεοικώ τής βασιλείας 
τό κογχύλιον τοΰτο χρησιμεύει ώς νόμισμα καί 
κόσμος είτε έν εΐδει ένωτίων ή περιδεραίων είτε 
ώς κόσμημα τών πανοπλιών τών μαχητών.

ΙΙαρήλθεν ήδη έβδομάς άπό τής άφίξεως ή
μών, ότε ό βασιλεύς τοΰ Δαχομέϋ Γεζώ έπεμψέ 
τινα τών αύτοΰ υπασπιστών είς Ούΰδάχ άσπα- 
σομενον ήμάς καί άξοντα προ αύτοΰ. Διότι 
ούδείς ξένος δύναται μήτε νά είσδύση είς τό 
έσωτερικόν μήτε νά έξέλθη τοΰ κράτους μή έπ ι- 
τρέποντος τοΰ βασιλέως. Καί έπειδή ή γραφή 
είναι άγνωστος παρά τοΐς άγρίοις τούτοις, ό βα
σιλεύς πέμπει ώς προσκλητικήν έπιστολήν ρά
βδον ποικίλαις πεποικιλμένην γλυφαΐς, ή'τις 
χρησιμεύει αύτώ ώς διαβατήριον κατά τήν έν 
τώ έσωτερικώ τοΰ βασιλείου αύτοΰ περιοδείαν.

Τόν βασιλικόν ύπασπιστήν ήκολούθουν τρια
κόσιοι άνδρες, ών περί έκατόν ήσαν (οπλισμέ
νοι τυφεκίοις έσκωριασμένοις ή παλαιοΐς πορ- 
τογαλλικοΐς τρομβονίυις, μέλλοντες οί μέν ΐνα 
παραπέμπωσιν ήμάς μέχρι τοΰ βασιλέως, οί δέ 
ΐνα μεταφέρωσιν έπί τών ώμων πρώτον ήμάς αύ
τούς, ύστερον δέ τάς άποσκευάς ήμών καί τά 
δώρα άτινα έκομίζομεν τώ βασιλεΐ.

Τά άχθοφόρα ζώα καί υποζύγιά εισι σπανιώ- 
τα τα  έν Δαχομέϋ· έπειδή ή μέν κάμηλος είναι 
ζώον άγνωστον έν αύτη , οί δέ ίπποι άποθνή-

σκουσιν καθόλου* οί δέ ίππάσιμοι βοες, οΐτινες 
άλλως εϊσίν άφθονοι έπί τής λοιπής άφρικανής 
άκτής, εϊσίν ένταΰθασπανιώτατοι. Διοκαιαπασαι 
αί τών φορείων καί τών οδοιπόρων κομιδαι γ ί
νονται έπί νωτοφορούντων μελάνων ανδραπόδων. 
'Ο όδοιπορών φέρεται έντός λέμβου τινός κατε- 
σκευασμένου έξ οθόνης βαμβακινής παρεμφερούς 
ταΐς αίώραις ή κρεμαμέναις κλίναις τών ναυτών, 
φερομεναις έπί τών νώτων δύο ή τεσσάρων αν
δραπόδων μεταλλασσομένων.

II I

Άναχώρησις έξ Ούΰδάχ. —  Εάβι. —  Αί 
ίέρειαι τοΰ δφεως. — Κ άνα.—  Αβομέυ.

Τή 13  όκτωβρίου ήτοιμαζόμεθα ήδη πρός 
άναγωγήν, καί ή αύλή τοΰ πρακτορείου ήν πλή
ρης θορύβου, καί οχλαγωγίας καί πυροβολισμών. 
Μετά πολλάς έριδας καί ξυλοκοπήματα ό άρχη- 
γός τοΰ καραβανιού κατώρθωσε ΐνα παρατάξη τα  
άνδράποδα καί έπιτάξη ένί έκάστω τά  καθή
κοντα καί τήν τάξιν. Τό ήμισυ τών στρατιωτών 
προεπορεύετο- μ ε τ’ αύτούς δ ’ εΐπετο ή συνοόια 
ήμώ ν, φερομένων έν τοΐς παραδόξοις έκείνοις 
φορείοις, καί κατόπιν ήρχοντο οί λοιποί άχθο- 
φόροι καί παραπληρωματικοί. Τά έσκωριασμενα 
πυροβόλα τοΰ φρουρίου έχαιρέτισαν ήμάς άνα- 
χωροΰντας δ ι’ είκοσι μιας κανονοβολής, άς ή 
Διαλμάθ άνταπέδωκεν άπό τοΰ λιμένος. Ο 
φρούραρχος τοΰ Ούΰδάχ περιέμεινεν ήμάς εν τι) 
πύλνι τοΰ φρουρίου, καί προέπεμψε μέχρι τής 
εξόδου τής πόλεως. Άποχαιρετών δέ ήμάς παρε- 
κάλει τόν πλοίαρχον Βαλλών ΐνα παραστήση τώ

βασιλεΐ πόσον καλώς μετεχειρίσθη ήμάς κατά 
τήν έν Ούΰδάχ διατριβήν.

Έξελθοΰσα τής πόλεως ή άλλόκοτος έκείνη 
συνοδία ήκολούθησε ώραιαν άτραπόν άνά μέσον 
εύρείας πεδιάδος γεωργουμένης ύπό ζέας ινδικής, 
μανιοκας και εριοξυλου, ύπεράνω τών οποίων 
εξηροντο χαριεντες, υψηλοί, άγριοι φοίνικες έ- 
λαιοφόροι (e lo is  g u in e n s is ) .  Μετά δύο ώρών 
οδοιπορίαν έφθάσαμεν εις τήν κώμην Ξάβι, 
αρχαιαν διαμονήν τών εύρωπαίων άνδραποδοκα- 
πήλων, ήστινος οί περίεργοι κάτοικοι συνέδρα
μον, όπως ιδωσιν ήμάς έκ τοΰ πλησίον. ’Ανα
παυόμενοι είδομεν προσερχομένους τούς ιερείς 
και ίερείας ή τάς είδωλομανεΐς ( fe tic h e u se s ) 
τοΰ Ξάβι, εχούσας τό μέν άνω τοΰ σώματος γυ- 
μν«ν, το δε κατω κεκαλυμμένον έκ διαφόρων 
σηρικών υφασματων. Ήσαν δέ αύται αί ίέρειαι 
ή αι συζυγοι τοΰ ιεροΰ τοΰ Δαχομέϋ ό'φεως. Κατά 
τινας τοΰ έτους καιρούς αί γηραιαί ίέρειαι δια- 
τρεχουσι τα  περιξ τής χώρας, καί άρπάζουσαι 
τά  παρατυγχάνοντα κοράσια άπάγουσιν αύτά 
βιαιως εις τόν ναόν. Αί παΐδες αύται ύφιστών- 
τα ι μαθητείαν πλέον ή έ'λαττον μακράν μέχρις 
ού, φθάσασαι είς τήν εφηβικήν ήλικίαν, νυμ
φεύονται τόν ιερόν όφιν. Τινές αύτών νυμφεύονται 
ύστερον θνητούς, άλλά δυσκόλως· διότι διατη- 
ροΰσαι άείποτε τόν ιερόν χαρακτήρα, άπαιτοΰσι 
παρά τών συζύγων πλήρη ύπακοήν. Δύο έκ τού
των ειπον πρός ήμάς λέξεις τινάς άκατανοήτους· 
αί δέ λοιπαί τέσσαρες ήρχ ισαν ΐνα χορεύωσι πα- 
ραδοξον καί ηδυπαθή λάγνον τινά χορόν. 'Η ο
μιλία καί ό χορός έπερατώθησαν διά κραυγών 
τοσον άπηχουσών καί οξειών ώστε έσπεύσαμεν 
ίν’ αναβώμεν εις τά  φορεία καί άναχωρήσωμεν.

Καθ’οδον είδομεν πρό ήμών άναπτυσσομένην 
την θαυμασίαν τών τροπικών δαψιλή φυτείαν. 
Οί φοίνικες καί τά έριόξυλα, ών τό υψηλόν στύ- 
πος ομοιάζει στήλαις λεπτοφυέσιν έφ’ών στηρί
ζονται οί χλοεροί ύψηλοτέρων δένδρων θόλοι, τά 
κολοσσαΐα ενόδενδρα, αίλευχείμονες μαγνιώλιαι, 
έπλήρουν εύωδίας τόν ορθριον άέρα. Τά διάφορα 
είδη τών άκακιών κομψών τό φύλλωμα, αί χρυ- 
σόκαρποι βανανέαι, καί ή κιτρέα καί ή πορτο- 
γαλλέα προσφέρουσι τοΐς διαβάταις δαψιλείς τούς 
ωραίους αυτών καρπούς, αύξουσαι αύτοφυώς έν 
τοΐς άγρίοις τούτοις δάσεσιν, ένθα ούδέποτε 
αντήχησεν ό κρότος τής σκαπάνης τοΰ γεωργοΰ. 

Γπό τας άόιαβάτους αύτών σκιάς καί έλισσό- 
μενοι περι τους κλάδους τών δένδρων τούτων 
ερπουσιν αί κληματίδες κα ίό  άγριος κισσός, καί 
τα  φαντασιώδη όρχεοειδή, καταρράττοντα δίκην 
σταλακτιτών καί πληροΰντα άπαντα τόν μεσά
ζοντα τοπον ποιήσεως καί εύωδίας. Πανταχοΰ 
δέ άναπετάννυνται δίκην χλοεροΰ τάπητος" ή 
ευαίσθητος μυοσωτίς, ήτις ψαυομένη μόλις, 
φρικιά, και επικλειει τα  περίφοβα αύτής φυλ- 
λάρια.

Ταραττόμενα έν τή  μονήρει αύτών διαμονή 
ύπο τοΰ κρότου τών προσερχομένων μυρία μυρίων 
χρωμάτων πτηνά έμψυχοΰσι τό λαμπρόν τοΰτο 
θέαμα, 'ο  κ α ρ δ ιν ά λ ιο ς , ό έ'χων τήν πτέρωσιν 
παραπλήσιον άνθρακι πυριοδεστάτω , ό <&υλ- 
λ ο τρ ώ ξ , παρεμφερής έμψύχω σμαράγδω καί θαυ
μαστήν έ'γχρυσον πρόσοψιν παρεχόμενος, ό κου.- 
ψός πτεροποίκιλος ψιττακός, ό πρασινωπός, καί 
οι κραυγαστικοί ψιττακοί πτερυγίζουσι παντα- 
χοσε, προσηνεστάτην τοΐς ό'μμασι τέρψιν παρέ- 
χοντες, καθισταμένην έ'τι μάλλον άλλοπρόσαλλον 
και ποίΛίλην ύπό τής συνοδίας τών ιθαγενών, 
παρατρεχόντων άμφοτέρωθεν ήμών έν ποικίλαις 
στολαΐς, άόόντων, όρχουμένων κωμικάς ορχή
σεις, καί πυροβολούντων.

Παρα τήν πόλιν ’'Αλλαδα κατενόησα υψηλόν 
δένδρον, ούτινος τό μέλαν καί ήρεμον φύλλωμα 
παρείχετο ό'ψιν παράδοξον καί έξηλλαγμένην. 
Εννοήσατε τήν άπορίαν ήμών ότε πλησιάσαντες 

εΐόομεν ότι τα  μακρόθεν φύλλα φαινόμενα ούδέν 
αλλο ήσαν πλην άπειρος σωρός μεγίστων νυκτε
ρινών· έπυροβολησα αύτάς, καί είδομεν τότε 
τάς μέν αύτών πιπτούσας πετρηδόν νεκράς, τάς 
δέ άφιπταμένας βραδέως. Τοσαΰται δ ’ήσαν τό 
πΛήθος ώστε επεπροσθουν τό φώς τοΰ ήλίου καί

ό ουρανός κατέστη πρός ώραν μέλας. Τά ειδεχθή 
ταΰτα ζώα καλυπτόμενα δέρματι τριχω τώ , οίον 
τό τών μυών, εϊσί μεγάλα ώς ίέρακες· έχουσι δέ 
στόμα ώπλισμένον όξεσ-t καί προπετέσιν όδοΰσι 
καί ώτα πλατέα, ά'τινα καθιστώσι καθόλου άπο- 
τρόπαιον τήν μορφήν αύτών· έπληθύνθησαν δέ 
τοσοΰτον έν ταΐς πέριξ χώραις, ώστε κατατοώ- 
γουσι μέγα τών καρπών μέρος. Ανήκουσι δέ ώς 
φαίνεται εις άγνωστόν τι είδος τοΰ γένους ves- 
p e r t i t io  m ax im us (v a m p ire  ro u s se tte )  τοΰ 
G e o fro y - llila ire .

Τήν εσπέραν τής έπιούσης είσηρχόμεθα εϊς 
Κανά, ής ό διοικητής προσεδόκα ήμάς ό'πως 
άναγγείλ·/] ότι, προστάξαντος τοΰ βασιλέως, ε- 
πρεπε ν άναμείνωμεν έκεΐ όλην τήν έπιοΰσαν. 
Η Κανά, κειμένη έν τώ αύτώ όροπεδίω όπου 

καί ή ’Αβομέϋ, είναι δευτέρα τοΰ βασιλείου πό
λις, καίπερ τής Ούΰδάχ ήττον πολυάνθρωπος. 
Είναι δέ αΰτη ιερά τοΰ βασιλείου πόλις καί 
κατοικητήριον τοΰ μεγάλου άρχ ίερέως τοΰ Δαχο
μέϋ. Ό  βασιλεύς κέκτηται έν αύτή δύο εύρυ- 
χώρους οικίας, καί πορεύεται είς αύτήν δίς τοΰ 
ένιαυτοΰ ΐνα παραστη ταΐς άνθρωπίναις άνθρω- 
ποθυσίαις. Τό δέ θέατρον τών φρικτών τούτων 
αποκεφαλισμών είναι είδος πλινθίνου περιφράγ
ματος ύπό ϊνόοκαλάμων έστεγασμένου κειμένου 
ενώπιον τών βασιλείων. Ή  έντός αύτοΰ έπιφάνεια 
είναι κεκαλυμμένη άγροίκοις τοιχογραφίαις παρι- 
στ(όσαις ό'φεις καί διαφόρους άνθρωποθυσίας. 
Πρό τής εισόδου ύπάρχουσι συσσωρευμενα π λ ή 
θος κρανίων ελεφάντων.

IV

Περιγραφή τής πρωτευούσης Χμοβέϋ. —  
Ο βασιλεύς Γέζω. —  Δημοσία υπο

δοχή.

Τέλος εϊση'λθομεν είς τήν πρωτεύουσαν, φε- 
ρόμενοι έν φορείοις διελαύνουσι άνά μέσον τής 
παρατάξεως, τών πυροβολισμών τοΰ στρατού, 
καί τοΰ πανταχόθεν συνελθόντος πλη'θους, καί 
παραπεμπόμενοι ύπό τής σωματοφυλακής καί 
πολλών μεγιστάνων. Ή  πλατεία  τών άνακτό
ρων ήτο πλήρης συρφετοΰ καί στρατιωτών πα- 
ρουσιαζόντων ήμΐν τά  παναρχαΐα αύτών πορτο- 
γαλλικα τρομβόνια. Πριν ή καταθέσωσι κατά 
γής, οί άχθοφόροι, προστάξαντος τοΰ βασιλέως, 
περιέφερον ήμάς δίς περί τά άνάκτορα, ό'πως οί 
πανταχόθεν τών έπαρχιών καί τής πρ(οτευούσης 
συναθροισθέντες κάτοικοι δυνηθώσι νά ΐδωσιν 
ήμάς σχολαίως.

Ιδού , ήμεΐς τέλος έπί ποδός. Αί πύλαι 
άνοίγονται, αί κραυγαί τοΰ λαοΰ καί οί κανονο- 
βολισμοί αύξάνουσι, καί προβαίνοντες βλέπομεν 
μακρόθεν τόν βασιλέα Γέζω περικεκυκλωμένον 
ύπό τών γυναικών καί τών διαβοήτίον αύτοΰ 
αμαζόνων σω ματοφυλάκων, καί καθήμενον έπί 
θρόνου ύψηλοΰ, ύπό σκιάν μεγάλου τινός σηρικού 
πολυχρόου σκιαδιού. Γυμνώσαντες τήν κεφαλήν 
έβαίνομεν πρός αύτόν, έγειρόμενον, καί προχω- 
ροΰντα μικρόν πρός ήμάς, καί λαμβάνοντα τής 
χειρός έ'να έκαστον κατά τόν ευρωπαϊκόν τρόπον, 
καί καλοΰντα ήμάς ΐνα πρός χάριν καθίσωμεν έν 
τοΐς πρός τοΰτο περί αύτόν τεθεΐσι καθίσμασιν.

Σημ^'ναντος δέ αύτοΰ τή  χειρί άπαντες οί 
μεγιστάνες τής αύλής, οΐτινες μέχρι τοΰδε 
έ'κειντο πρηνείς, κυλίοντες έν τώ  κονιορτώ τά  
πρόσωπα αύτών, άνέστησαν καί έτάχθησαν παρ’ 
αύτόν γονυκλινείς.

Ό  βασιλεύς Γέζω φαίνεται εβδομηκοντούτης 
περίπου (έπειδή οί Αίθίοπες άγνοοΰσιν άείποτε 
τήν ήλικίαν αύτών) · είναι ισχυρός, υψηλός, καί 
ύπόπαχυς· τό ήθος εύπροση'γορος κ α ί, ό'περ 
σπανιώτατον παρά τοΐς Αίθίοψιν, ήγεμονικός 
καί αίδέσιμος. ’Αντί πάσης έσθήτος έφόρει περί 
μέν τούς ώμους λεπτόν σηρικόν μανδύαν, έπί δέ 
τής κεφαλής παλαών έρεοΰν εύρωπαϊκόν πίλον, 
καί σανδάλια χρυσοκέντητα, καί χρυσοΰν κόσμον 
βαρέος σφυρηλάτου περιδεραίου καί βραχιονίων.
Ή  θέα τής παρατάξεως ήν τώ όντι καταπλη

κτική. Πρός τά  δεξιά τοΰ βασιλέως έξειλίσσετο

ή περίφημος τών μαχίμων καί έπ’ άνδρία με
γάλως τεθαυμασμένων ’Αμαζόνων τοΰ Δοχομέϋ 
δορυφορία, συνισταμένη έκ πεντακοσίων περί
που μεγάλων εύρώστων γυναικών πάσης ηλι
κίας, ύποκαθημένων κατά τό έθος τών Τούρκων 
έπι ταπήτω ν, καί έχουσών τό πυροβόλον με- 
ταςυ τών σκελών. "Οπισθεν αύτών έβλέπομεν 
ετερον περίφημον Αμαζόνων σύνταγμα, τό τών 
κυνηγών τών έλεφάντων, μελανεΐμον καί ώπλι- 
σμενον δ ι άσπιδων ώμοβυρσίνων καί άρχαίων 
«σκουριασμένων πορτογαλλικών τρομβονίων έξηρ- 
τημενών έκ των ώμων. Πρός τά άριστερά έκά- 
θηντο αι γυναίκες τοΰ χαρεμιού περί διακοσίας 
τόν αριθμόν, αί μέν μόλις έφηβοι, αί δέ λίαν 
έμπρέπουσαι τή  αίθιοπική καλλονή, καί έαπε- 
πορπημέναι πλουσίοις σηρικοΐς ύφάσμασι, καί 
κεκαλλωπισμέναι χρυσώ καί άργύρω. Τέλος 
όπισθεν τοΰ βασιλέως ΐσταντο τρεις ή τέσσαρες 
κεχαρισμέναι, καί ή άρχιστράτηγος τοΰ τών 
Αμαζόνων δορυφορικού, διακρινομένη μάλιστα 
έκ τοΰ άρειμανίου αύτής ήθους καί τής πολυ
ποίκιλου πανοπλίας, κ α ί, όπερ σύμβολον τοΰ 
ύψηλοΰ αύτής βαθμοΰ καί αξιώματος, πολλών 
ίππείων ούρών έξηρτημένων έκ τοΰ ζωστήρας καί 
προσπαιζουσών τή σφριγώδει αύτής όσφύϊ. Πρό 
δέ τοΰ βασιλέως, έν ταΐς βαθμίσι τοΰ βάθρου 
ένθα ΐδρυτο ό θρόνος, έ'κειντο καθ’ ήλικίαν καί 
τιμήν ό τε πρωτότοκος αύτοΰ υιός καί διάδοχος, 
ό πρίγγιψ  Βαχαδού καί οί πρώτοι ύπουργοί, ούς 
ό παραπέμπων ήμάς διερμηνεύς προση'γαγεν 
ήμΐν κατά διαδοχήν. Ήσαν δέ ούτοι ·

1OT Ή  Αύτοΰ Έξοχότης, ό μ ι γ γ ά ν ,  υπουρ
γός τής δικαιοσύνης καί έκτελεστής τών άνεγ- 
κλήτων άποφάσεων τοΰ βασιλέως. Πορεύεται 
πανταχοΰ καί πάντοτε φέρων γυμνήν κυρτήν 
σπάθην, δ ι’ ής άποκεφαλίζει αύτός εκείνος τούς 
καταδίκους.

2*' Ο κ α μ β ο δ έ ,  είδος αύλάρχου καί είση- 
νητοΰ παρα τώ βασιλεΐ, έπιτετραμμένου τόν 
διοργανισμαν τών δημοσίων παρατάξεων καί 
βασιλικών συμβουλίων. Ώ ς σύμβολον τών κα
θηκόντων αυτοΰ φερει πανταχοΰ καί πάντοτε 
πελώριον κώδωνα έξηρτημένον έκ τοΰ τραχήλου 
δια παχεος σχοινιού, οίον φέρουσιν αί κάμηλοι 
τής Καραμανίας έν τή Μικρά Ασία, δ ι’ ού 
κατασιγάζει τούς παρεστώτας ή τούς άκαίρως 
έν τοΐς συμβουλίοις έξανισταμένους.

3"ν Ή  Αύτοΰ Έξοχότης ό τ ο τ ο ν ο ύ , επ ιτε
τραμμένος τήν τών άμαζόνων καί γυναικών τοΰ 
σεραιου επιστασιν. Αυτω και μόνω εύδοκεΐ ΐνα 
διαόιδτ] ή Αυτοΰ Μεγαλειότης προστάγματα κατ’ 
εύθεΐαν.

Αύτός οίνοχοεΐ, καί καλύπτει διά ρινομάκ- 
τρου το Ίτροσωττον του (Λοναρχου 7Γΐνοντος. 
Εχει δέκ α ί έτερον παράδοξον ό ύπουργός ούτος 

παραπληρωματικόν υπούργημα. Φέρει δηλαδή 
είδος λαγήνου άργυράς (ψύτταρον) είς χρήσιν 
τοΰ βασιλεως, είδος ριπίδος πρός τό άποδιώ- 
κειν τας μυιας, και υπο τον μανδύαν αύτοΰ άγ- 
γεΐόν τ ι άποκρύφου νυκτερινής χρήσεως. Ώ ς δε 
βλεπομεν, ούτος είναι ο μαλιστα ασχολούμενος 
τών υπουργών τοΰ βασιλικοΰ οίκου, καί ιδίως 
όταν ό βασιλεύς άσθενήση.

Παρακλιθεντων δ ήμών, ό βασιλεύς ένευσε 
τοις γονυκλινοΰσι μεγιστάσιν ιν ανορθώσωσι τήν 
κεφαλήν. Σιγή βαθεΐα έγένετο. Ό  δέ πλοίαρχος 
Βαλλων, ύπολαβών τότε, άπέφηνε τφ  βασιλεΐ 
Γεζω δια τοΰ διερμηνεως τήν αφορμήν τής έπι- 
σκέψεως ήμών.

«  Η  Αύτοΰ Μεγαλειότης, είπεν, ό Αύτοκρά- 
τωρ τών Γάλλων, έπιθυμών ΐνα διατηρήση φι
λίαν μονάρχου ίσχυροΰ καί κραταιοΰ, οίος ό βα 
σιλεύς τοΰ Δαχομέϋ, ούτινος ή φήμη είναι 
διεσκεδασμένη έφ’ ό'λης τής ύφηλίου, καί ΐνα 
έμμέν-ij τοΐς συμβολαίοις τοσοΰτον άμφοτέραις 
ταΐς χώραις έπωφελέσιν, έπεμπεν έ'να τινά τών 
αύτοΰ στρατηγών όπως προσαγορεύση καί προσ- 
ενέγκη αύτώ τά  αύτοκρατορικά δώρα. »

'Ο Γεζώ, ώς φαίνεται, εύφράνθη λίαν έκ 
τοΰ λόγου, καί στραφείς πρός τόν πλοίαρχον, 

α Έγνώριζον, είπεν, ότι οί λευκοί είναι άν- 
| θρωποι πλούσιοι καί κραταιοί* καί ότι πρό



e o N i K H  ε π ι ο ε η Ρ Η Σ ί Σ .

πάντων εν αύτοΐς οι Γάλλοι διαπρεπουσι πλουτ(ο 
και άνδρία. Ύπερέχαιρε δέ λίαν ττ, προς εαυτόν 
εύνοία τοΰ βασιλέως τών Γάλλων, και ηδυναμεία, 
έλεγεν, ΐνα βεβαιώσωμεν τοΰτον δτι οί υπήκοοι 
αύτοϋ έσονται άείποτε εύπρόσδεκτοι έν Δαχομέύ 
και παρ’ αύτώ. »

Μετα τάς πρώτας ταύτας προσρήσεις οί 
υπουργοί, τραπεζώσαντες προ τοΰ βασιλέως, 
προσέφερον ήμΐν διάφορα ευρωπαϊκά οινοπνεύ
ματα έν κρυσταλλίναις λαγήνοις. "Εκαστος δέ 
ήαών λαβών το'τε ποτη'ριον προε'πιεν φιλοτησίαν 
τώ βασιλεϊ καί τώ αύτοκράτορι Ναπολέοντι έν 
μέσω καθολικής οχλαγωγίας καί άντνιχούντων 
τών πυροβόλων, καί τών σαλπίγγων καί τών 
τυμπάνων. Ό  βασιλεύς, πιών πέντε η εξ πό
τη ο ια οινοπνεύματος, εγενετο ημιν οικειοτερος, 
καί ή ρώτα έκαστον το ό'νομα καί τον βαθμόν αύ
τοΰ. Μαθών δέ δτι ημην ιατρός, μέ παρεκάλεσε 
ΐνα συμβουλεύσιυ αύτώ τ ι χρήσιμον, εαν ποτε , 
άσθενήση. Μ ε τ ά  ταΰτα εδειξεν ήμΐν την όπλο- 
0νίκην αύτοΰ περιέχουσαν οπλα ευρωπαϊκά παν- 
τοίας έπο/ής καί κατασκευής. Μετ ολίγον κο- 
πιάσαντες ήτήσαμεν συγχωρησιν ιν απέλθωμεν. 
Τότε ό βασιλεύς, έγερθείς καί λαβών τοΰ βρα- 
/ίονος τον πλοίαρχον, προεπεμψεν ημάς μέχρι 
της γωνίας της πλατείας, ενθα περιεμενον τα  
φορεία, καί δεξιωσάμενος έκαστον χαριέντως | 
ήσπάσατο ήμάς, φερομένους είς την προς κατά- 
λυσιν ήμΐν διορισθεΐσαν οικίαν.

Τη 19 περί μεσημβρίαν, άγγείλαντος τοΰ βα- 
σιλέώς δτι έπεθύμει ΐνα ύποδεχθΫί ήμάς κατ 
ιδίαν, έπορεύθημεν αύθις ποος αύτον, δεχόμενον 
ήυ.άς εύνοϊκώτατα, και ευχαριστοΰντα ύπερ 
τών ωραίων δώρων, άτινα έπέμψαμεν αύτώ τήν 
προτεραίαν, έν οίς και πολλαι λιθογραφιαι πα- 
ριστώσαι μά /ας τινας τοΰ Κριμαϊκού πολέμου, 
πεοί ού έγνώριζε πολλά λεπτομερώς, και μαλι- 
στα δτι ήμεΐς οί Γάλλοι διεπρέψαμεν μάλλον 
τών "Αγγλων. Έν τοσούτω δέν ήδύνατο νά έν- 
νοήση τόν σκοπόν τοΰ πολέμου· διότι κατ αύτον 
δύο τινών χάριν γίνεται ο πόλεμός, η πρός κτη- 
(7ιν νέων χωρών, η προς διαρπαγην και λεηλα
σίαν αύτών, καί ιδίως πρός έξανδραποδισμόν καί 
σφαγήν τών κατοίκων. Μετ ολίγον ηρωτησεν 
ήμάς περί τής Εύρώπης. Τα θαύματα τών σιδη
ροδρόμων καί τηλέγραφων εξελαβεν ώς παιγνια 
καί y αριεντισμούς, και γελως άσβεστος κατελα- 
βεν αύτόν άκούσαντα δτι ό Ναπολέων είχε μίαν 
καί μόνην σύζυγον. Εγνωριζε την θαυμασιαν 
ιστορίαν Ναπολέοντος τοΰ πρώτου μαθών 
αύτήν παρά τών Άγγλων. Ορμωμενος δε εκ 
τούτου ήρ/ισεν ινα όιηγήται τα  κατορθώματα 
τοΰ πρό αύτοΰ αρξαντος και τα  ιδ ια , δ ι ών άπα- 
σαι αί πέριξ μοναρχίαι συνη'φθησαν τω βασι- 
λείω τοΰ Δα/ομέύ, και οτι εσχάτως η κραταια 
τοΰ Νάγος φυλή, ή αφοριζουσα προς ανατολάς 
τό βασίλειον τοΰ Δαχομεΰ, υπεταγη αύτώ, καί 
δ τι, έάν ήθέλομεν, ήόυναμεθα να παρευρεθώμεν 
τήν έπιοΰσαν τή παραστάσει τών πρέσβεων τοΰ 
Νάγος έξαιτούντων ειρήνην. V) Γεζω απε’ύιδε 
πολλά τών οικείων κατορθωμάτων εις τας αμα
ζόνας αύτοΰ, ών έπηνει την καρτερίαν και τας 
πολεμικάς άρετάς. Έ πειδή κατά τόν τελευ
ταΐον πρός τούς Ναγος πόλεμόν ο δαγομεύνος 
στρατός, καίπερ στρατηγοΰντος αύτοΰ άνδρείου 
τινός άρ/ηγοΰ, ματην επειραθη ΐνα κυριευση ες 
έφόδου κώμης τινός τών πολεμίων. Πολλών δέ 
διαφθαρέντων, έξήτει κραυγάζων ύποχώρησιν. 
"Ηδη ό στρατηγός πτοηθεις ενεόιδεν αύτοΐς, ότε 
αί άμαζόνες, προελθοΰσαι, εδηλωσαν οτι δενσυγ- 
κατένευον ΐν ’ άποχωρησωσι, και αν έμελλον ινα
μείνωσι μόναι. χ

Ή τολμηρά τών γυναικών προαίρεσις και 
νέα τις προσβολή μετά πλείονος δραστηριότητος 
καί προθυμίας γενομένη επηνεγκον την άλωσιν 
τής κώμης, δ ι’ ής έπερατώθη ο πόλεμός. Αλλ 
ό στρατηγός άπέθανεν έν τη μαχη· " Βεβαίως 
έλυπη'θης μεγάλως μαθών τόν θανατον τοΰ άρί- 
στου τών στρατηγών σου, είπον τώ βασιλεϊ.
Τώ οντι λυποΰμαι πολύ τοΰτο* διότι εστερηθην 
τής ήδονής τοΰ κόψαι τήν κεφαλήν αύτώ ώς 
αμοιβήν τής άνάνδρου αύτοΰ στρατηγίας.

Ή  θηριωδία τών γυναικών τούτων ισορροπεί 
τη άνδρία α ύ τώ ν  δ ιό τ ι, ακαταπόνητοι γ ι -  
νόμεναι κατα τήν μάχην, καθιστώνται α ν /)— 
λεεϊς μετά τήν νίκην άποκόπτουσαι τας κε- 
φαλάς τών αιχμαλώτων, και προβαλλ-ομεναι 
ταύτας ώς έπινίκιον πομπήν. Φαίνεται δε 
δτι έκδυόμεναι τάς χάριτας τοΰ γένους αύτών, 
αί γυναίκες, άμέτρως πρός πάν έ'χουσαι, απο- 
βάλλουσι πάν άνθρώπινον αίσθημα. Αποδειξις 
δέ τούτου ή ιστορία τών άρχαίων ’Αμαζονών, 
καί τών γυναικών τής Γαλλικής έπαναστασεως.

Αί άμαζόνες τοΰ Δαγομέΰ εξέρχονται πολ
λάκις είς κυνήγιον τών ελεφάντων επιδεικνυμε- 
vat πλείονα τών ανδρών δεξιότητα και καρτε
ρίαν, έπινοοΰσαι παντοδαπας μηχανας κατ 
αύτών.

Αί δ ’ έκδρομαί, αίτινες φέρουσι μεγάλην τώ 
βασιλεϊ πρόσοδον, έμποοευομένω τον απ αυτών 
έλε'φαντα,καταστρέφουσιν άείποτε πολλας αμα
ζόνας, αίτινες, άμιλλωμεναι προς αλληλας, πε- 
ριπίπτουσι κινδύνοις απροσδοκητοις εκ τών 
παρ’ αύτών τραυματισθέντων έλεφάντων εκδι
κούμενων.

Μετά ταΰτα άπεχωρίσθημεν τοΰ βασιλέως, 
δστις προέπεμψε πάλιν ήμάς μέχρι τής πύλης 
τών ανακτόρων, άφοΰ πρώτον ήνάγκασε σχεδόν 
tvoc 7UtwpL£V 7U0T‘/ipt.0v x.'xx.o’j  /.οί|//7Γανι.του οίνου.

(Έ π ετα ι συνέχεια.)

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν .

Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ ΙΣ

ΤΩΝ

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

Κ ατά τό ’Αγγλικόν του Samuel Baker.

V III .

(Συνέχεια και τέλος.)

Άναπηδήσας έν άκαρεΐ έκ τής κλίνης, έλαβον 
τήν καραβίναν, καί έδραμον είς τήν κώμην, τήν I 
όποίαν ευοον γέμουσαν άνδρών ώπλισμένων πρός 
πόλεμον, έχόντων προσκεκολλημένας ταΐς πα- 
ρειαΐς ούράς βοών, χορευόντων καί όλολ.υζόντων, 
ύψούντων τάς άσπίδας καί άπειλούντων άνεπι- 
νόητόν τινα  εχθρόν. Ή  Βαχίτα μοί έξήγησεν 
δτι ή συμμορία τοΰ Φοβούκα, συνισταμένη ές 
έκατόν πεντήκοντα περίπου άνδρών, άνηκόντων 
είς τόν έμπορον Δέβονο, διελθοΰσα τον Νείλον 
έπήρχετο, φανεράν έχουσα πρόθεσιν να προσβάλη 
καί φονεύση τόν Κάμρασιν. Ό  ή'ρως Μ’γάμβι, 
ούτινος ή καλύβη έγειτνίαζε τ?ί έμή, ήλθε μετα 
σπουδής πρός με έπιβεβαιών τάς άγγελίας. Ή το 
δέ περίτρομος, καί έσπευδε νάπορευθίί πρός τόν 
βασιλέα, τόν άδελφόν αύτοΰ, ΐνα συμβουλεύσν) 
αύτόν ν’ άνα/ωρήσ/) εύθύς.

Κατώρθωσα, κοπιάσας πολύ, νά πείσω τοΰτον 
δτι ή φυγή τοΰ βασιλέως ήτο άνωφελής,,κοα ότι 
ήδυνάμην νά βοηθήσω αύτόν μεγάλως, έάν θέ
λησή νά έλθη πρός με τήν πρωίαν τής επαύριον.

Μόλις άνέτειλεν ό ήλιος, και ό δειλός βασι
λεύς έρρίφθη έντός τής καλύβης μου άπλώς, 
ώς ό τυχών άνθρωπος. Εύρον ομως αυτόν ηλ- 
λοιωμένον καί παρηλλαγμενον, ούδεμιαν έχοντα 
ομοιότητα πρός τόν θεατρικόν βασιλέα, οστις 
μέ έδέχθη καθη'μένος έπί τοΰ άγερώχου αύτοΰ 
βάθρου, καί έμπεπορπημένος μανδύαν μεγαλο
πρεπή.

ί ’Αντί πάσης έσθήτος έφόρει τώρα περί τάς 
όσφΰς βρα/ύ περίζωμα μάλλινον κυανοΰν, 
δώρον τοΰ Σπήκ, καί μικρόν ζωστήρα έπι τών 
ώμων αύτοΰ. Καθηδυνόμενος ύπό τοΰ τρόμου 
αύτοΰ καί τής περιέργου μεταβολής τής βασιλι
κής στολής, συνε/άρην αύτώ έπί τώ  πρακτικώ

σχήματι τών ενδυμάτων αύτοΰ, άτινα ήσαν 
προσφορώτερα είς τόν πόλεμον τοΰ μακροΰ βασι
λικού μανδύου. —  Τον π ό λ ε μ ο ν !  εμανης, 
άνέκραξε μετά φρίκης ενδομύχου, δέν έχω  σκο
πόν νά πολεμήσω ! Ένεδύθην ελαφρά ΐνα δυνηθώ 
νά φύγω εύκολώτερον. "Αλλο δέν έχω κατα νοΰν 
είμή νά φύγω! Τίς δύναται νάπολεμήση προς τα 
τουφέκια; καί ό έχθρός έ'χει περί τά  έκατόν πεν
τήκοντα! Φύγε μετ’ έμοΰ, σέ συμβουλεύω· διότι 
δέν δυνάμεθα ν’ άντισταθώμεν. "Εχεις μόνον 
δεκατρείς άνθρώπους, έγώ δέ δέκα. Τ ί δύναν- 
τα ι είκοσιτρεΐς άνθρωποιπρός έκατόν πεντήκοντα; 
Λάβε τά πράγματά σου καί φύγε · θά εύρωμεν 
καταφυγήν έντός τών βαθέων καλαμώνων τών 
τελμάτων, ' θ  έ/θρός δύναται νά φαν?, κατά 
πάσαν ώραν. Φεύγωμεν!

Ούδέποτε ειδον άνθρωπον ταπεινωθέντα τ ο 
σοΰτον ύπό τοΰ φόβου. Δέν ήδυνήθην να κρατη
θώ τοΰ νά μή γελάσω έπί τή θέα τοΰ μοχθηροΰ 
τσύτου καί δειλού αντιπροσώπου ήγεμόνος με
γάλης φυλής. Έν τοσούτω ύψωσα τήν ’Αγγλικήν 
σηυ.αίαν έπί τοΰ σκηνώματος μου, και αφοΰ πα- 
ρετήρησα αύτήν μετά πάθους (διότι είς τήν θε'αν 
τοΰ εμβλήματος τής πατρίδος, καίπερ κυματί- 
ζοντος μυριάδας λευγών μακράν αύτής, έκαστος 
αισθάνεται θερμαινομένην καί πάλλουσαν σφοδρό- 
τερον τήν καρδίαν αύτοΰ) στραφείς πρός τόν 
Κάμρασιν έφανέρωσα αύτώ ότι άπό τοΰδε αύτος 
καί ή επικράτεια αύτοΰ ήσαν ύπό τήν προστασίαν 
τής σημαίας έκείνης, ή τις αντιπροσώπευε τήν 
’Αγγλίαν. Προσέθεσα δέ ότι εφόσον ύπακούει είς 
έμέ, θά εύρίσκη έμέ πιστόν σύμμαχον, έ'τοιμον νά 
υπερασπίζω αύτόν πρός όποιονδήποτε. Έ τε- 
λείωσα δέ ζητών παρ’ αύτοΰ τρόφιμα καί ασφα
λείς οδηγούς, οΐτινες προέκειτο νά συνοδεύσωσιν 
άγγελιαφόρον, τόν όποιον έσχ.όπευον να διευθύνω 
πρός τόν βεκίλην η τοποτη ρητήν τοΰ Δέβονο.

Τήν επαύριον μετά μεσημβρίαν έπανήλθον οι 
άπεσταλμένοι, συνοδευόμενοι έκ δώδεκα ανθρώ
πων τοΰ Δέβονο ύπό ένα δεκανέα. "Ηρχοντο δε 
όπως πληροφορηθώσιν εάν έγώ τώ  όντι εύρισκόμην 
έκεί- διότι πρό πολλοΰ διεδόθη φήμη, δτι έγώ 
μετά τής συζύγου μου άπωλέσθημεν έπί τών 
άκτών τής μεγάλης λίμνης. Τοΰτο δέ ηυχαριστει 
αύτούς τοσοΰτον, ώστε τό πρώτον έξελαβον τους 
άπεσταλμένους οπαδούς τής εναντίας συμμορίας 

I τοΰ Ίβρα ίμ , δστις κατεχράτο τό όνομά μου ΐνα 
έκκαρπώται μόνος τό κράτος τοΰ Κάμρασι. Έ -  
πείσθησαν δέ μόνον δτε είδον τήν ’Αγγλικήν ση
μαίαν,καί έμέκαθήμενον παρά τήν καλύβην μου.

Είσα/θέντες είς τό μικρόν μου στρατόπεδον, 
έκάθισαν γαμα ΐ ήμικυκλιωδώς περί εμέ. Ήρω- 
τησα δέ αύτούς δεσποτικώς πώς έτόλμησαν να 
έπιτεθώσι -/ώρα ύπερασπιζομέν-jj ύπό τής βρε- 
ταννικής σημαίας. Έκήρυςα αύτοΐς ότι το βα
σιλείαν τοΰ Ούνυόρο άνήκεν είς έμέ άνακαλύ- 
ψαντα αύτό, δτι έδωκα τώ Ίβρα’ΐμ τό εξαιρετικόν 
δικαίωμα τοΰ έμπορεύεσθαι έπί τώ  μή προσ- 
κρούειν τώ  Κάμρασι, τώ βασιλεύοντι ήγεμόνι, 
καί δτι τήν αίφνιδίαν εισβολήν τής χώρας ύπό 
ύπηκόων Τούρκων συμμάχων πολέμιας φυλής 
έθεώρουν προσβολήν τής ’Αγγλικής σημαίας. 
Προσέθεσα δέ δτι ούχί μόνον σκοπόν έ'χω ν άν- 
τικρούσω πάσαν προσβολήν τοΰ Κάμρασι διά 
τής βίας, άλλά καί άμα έπιστρέψας είς Χαρ
τούμ, θά διευθύνω αναφοράν περί τών γεγενη- 
μένων είς τάς τουρκικάς άρχάς, καί δτι, έαν είς 
μόνος κάτοικος τοΰ Ούνυόρο έφονεύετο, ή έπλη- 
γόνετο, ή άπήγετο αιχμάλωτος, ό Μ ωχαμετ 
Ούάτ ελ Μέκ, ό αρχηγός αύτών, θ’ άπηγχονί- 
ζετο άφεύκτως.

Έπροφασίσθησαν ότι επραξαν τοΰτο αγνο- 
οΰντες τήν έν τή χώρα παρουσίαν μου, προβαλ
λόμενοι τήν παραδεδεγμένην πρό αιώνων αρχήν, 
τήν καθιερωθεΐσαν παρά τ ο ΐς  έ μ π ο ρ ο ις  τοΰ 
Λ ευκοΰ Ν ε ίλ ο υ , καθ’ ήν οί εμπορευόμενοι 
δικαιούνται ν’ άναμιγνύωνται είς τάς εμφυλίους 
διαμάχας τών κατοίκων τής δυστυχοΰς ταύτης 
-/ώρας, όπως λεηλατώσι καί άπαγάγωσιν αύτοΰ 
αιχμαλώτους καθ’ ένα έκαστον. Ένεχείρισα 
τότε πρός τόν ρήτορα τής αγέλης αυτών έπ ι- 

I στολήν πρός τόν άρχηγόν Μ ωχαμετ, εν ή ανεκοι-

νουν, δτι άπό τής ώρας, καθ’ ήν έλαβεν 
αυτήν, παρεχωρουν δώδεκα ώρας δπως άποι/,α- 
κρυνθη τής χώρας τοΰ Ούνυόρο μεθ’ όλων τών 
ανθρώπων καί τών οπαδών αύτοΰ.

Τούτου γενομε'νου, διώρισα νά ψήσωσιν άο- 
νίον είς τιμήν τών πρέσβεων.

Οι πρεσβεις έφερον μεθ’ εαυτών δύο όνους, 
ζώα άγνωστα κατά τάς χώρας ταύτας. Τήν 
επαύριον καθ ην ώραν άνε/(όρουν, πλήθος αύ- 
τοχθονων περιεκυκλιοσε τόν τόπον ένθα οί 
όνοι διενυκτερευσαν, δπως συνάξωσιν επιμελέ
στατα τας κοπρους, ίχνη φανερά τής διαμονής 
αυτών. Η δε κατοχή τών πολυτίμων τούτων 
λείψανων έπήνεγκε ρήξιν μεταξύ τών ζητούντων 
ν άποκτησωσιν αύτα, άληθή πάλην συνοδευο- 
μενην υπο υβρειον και κραυγών. Έν ταύτώ οί 
απομακρυνομενοι όνοι, άκούσαντες τάς κραυγάς, 
ένόμισαν πρέπον νά μετάσχωσι τής μουσικής 
εκείνης συμφωνίας^ καί έπλήρωσαν τόν άέρα 
τοσον δυνατής και ά τ /λύ;/ου συμφωνίας, ώστε 
τό πλήθος, καταπτοηθέν έκ τής άγριας άπη- 
χειας τών άγνωστων έκείνων φωνών, διεσπάρη 
τήδε κάκεΐσε περίτρομον. Έμαθον δέ τότε 
δτι αί κόπροι τών όνων (τιθέμεναι έπι τοΰ δέρ
ματος τοΰ άνθρώπου) έθεωροΰντο καθ’ όλον τό 
βασίλειον τοΰ Ούνυόρο ώς θαυμασιώτατον καί» //Ο - ι Γ
αναμφιοολον ιατρικόν των ρευματικών πόνων, 
και οτι το σπάνιον τοΰτο αντιπαθές φάρμα- 
κον άποτελεΐ εμπόρευμα εισαγωγής έπιζητή- 
σιμον.

Ο βασιλεύς, καταληφθείς ύπό δεισιδαιαονι- 
κοΰ θαυμασμοΰ πρός τήν αγγλικήν σημαίαν, ή - 
θελησε ν αγοραση αύτήν ■ έγώ δμως άπεκρίθην 
αύτώ δτι ή σημαία εχει άξίαν μόνον εις εκείνους, 
δσοι έγνώριζον νάύπερασπίσωσιν αύτήν. Τότε μοί 
έ'πεμψεν εΐκοσιν έλεφαντόδοντας, τούς οποίους 
εύθύς ένεχείρισα είς τούς άνθρώπους τοΰ Ίβραίμ, 
ινα αποστείλωσιν αύτώ.

Τήν επαύριον έγκατέλιπον τό παρά τήν Κ ί- 
σουνα σκήνωμα, καί μετά πολύμοχθον ήμερη- 
σιαν πορείαν έ'φθασα είς Δεάγκ, δπου οί φορείς μ ’ 
έγκατέλιπον άνευ τροφίμων. Μετά πολλάς δέ τα 
λαιπωρίας καί στερήσεις έφθάσαμεν εϊς Φοβέρα, 
δπου ήλθε καί ό Ίβραίμ, φέρων εις έμέ μέλι, 
όρύζιον, καφέν, τάς έπιστολάς μου έξ Α γγλίας, 
βαμβακηρά τινα  υφάσματα έζωγραφημένα διά 
τήν σύζυγόν μου καί άλλα δ ι’ έμέ. Καίπεο θαυ- 
μάζων τήν επιτυχίαν τής περιηγήσεως ήμών, 
έλυπεΐτο έπί τή γυμνότητι καί άθλιότητι εϊς 
ήν περιήλθομεν. Κατά τήν ύπόσ/εσίν μου 
έ'λαβεν ή'δη τούς έλεφαντόδοντας, τούς οποίους 
τή  έμη συστάσει έ'πεμψεν αύτώ ό Κάμοασις.

Ό  άποτρόπαιος ούτος Ινάμρασις, ώφελούμε- 
νος έκ τής ισχύος, τήν όποίαν περιεποίει αύτώ ή 
παρουσία τών Τούρκων, συμφιλιωθε'ντων μετ’ 
αύτοΰ ενεκα τοΰ έλέφαντος, τόν όποιον απέκτησε 
κατά τας τελευταίας αύτοΰ ληστρικάς έπιδρο- 
μας, επεχειρησεν ίνα εκδικηθτί καί καταστρέψη 
τούς έχθρούς αύτοΰ. Θεωρών δέ εαυτόν ώς κύριον 
αύτοκράτοοα τής χώρας, έσφετερίζετο τά πάντα, 
κινητά καί ακίνητα,άνθρώπους καί ζώα. Ο ί πα- 
ραπονούμενοι άνεσκολοπίζοντο, ή έβασανίζοντο 
ποικιλοτρόπως. Ή δέ τυραννία αύτοΰ έκρα- 
ταιοΰτο ύπό τής δειλοψυχίας τών αύτοχθόνων, 
τούς όποιους πολυχρόνιοι τυραννίαι καί καταχρή
σεις παντοειδείς έξηυτέλισαν. Ό  άφρικανός 
ούτος δεσπότης, έάν δέν ήτο δειλόψυ/ος καί 
άνανδρος, καί έάν ήθελε νά ώφεληθή έκτής πα 
ρουσίας τοΰ Ίβρ α ίμ , πιθανόν δτι ήδύνατο ν ’ 
ανορθώση τό άρχαΐον βασίλειον τοΰΚ ιτουέρα. 
Αλλά Κάμρασις ό δειλός καί άπάνθρωπος ούδε- 
ποτε εσται Κάμρασις ό κατακτητη'ς. Τήν ποο- 
τεραίαν τής άναχωρήσεως ήμών ό Κάμρασις, 
παρ ώ ό Ίβ ρ α ίμ  άφήκε δεκαπέντε Τούρκους σω
ματοφύλακας, ήλθε ν’ άποχαιρετίση ήμάς. Δεν 
ησχυνθη να μέ ζητήση ε τ ι τ /jV καραβίναν, τήν 
πυ ,ιόα  και το ώρολόγιόν μου, « τά  όποια ύπε- 
σχεθην αυτω, » ως ελεγεν. Ημην ήττον διατε
θειμένος είς τοιαυτας μεγαλοδωρίας, καί ήκιστα 
πρόθυμος νά ένδώσω είς τάς οχληράς αύτοΰ 
απαιτήσεις, αίτινες καταστρεφουσι καί γυυ.νοΰσι 
τούς περιηγητάς τής ’Αφρικής.

V I .

Ί Ι  επιστροφή.

Εστρεψαμεν ήδη εντελώς τά  νώτα ποος μ ε 
σημβρίαν. Κατά τό διάστημα πολλών ή μερών 
διηρχόμεθα ώραία καί μεγαλοπρεπή δάση, διε'- 
βημεν δίς τον Ο ύν-υ-’Αμέ, ρέοντα μεταξύ 
-χούας καί Ούνυόρο, καί τέλος έφθάσαμεν εϊς 
τον τοπον ενθα χύνεται ο βρα/ίων ούτος ε’ς τόν 
Νείλον κατά τήν 3° 3 2 ' βορείου πλάτους. Έ π ί 
της βόρειας αυτου r>jθης είδον το δενδρον τοΰ 
ταμαρίνθου, τό δεικνύον τό πέρας τής έκδρομής 
τοΰ Ίταλοΰ περιηγητοΰ Μιάνι · τό δενδρον τοΰτο 
ονομάζεται ύπό τών αύτοχθόνων « δενδρον τοΰ 
περιηγητοΰ. »

Πολλοί τών οπαδών τοΰ Ίβρα ίμ , ώς καί ό 
Μ ω χαμετ-Ο ύατ-ελ-Μ ελέκ  , συνώδευσαν τόν 
Μιανι μέχρι τοΰ σημείου τούτου, 'θ  Λόγγος, ό 
πιστός μου διερμηνεύς, δστις μέ συνώδευε δύο 
ήδη ετη , έγένετο διερμηνεύς αύτοΰ. Ούτος μοί 
ειπεν οτι, βιασθεις εκ των απειλών της συνοδίας 
τοΰ κυρίου αύτοΰ ν ’ άπατήση αύτόν , παρέστη- 
σεν ότι οί αύτόχθονες σκοπεύουσι νά έπιτεθώσι 
τήν νύκτα αύτώ. Οί άνθρωποι τοΰ Μιάνι ύπό 
πρόφασιν τής προσδοκωμένης προσβολής δέν 
ή θέλησαν νά συνοδεύσωσιν αύτόν περαιτέρω, 
δπερ ήνάγκασεν αύτόν νά παραιτηθή τής πρός 
άνακάλυψιν τών πηγών τοΰ Νείλου έπιγειρή- 
σεως, καί νά έπανακάμψη είς Κονδοκόοον. 
Αναμιμησκόμενος οποίας τοιαύτας δυσαρε- 
στήσεις ύπέστην, διανοούμενος όπόσην θά ήσθα- 
νόμην λύπην, έάν, άπατηθείς ύπό τών άν- 
θρωπων μου, ήναγκαζόμην νά έπιστρέψω άπρα- 
κτος, ενω το καθήκον μου μ  εκινει πρός τό έ'μ- 
προσθεν, ενοουν την κακοθυμιαν καί λύπην τοΰ 
τολμηροΰ καί έπιμόνου έκείνου περιηγητοΰ, δτε, 
βλέπων τό άκατάπρακτον τής έπιχειρήσεως 
έκείνης, ένεχάραττεν έπί τοΰ φλοιοΰ τοΰ δέν
δρου τούτου τό ό'νομα αύτοΰ ώς μνημεΐον τοΰ 
άποτυχήματος.

Μετά δύο μηνών οδοιπορίαν είσερχόμεθα σώοι 
και υγιείς εϊς Κονδοκόρον, πυροβολοΰντες καί 
άγαλλόμενοι, φέροντες άναπεπταμένην τήν ’Αγ
γλικήν σημαίαν. H ourah for the old E n 
gland ! Οι κάτοικοι τοΰ Κονδοκόρου είδον ήμάς 
έπανακάμπτοντας έκπληκτοι· διότι ένόμιζον 
οι μεν ότι απεθανομεν, οι δέ ότι έπεστρέψαμεν 
οί'καδε διά τής όδοΰ τής Ζανζιβάρεως.

Ο σταθμός ούτος ήτο πλήρης καρβανίων έμ
πορων, έπιστρεφόντων έκ τών ληστρικών αύτών 
έπιδρομών καί φερόντων μυρία άνδράποδα. Οί 
κύριοι ούτοι ήσαν άπηλπισμένοι · διότι ό'σοι 
λέμβοι έφθασαν έκτή ς Αϊγύπτου ήνεγκον αύτοΐς 
άπαισιους άγγελίας. Ή  Αίγυπτος άπεφάσισε 
να καταστρέψη τό έμπόριον τών μαύρων, καί 
εστειλε προς τοΰτο είς Χαρτούμ τέσσαρα άτμό- 
πλοα, έκ τών όποίων δύο εμπόδισαν τά  περι- 
πλεοντα έπι τοΰ λευκοΰ ποταμοΰ πλοία , καί 
ηδη συνέλαβον πολλούς άνδραποδιστάς, οΐτινες 
ύπέστησαν τήν ξυλοκοπίαν, δημευθείσης τής 
πραγματείας. Η χώρα τών Σιλλούκων κατεί- 
χετο στρατιωτικώς ύπό αιγυπτιακού τάγματος, 
καί οί έντιμοι άνδραποδισταί δέν ήδύναντο νά 
μεταφέρωσι τά  άνδράποδα είς τό αιγυπτιακόν 
Σουδάν πρός έκποίησιν. Καί τέλος ό λοιμός, άοοΰ 
έθανάτωσεν είς Χαρτούμ περί χιλίους πεντα- 
κοσίους, διεδόθη μ έ/ρ ι τοΰ Κονδοκόρου.

Ενώ δέ κατηρχόμεθα ταχέως τόν Νείλον, 
κατεγινόμην περί τήν διευθέτησιν τών γνώσεων, 
τας όποιας απέκτησα περί τής κοιλάδος τοΰ Νεί
λου.

'Ο Νείλος ρέει μεταξύ τής 20° καί 37° μ ή 
κους πρός άνατολάς τών Παρισίων, καί με
ταξύ τής 3° μεσημβρινού πλάτους καί 31° βο
ρείου πλάτους· ή δέ λίμνη τής Βικτωρίας 
χύνεται είς τήν λίμνην τοΰ ’Αλβέρτου διά τοΰ 
Νείλ,ου-Σομερσέτου μεθ’ όλων τών συμβολών αύ
τής. Ή  λίμνη λοιπόν τοΰ ’Αλβέρτου είναι , ή 
δευτέρα γενική άποθήκη τών ύδάτιον τοΰ κέντρου 
τής ’Αφρικής, τοΰ Ισημερινού. "θτε ό Πτολε

μαίος ηγγειλεν, δτι ό Νείλος έξήρ/ετο έκ δύο 
λιμνών, έντός τών όποίων συνηθροίζοντο τά 
ΰδατα τών χιονοσκεπών όρεων τής Αιθιοπίας, 
είπε την αλήθειαν καί ήπατάτο μόνον εις τ ι-  
νας λεπτομερείας.

Ο Σπήκ και ό Γράντ άνεκάλυψαν τήν πρώ
την τών λιμνών του τ (ον · περί δέ τής δευτέρας 
ηκουσαν μονον ομιλοΰντας τούς αύτό/θονας. Ί ΐ  
εκδρομή μου, βοηθουμενη ύπό τών συμβουλ,ών 
και τών πληροφοριών τών περιηγητών τούτων, 
κύριον προύτίθετο σκοπόν νά επιβεβαίωση 
αναντιρρητως την ανακαλυψιν αύτών, καί νά 
προσθέσν) τόν λογον ενος μάρτυρος είς τούς 
έπαινους ών δικαίως έγένοντο άξιοι.

Ε π ι τών χοιρών τών λιμνών τούτων ή έπο/ή  
τών όμβρων διαρκεΐ άπό τών Φεβρουάριου 
αρχών μέχρι τέλους Νοεμβρίου · κατά δέ τούς 
δυο άλλους μήνας ο καιρός είναι πάντοτε 
άμφιβολος, καί επέρχονται πολλαί ραγδαΐαι 
βροχαι ϊδ ια ι τών χοιρών τών τροπικών.

Εττεται λοιπον οτι ό Νείλος ευρίσκει εντός τ^ς 
λίμνης τοΰ ’Αλβέρτου, ήτις κεΐται είς επιφάνειαν 
ύψηλοτέραν, τήν άένναον προμήθειαν ΰδατος, ήν 
απα ιτεί ή άπέραντος αύτοΰ πορεία.

Εις τόν Νείλον χύνονται διάφοροι ολίγου λόγου 
άςιοι ποταμοί, ο Τε και ό Βαχρ-ελ-Γαζάλ πρός 
άριστεράν · πρός δεξιάν δέ ό "Λσουας, ό Σοβάτ, 
μετ’ αύτόν δέ ό κυανούς ΝεΓλος ή Βαχρ-ελ-Άρεκ 
και ό Α τβαρ, ποταμοί τής Αβυσσινίας, τών 
όποιων η έξόγκωσις έπιφέρει τήν αύξησιν καί 
πλημμυρίδα τών ύδάτων τοΰ Νείλου κατά τήν 
Αίγυπτον και Νουβιαν. Εκ τ(ον λοιπών άσημων 
ποταμών ό Σοβάτ είναι ό μάλιστα άξιος μνήμης.

Και /)δ/) τινας δυναμεθα να πορισθώοιεν 
πρακτικας ωφέλειας εκ των τελευταίων τούτων 
ανακαλύψεων ; Αναμφισβητήτως ή μέση ’Αφρική 
είναι χώρα θαυμασία, παράγουσα αύτοφυώς τόν 
βάμβακα, τόν καφέν, τόν ζακχαροκάλαμον καί 
τήν βανανέαν · ιδίως δμως έξάγει δύο μόνον 
είδη · τόν άνθρωπον πωλούμενον ώς κτήνος, 
και τον ελεφαντοόοντα. Κακή δέ τ ύ /η ,  οί κα- 
τέχοντες αύτήν βαρβαροι δέν ύποχρεοΰνται νά 
έργάζωνται δπως πορισθώσι τά  πρός τό ζήν, άλλ’ 
άγαπώσι τήν οκνηρίαν καί τόν πόλεμον. Ή  διά 
θαλασσής προσελευσις είναι δυσκολωτάτ/ι, καί τό 
κλίμα όλέθριον τοΐς Εύρωπαίοις. Ή  σύστασις 
άποικιών είναι λοιπόν άδύνατος · μάρτυρες δέ οί 
απεσταλμένοι είς κήρυξιν τοΰ Εύαγγελίου, οΐ
τινες, έλθοντες έκ τοΰ βορρά καί πολλά δοκιμά- 
σαντες καί παθόντες, ένόησαν έπί τέλους τό δυσ- 
καταπρακτον τής είς τόν πολιτισμόν μεταφοράς 
τών άνθρώπων έκείνων.

Ό  ανδραποδισμός έκτήκει ά'παντα τά  σπέρ
ματα του πολιτισμού, τον ελεον, τήν άγάπην, 
την φιλοστοργίαν, και τον άπό τής εργασίας 
καί τής έντιμου έμπορίας χρηματισμόν. Βλέπων 
οτι τα  νιγριτικα ταΰτα φύλα τής μέσης Αφρικής 
δέν έχουσιν ούδεμίαν έννοιαν μελλούσης ζωής, 
ούδε ύπάρξεως θεού, έννοιαν έπικρατήσασαν άνέ
καθεν απο τής δημιουργίας τοΰ Αδαμ παρά ταΐς 
λευκόχρωσινή κιτοίναις φυλαΐς, κλίνω μάλλον νά 
πιστεύσω δτι τά  έ'θνη ταΰτα έγένοντο πρό τοΰ 
Άδάμ. Αί φυλαί αίτινες δέν έ'χουσι φύσει θρη

σκείαν, δύνανται νά παραβληθώσι πρός τά  πρό τοΰ 
κατακλυσμού ορυκτά οστά ή απολιθώσεις. Προσ
μαρτυρεί δε ταυτην τήν ύπόθεσιν καί αύτή ή 
γεωλογία τής μέσης ’Αφρικής· δ ιό τ ιή  /ώ ρ α ένή  
έχει τας πηγας αύτοΰ ό Νείλος, παριστα μέγα 
όροπεδιον, κείμενον τέσσαρας χιλιάδας ποδών 
ύπερ τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Έ κ τοΰ ορο
πεδίου τούτου κατέρχονται πρός μέν μεσημβρίαν 
τά  ύδατα τά διευθυνόμενα είς τήν λίμνην Ταγ- 
γανυικα και άποτελοΰντα ταύτην, καί ίσως είς 
έτέραν, έξ ής έχει τάς άρχάς ό ποταμός Κογγο· 
πρός δέ βορράν κατέρχονται ά π ’ αύτοΰ τά  ΰδατα 
τοΰ N iger καί τής λίμνης T chad, ώς καί τά  
τής λίμνης τοΰ Αλβέρτου καί τής Βικτωρίας. 
Έπειδή δέ τό όροπέδιον τοΰτο είναι καθαοάς 

γρανιτικής φύσεως, συμπεραίνομεν ό'τι τό έδαφο; 
αύτοΰ είναι πάντως άρχαιόγονον μή άλλοιωθέν 
μητε ύπο υφαιστειων εκρήξεων μήτε ύπό τών 
ύποσταθμών τών θαλασσών τής μεταβατικής ή



Δευτέρας περιόδου αΐτινες κατεκάλυπτον τότε 
άπασαν τήν γην. Συμπεραίνουν δέ πάλιν δτι 
αί φυλαί αί κατοικοΰσαι τά  άρχαιόγονα οροπέ
δια ταΰτά είσιν αί άρχαιόταται της ύφηλίου φυ
λα ί, άναφανεΐσαι έπ’ αύτης πρό τοΰ Α δάμ 1, 
δ ιό τι, τουναντίον τοΰ ιστορικού ανθρώπου, απο· 
ροΰσι πάντως παραδόσεων καί αναμνήσεων, καί 
δέν πιστεύουσιν είς τόν Θεόν. Τοιαυτη είναι ή 
ιδέα καί τοΰ περίφημου γεωγράφου Μουρχισώ- 
νος. Προσμαρτυρεί δέ καί ή πρός την παιδείαν 
αδιαφορία καί αδράνεια της φυλής ταύτης, ητις 
καταφαίνεται πρός τοΐς άλλοις καί έκ τοΰ ανέ
καθεν έπικρατη'σαντος παρ’ αύτη έ'θους τοΰ φο- 
νεύειν καί τρώγειν τόν έλέφαντα, καιπερ απο 
άμνημονεύτων χρόνων τοΰ ’Ασιανού τιθασσευ- 
σαντος αύτόν πρός ιδίαν χρήσιν.

Μ ετά τινας ήμέρας έφθάσαμεν ειςτήν συμβο
λήν τοΰ Βαχ ο-ελ-Γαζάλ, ενθα, έπισκη'ψαντος τοΰ 
κακοήθους πυρετού' εϊς τούς λέμβους ήμών, άπω- 
λέσαμεν τόν θετόν ήμών υιόν, τόν πιστόν και 
πεφιλημένον ήμών Σαάτ, ον έκλαύσαμεν απαν- 
τες, καί ένεταφιάσαμεν έν τώ τέρματι τής 
περιηγήσεως ήμών, ώς τη άρχή ένεταφιασαμεν 
τόν ταλαίπωρον Σμίθ.

Τή 5 μαίου έφθάσαμεν είς Χαρτούμ, ένθα 
εμαθομεν μετά μεγίστης λύπης τόν άωρον θάνα
τον τοΰ πλοιάρχου Σπήκ. Τέλος τήν *24 ημέραν 
μετά τήν άπό Βερβέρ άναχώρησιν ήμών επο- 
ρευόμεθα ή'δη παρά τάς ύπωρείας τών ’Αραβικών 
όρων, ό'τε, έξελθόντες άπό τίνος χαράδρας, 
είδομεν αίφνης πλήρεις χαρά; άναπεταννυμένην 
ένώπιον ήμών τήν Έρυθράν θάλασσαν. Ινατελ- 
θόντες τήν τα /ίσ τη ν , είσήλθομεν τήν έπιοΰσαν 
είς Σουακίμ έμπορεΐον τών προϊόντων τοΰ Σου
δάν. Έκεΐ ήναγκάσθη μεν νά περιμένωμεν τό 
άτμόπλοιον τοΰ Σουέζ δεκαπέντε ήμέρας. Τέ
λος είσβάντες έφθάσαμεν μετά πενθήμερον πλοΰν
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είς Σουέζ, έ'νθα ευρομεν έν τώ Αγγλικώ 
δοχείω τόν εύφρόσυνον άγγλικόν ζύθον p a le  a le , 
πάγον καί μπιφτέκια , τά  όποια τοσοΰτον έπεθυ- 
μήσαμεν.

'Οποίος έπίγειος παράδεισος τό ευρωπαϊκόν 
ξενοδοχεΐον! καί μάλιστα μετά τήν ένδειαν 
τών άναγκαίων καί τάς ταλαιπωρίας πολυχρο
νίου οδοιπορίας. Τό άγγλικόν ξενοδοχ_ειον τοΰ 
Σουέζ ήτο τότε πλήρες περιηγητών πορευομένων 
είς τάς ’Ινδίας, μάλιστα Αγγλων καί χαριε- 
στάτων ’Αγγλίδων. Έξεπλάγημεν μεγάλως βλέ- 
ποντες τούς μεγάλους τών ’Αγγλίδων κεκρυφα- 
λους καί τάς δαψιλείς καί ύψηλάς προσθέτους 
κόμας. 'Ο κομμός ούτος άνέμνησεν ήμάς τούς 
κομμούς τών νιγριτών τοΰ Λίρα. Μάλιστα δέ 
έξεπλάγη ό 'Ριχάρν, ό'στις άναμιμνησκόμενος 
τό έ'θος τών νιγριτών τοΰ έξογκοΰν τήν κόμην 
δ ιά  τών τριχών τών άποθανόντων φίλων ή οι
κείων, μοί είπεν άφελώς · —  Αί Αγγλίδες εί
ναι ώραιόταται! έ'χουσιν ώραιοτάτας φυσικας 
κόμας καί ό'χ’ οποίας οί άγριοι μαΰροι, οΐτινες 
δέν αίσχύνονται νά θέτωσιν έπ ί τής κεφαλής 
αύτών τάς τρίχας τών άποθανόντων. Δέν είναι 
τώ όντι ίδικαί τω ν; —  Ν αι, ’Ριχαρν, απεκοι- 
θην αύτώ" είναι ίδικαί των. Διότι έπλη'ρωσαν 
ταύτας καταβαλοΰσαι άργύριον είς τόν κουρέα. 
Έν τώ  έν Καΐρω ξενοδοχείω τοΰ S h e p h e a rd  
άπεχωρίσθην μετά λύπης καί συγκινήσεως τοΰ 
'Ριχάρν. Μ ετ’ ολίγον εύρέθην μόνος μετά τής 
κυρίας Βέκερ έν τη άτμαμάξη τοΰ άπό Καΐρου 
είς Αλεξάνδρειαν σιδηροδρόμου. Το παρελθόν 
μοί έφαίνετο ήδη ώς ονειρον · και ηρωτων πολ
λάκις έμαυτόν άν άληθώς εΐδον εγω την λίμνην 
τοΰ Αλβέρτου καί τάς πηγάς τοΰ παλαιού Νεί
λου.

’Αλλ’ ένώπιον μου είχον μάρτυρα τήν ιδίαν 
σύζυγον, έταίραν πιστήν , ής ή άνύρια μ επερ- 
ρωσεν, ώστε μετά τόν Θεόν αύτη προ πάντων 
οφείλω τό εύ τύχη μα τής έπιχειρη'σεως.

Α. Μ.

\ . Ο μεταφραστή; άπαλλάττεται παντάπασι τής ευθύνης 
τών Ιοεών τούτων τοΰ άγγλου συγγραφέως.

Α. Μ.

(Συνέχ. άπό σελ. 90)

Τά ομοιώματα είναι ή λυδία λίθος τών 
σοφών τεχνιτών · διότι έν αύτοΐς ό ζωγρά
φος επιβάλλεται ού μόνον την απομιμησιν 
τής ζωής, άλλά καί τήν έκφρασιν τής δια- 
νοίας τοϋ είκονιζομένου, θηρεύων τήν τοΰ 
σώματος άμα καί τοΰ ήθους ομοιότητα · διό 
καί τά ομοιώματα τοΰ Τιντορέτου, παρι— 
στώντα τόν άνθρωπον οίονεί φθεγγόμενον 
καί διανοούμενον, θεωρούνται ους αληθή 
άριστουργήματα.

Τελευτήσαντος ήδη τοΰ περιωνύμου διά 
τήν πρός τά ομοιώματα ευχέρειαν άντιπάλου 
Πάριδος Βορδώνου, ό Τιντορέτος, καίπερ 
όγδοηκοντούτης καί έξησθενημένην καί τρέ- 
μουσαν έχ(.ον τήν χεΐρα, οιετελει ζωγρά
φων τούς επισήμους άνδρας, οΐτινες εζων ή 
διέβαινον διά τής Βενετίας - έν οϊς καί 'Ερ
ρίκον τον τρίτον, οστις, παραιτηθείς τοΰ 
θρόνου τής Πολωνίας ύπέρ τοΰ τής Γαλ
λίας, διήρχετο διά Βενετίας, ής ή Γερουσία 
ήξίωσεν αύτόν τών μεγίστων τιμών.

'Ο Τιντορέτος εσχε θυγατέρα Μαριέτταν 
Τιντορέτταν, Οέλγουσαν διά τών άρετών 
καί τής κεχαρισμένης αύτής φύσεως τούς 
περί αύτήν, καί μάλιστα τόν πατέρα, οστις, 
διδάξας αύτήν τήν ζωγραφικήν, κατέστησεν 
ένάμιλλον τών άρίστων συγχρόνων ζωγρά
φων.

Ένδεδυμένη ώς νεανίας μέχρις ηλικίας 
δεκαπέντε έτών, έζωγράφησε, πριν ήδη 
συζευχθή, τάς είκόνας πολλών διασήμων 
άνδρών, οίος ό Μάρκος δέ Βεσκόβης,και ό 
’Ιάκωβος Στράδας, αρχαιολόγος, ακόλουθος 
τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ. Ο αύτο— 
κράτωρ, πρός δν ό Στράδας προσήνεγκε τήν 
εικόνα έκείνην ώς πολύτιμον καλλιτέχνη
μα, εθέλχθη τοσοΰτον, ώστε προύτεινε τώ 
Τιντορέτω ΐν’ άποστείλη τήν θυγατέρα αύ
τοΰ άσκήσουσαν τήν ζωγραφικήν έν Γερ
μανία ύπό τήν αύτοκρατορικήν αίγίοα. Τά 
αύτά δέ ήκουσε καί παρά Φιλίππου τοΰ 
δευτέρου τής 'Ισπανίας, καί τοΰ άρχιδουκός 
Φερδινάνδου. ’Α λλ’ ό ζωγράφος, μη θέλων 
μηδαμώς νά χωρισθή τής αύτοΰ θυγατρός, 
προύτίμησε νά ύπανδρεύση ταύτην έν Βενε
τία μετά τίνος λιθοπώλου Μαρίου Αύγου
στου.

Η Τιντορέττα άπέθανε τριακονταετής, 
καί ό Τιντορέτος, έβδομήκοντα οκτώ έτών 
ών, εσχε τήν άπερίγραπτον λύπην τοΰ ίδεΐν 
άποθνήσκουσαν έν ταΐς άγκάλαις αύτοΰ τήν 
κεχαρισμένην καί ένάρετον έκείνην θυγα
τέρα, ήν ύπερηγάπα. ’Ενταφιάσας δέ αύ— 
τήν έν τή έκκλησία τής Santa Maria d e ll

H orto, προητοίμασεν αύτός τον αύτοΰ τά
φον παρά τον έκείνης. Καθόλου καί παν
ταχοΰ αί γυναίκες, αΐτινες έσχον διά χει— 
ρός τήν γραφίδα, μετεχειρίσθησαν αύτήν 
άνειμένως, καί είργάσθησαν μόνον έργα 
χνοώδη, άτονα καί μηδένα χαρακτήρα 
εχοντα. 'Η  Μαριέττα ομως έκληρονόμησε 
τής πατρικής έναργείας καί γοργότητος, 
καί, μιιμηθεΐσα τοΰτον ούχί έν τή μανία 
αύτοΰ, άλλ’ έν τή μετριαζούση δυνάμει, 
διέπρεψεν έν μέσω τής σχολής έκείνης, ήτις 
περί τά τέλη τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος 
ήκμαζε κατά πάντα.

' Η  Βενετία, κατά τόν χρυσοΰν τοΰτον 
αιώνα, ήτο τό όλβιον τών καλλιτεχνών 
ένδιαίτημα ■ καί ό Τιντορέτος έζη εύδαιμο- 
νέστατα πάντων έν αύτή προ τοΰ θανάτου 
τής θυγατρός. Εύδαιμονοΰσα, άκμάζουσα, 
νικηφόρος, ή 'Ενετική Δημοκρατία άνήγειρε 
πανταχοΰ μνημεία άρχ ιτεκτονικής προσ- 
δεόμενα έσωτερικής τοιχογραφικής καί άλ
λης διακοσμήσεως. Πλουσία, λαμπρά, φι
λήδονος ή πόλις παρείχε τοΐς πάσι βίον 
εύκολον, τοΐς δέ παντοίοις καλλιτέχναις 
εργασίαν καί τιμήν. Διό καί ούτοι σπανιως 
έγκατέλειπον αύτήν.

’'Αλλως δέ ή Δημοκρατία εΐχεν έτι νά 
έορτάση άρχαίας καί νέας νίκας. Το Μεγαρον 
τής ψηφοφορίας προώρισται ινα κοσμηθή τή 
είκονι τής ύπό τοΰ Μαρίνου Φαλιερου αλω- 
σεως τής Ζάρας, καί τής έν Ν α υ π ά κ τω  
ν α υ μ α χ ία ς  (bataille de Lepante), έν ή 
οί Βενετοί, ναυαρχοΰντος τοΰ δον Ζουάν τής 
Αύστρίας, κατεναυμάχησαν τόν τουρκικόν 
στόλον έν έ'τει 1 5 7 1 . 'θ  Τιντορέτος, βοη- 
θοΰντος αύτώ τοΰ Σαλβιάτου, άνεδέχθη τήν 
έξεικόνισιν τών μαχών τούτων, και επεχυσε 
τοΐς κολοσσαίοις έκείνοις έ'ργοις τάς ποικίλας 
μορφάς καί σκηνάς, ύφ’ ών έξήρετο ή φαν
τασία τοΰ τεχνίτου, έναυλα ετι εχοντος τα 
κατορθώματα καί έπεισόδια τοΰ μεγάλου 
έκείνου έναλίου έργου. Οί ήρωϊκοί καί έν— 
θουσιώντες στρατιώται, ή κυμαίνουσα καί 
ύπό τών συμπλακέντων γαλεώνων ταρασ- 
σομένη θάλασσα, αί άπό τών πυροβολισμών 
καί τών τηλεβόλων λάμψεις αί άφορίζου- 
σαι πόρρωθεν τήν σκηνήν, αί άλισκόμεναι 
Τουρκικαί τριήρεις, τά γραφικά καί πολυ- 
•χρώματα ένδύματα τών ’Οθωμανών, άπερ- 
γάζονται ολον τι φρικώδες καί θαυμαστόν, 
σκηνήν τοσοΰτο μάλλον γραφικήν καθόσον 
διαδραματίζεται έντός στοιχείου άφρόεντος 
ύπο ούρανον θυελλώδη, έν ώ κυλινδοΰνται 
νεφέλαι έκσφενδονίζουσαι άστραπάς καί κε
ραυνούς, ώς εί ό ούρανος συμμετέσχε τοΰ 
φρικτοΰ έκείνου έναλίου άγώνος. Τέλος αί 
κατά φύσιν εικόνες τοΰ ναυαρχοΰντος οον 
Ζουάν τής Αύστρίας, τοΰ Σεβαστιανού Βε- 
νιέρο, στρατηγοΰ τών Βενετών, τοΰ Αύγου- 
στίνου Βαρβαρίγου έκκοπέντος τον ένα τών 
οφθαλμών έκ τορεύματος, άπαντα ταΰτα 
έςήγειρον τον θαυμασμόν άπάντων καί μά
λιστα τής γερουσίας, καί τήν έκπληξιν τοΰ 
άντιτέχνου Τισιανοΰ. Κακή δέ τύχη  ή κο- 
λοσσαία αΰτη άπεικόνισις τοΰ μεγάλου έκεί
νου έναλίου έργου κατεστράφη ύπό τής πυρ- 
καϊας τοΰ 1577’ διεσώθη δέ μόνον έν τώ 
Έκλογικώ Μ εγάρω ή'Α λω σις τ ή ς  Ζ άρας, 
ε'κών πολυσύνθετος, πολύμορφος, ταραχω—

δης, καί μεστή ήρωϊκής φοράς καί άρηΐου 
ενθουσιασμού. Ενταύθα οί πολιορκοΰντες Βε- 
νετοί προσβάλλουσι τώ τειχίσματι προσ— 
άγοντες μηχανήν πυργοφόρον, έξ ής έξέρ- 
χονται πάνοπλοι · προσωτάτω βλέπομεν 
τόν στρατόν τοΰ βασιλέως τής Ούγγαρίας, 
οραμόντος είς έπικουρίαν τής έπαναστατη- 
σασης πόλεως, συμπλεκόμενον τώ  στρα- 
τώ τών Βενετών, τών οποίων ή πυκνή 
φάλαγξ ύφίσταται τάς έπιδρομάς τοΰ 
ίππικοΰ τών πολεμίων, κατακλυζομένου 
τοΐς τών τοξοτών βέλεσιν, ένώ άπό τών βε
νετικών τριήρεων εξέρχονται νέοι μαχηταί 
κατακρεουργήσοντες τούς Ουγγρους. Τήδε 
κάκεΐσε φροντίζει ό ζωγράφος ΐνα έξάρη έν 
τώ μέσω τής ήρωϊκής ταραχής καί τής συμ
πλοκής γραφικήν εικόνα συγχρόνου τινός 
διάσημου άγωνιστοΰ. Έ ν τοσούτω ή γερουσία 
άπηγόρευσε τώ Τιντορέτω ΐναπαρεισάξη τήν 
εικόνα τοΰ πρωταγωνιστοΰ τής 
μάχης δόγου Μαρίνου Φαλιέρου, 
τοΰ προδότου, τοΰ ύστερον άπο- 
τμηθέντος τήν κεφαλήν (deca - 
pitati ]>ro criminibus).

Ο έραστής τής ζωγραφικής 
δύναται νά βλέπη Οαυμάζων έπί 
έ'να ολον μήνα τάς άναριθμή- 
τους είκόνας τοΰ βασιλείου τών 
Δογών (Palazzo Ducale), έ'νθα 
ή σχολή τής Βενετίας έπιδείκνυ- 
ται τά κάλλιστα τών ίδιων καλ
λιτεχνών έργα, έκτος τών τοΰ 
Τισιανοΰ, ούτινος υπολείπεται 
μόνον άσημος τις είκών, ό 
'Αγιος Χριστόφορος, τετοιχογρα- 
Φημένος κάτωθεν δευτερευούσης 
τινός κλίμακος· Καθόλου δέ έπι- 
κρατοΰσιν έν αύτώ ό Παΰλος 
Βερονέζης, Πάλμας ό Γηραιός 
(Palma Veccio), ό Βαπτιστής 
Ζελώττης καί ό Τιντορέτος. Εί 
και ή Βενετία καί το βασίλειον 
τών Δογών πλήθουσιν έργων τοϋ 
Τιντορέτου, πολλά αύτών άπω— 
λέσθησαν ύπό τοΰ πυρός ή κατέ
στησαν δυσγνώριστα, τοΰτο μέν 
έκ τών έπισκευών, τοΰτο δέ 
ένεκα τής κακής φύσεως τών 
χρωμάτων, άτινα μετεχειρίζετο 
ό ζωγράφος, καί άτινα έν ταΐς 
σκιαΐς έξετράπησαν είς τό μέλαν. Ά λλ’ 
άγαθή τύχη έπιτήδειοι καί περίφημοι σύγ
χρονοι τοϋ Τιντορέτου καί μεταγενέστεροι 
χαλκογράφοι διέσωσαν τά σχέδια τών άρί
στων αύτοΰ καλλιτεχνημάτων.

Διότι, κατά τήν έποχήν έκείνην, χορεία 
Γερμανών καί 'Ολλανδών χαλκογράφων, έν 
ή διέπρεπον οί διαβόητοι Λουκάς Κίλιαν καί 
’Ιωάννης Σάδελερ μετά τοΰ ύστερον δια— 
βοήτου καταστάντος άνεψιοΰ αύτοΰ E yi- 
dius Sadeler, άπεδήμησαν είς Βενετίαν* 
πρός δέ τούτοις ό έκ Μονάχου ’Ιωάννης 
Pottenham m er, ό Μαρτίνος Voss, καί ό 
Παύλος Φραγκίσκος, δ έπονομασθείς Paolo 
FiamingO. Οί άπό τοΰ ομιχλώδους βο^ρα 
κατελθόντες ούτοι τεχνϊται κατεθαμβήθη- 
σαν ύπό τής άτιθάσσου καί άκαταπονήτου 
φαντασίας τοΰ Τιντορέτου. Διηγούνται δέ 
δτι τινές αύτών, έπανακάμπτοντες έκ 'Ρώ 
μης, καί συντυγχάνοντες αύτώ, έδείκνυον

άκαδημιακάς τινας σπουδάς έρυθρώ μολυ- 
βδοκονδύλω άριστα διαγεγραμμένας. <■ Πό
σον χρόνον χρειάζεσθε πρός μίαν τοιαύτην 
σχεοογραφίαν ; » ήρώτα άφελώς ό Τιντορέ- 
τος. Καί ό μέν άπεκρίνετο οκτώ, ό δέ δέκα, 
ό δέ δεκαπέντε ήμέρας. <· Τή άληθεία, λέγει 
ό Τιντορέτος, άδύνατον νά διαγράψη τίς 
τοιαΰτα σχέδια έν ολιγωτέρω χρόνω · » καί 
λαβών γραφίδα καί έμβάψας αύτήν έν 
μέλαν ι έζωγράφησεν έν άκαρεϊ καί ill 
b re v i col p i  φαιάν τινα μορφήν έξαιρομένην 
όιά λευκής έπιχρώσεως. Στραφείς δέ ποός 
αύτούς λέγει · « Ημεΐς οί δείλαιοι Βενετοί 
δέν δυνάμεθα νά σχεδιάσωμεν άλλως εί μή 
ούτως. » Οί 'Ολλανδοί χαλκογράφοι κ α τε- 
πλάγησαν τήν εύχέρειαν καί σοφίαν τοΰ 
άνδρος, καί οί πλεϊστοι πλήρεις θαυμασμού 
κατελέχθησαν έν τοΐς μαθηταΐς καί τή 
σχολή αύτοΰ. 'θ  Μαρτίνος V o ss έγένετο

ύστερον φίλος αύτοΰ επιστήθιος· οί δέ S a
d e le r  αντέγραψαν χαλκογραφήσαντες τά 
πλεΐστα τών αύτοΰ έργων.

'Ο χαρακτήρ τής τέχνης καί ή γονιμό- 
της τής φαντασίας τοϋ Τιντορέτου κατα
φαίνονται μάλιστα έν τή είκόνι ήν έζω
γράφησεν ύπέρ τοΰ μεγάρου τοΰ έν τώ βασι- 
λείω τών Δογών Μεγάλου Γυμνασίου καί 
παρίστώσαν τήν Δόξαν τοϋ Π αραδείσου. 
« λ,φήσατέ μοι τόν Παράδεισον έν τώ 
παρόντι βίω, » έ'λεγεν δ Τιντορέτος πρός 
τούς γερουσιαστάς, ταλαντευομένους περί 
τήν έκλογήν καταλλήλου ζωγράφου. « διότι 
άμφιβάλλω άν άπολαύσω αύτοΰ έν τώ 
μέλλοντι. » Καί δμως ήτο ήδη έσχατό- 
γηρως ό'τε άνεδέχθη τό πελώριον έκεΐνο 
έ'ργον, δ'περ έχει ύψος μέν τριάκοντα πο
δών, πλάτος δέ έβδομήκοντα τεσσάρων!!! 
καί είς 8 μόλις άν έπήρκει ή ζωή οίουδή— 
ποτε άλλου ζωγράφου.

Έξειργάσθη δέ τό άληθώς κολοσσαΐον 
έκεΐνο έ'ργον , έ'νθα· περί τετρακοσίας 
μορφάς συνωστίζονται άπεργαζόμεναι τό 
μεγαλοπρεπέστατον τών θεαμάτων. Πριν 
έξαρτηθή έκ τοϋ τοίχου τό πελώριον πό- 
νημα, έζωγράφησεν δ Τιντορέτος αύτό έπί 
τεμαχίων όθόνης, άτινα, συναρμολογη- 
Οέντα, κατέλαβον άπασαν τήν μεγάλην 
έκείνην έπιφάνειαν.

Φθάσας είς ήλικίαν ογδοήκοντα δύο 
έτών δ Τιντορέτος ειχεν εϊσέτι διά /ειρός 
τήν γραφίδα. ’Ολίγον δέ πρό τοΰ θανάτου 
αύτοΰ (1 9  μαίου 1594) διετέλει έ'τι σπου
δάζουν τύπους τής άρχαίας γλυπτικής, γ ι
νόμενος άείποτε μαθητής δπως καταστή 
ές αει οιδάσκαλος. Χρωματιστής ένίοτε 
θαυμάσιος, οίον έ'δειξεν αύτόν έν τώ Μ αρ- 
τυ ρ ίω  το ΰ  Α γίου  Μ άρκου, ούγ ήττον 
όιεκρίθη κατά τό έπιμεμελημένον τοϋ σχε

δίου, τήν ανατομίαν καί τών 
κινήσεων τό έμμελές καί τών 
άρθρώσεων τό εύάγωγον · καί διά 
τούτο δικαίως άναφέρεται τό λό- 
γιον αύτοΰ · « Τά ώραιότατα τών 
χρωμάτων εισι τό λευκόν καί 
τό μέλαν · διότι ταΰτα έξαίρουσι 
τάς μορφάς διά τής έπιφωτίσεως 
και έπισκιάσεως· » καί τό λό— 
γιον* « Σχεδίαζε, σχεδίαζε, καί 
πάντοτε σχεοιαζε! » δ'περ άπηύ- 
θυνε πρός τον Φιαλέττην, περί 
ζωγραφικής αύτόν συμβουλευό- 
μενον.

Ένάμιλλος τοΰ Τισιανοΰ μετά 
τον Τιντορέτον άναδεικνύεται 
έτερος μέγας ζωγράφος, δ Παΰ
λος Καγλιάρης, δ έπονομασθείς 
Παΰλος Βερονέζης (1 5 2 8  -  
1588), δ'στις παραβλητέος πρός 
τάς έρατεινάς καί κεχαρισμένας 
έτέρας, αΐτινες διαφθείρουσι τοΐς 
εαυτών λάγνοις άρεσκεύμασι 
τούς έπιχειροΰντας τήν τών ήθών 
αύτών βελτίωσιν· διότι παρ’ ού- 
δεν τιθέμενος καί περιφρονών 
τούς παρά τών ειδημόνων τεθέν- 
τας νόμους, καταβακχεύει τούς 
περί τήν τέχνην σοφούς, πρώτον 
μέν άμηχανοΰντας καί ταλαν
τευομένους, ύστερον δέ, άντί τοΰ 

έπικρϊναι, καθιστάμενους θαυμαστάς καί 
έπαινέτας καί οπαδούς τής έταιρικής αύτοϋ 
χάριτος καί μαγγανείας.

'Ο έραστής τής ζωγραφικής καθηδύνεται 
άδιαλείπτως ύπό τών έργων τοΰ μεγάλου 
τούτου τεχνίτου, οϊς άΐδιον έπανθεΐ τό έαρ, 
καί ή χαρά, καί ή εύφροσύνη, καί ή θυ
μηδία καί ή άνεσις, έπιφωτιζόμεναι ύπό τοΰ 
θερμουργοΰ τ?,ς Βενετίας ήλίου. Αι μεγάλαι 
αύτοΰ θρησκευτικαί παραστάσεις, καί αύται 
αί άλλως μάλιστα παθαίνουσαι καί δραμα- 
τικώταται, άντί τοϋ συγκινεΐν τήν καρδίαν 
πρώτον, ώς πασα ύψηλή καλλιτεχνική έκ- 
δήλιοσις, μαγγανεύουσι τούς δφθαλμούς διά 
τής έμψυχούσης αύτά γοργότητος, τής με- 
μουσωμένης χάριτος και ύλικής άνέσεως.

Έξεικονίζων τόν υιόν τοϋ άνθρώπου δέν 
παριστα αύτόν ούτε έσταυρωμένον, ούτε 
καθηλούμενον, ούτε ύπό όδυρομένων γυ
ναικών περικεκυκλωμένον, ούτε ένταφιαζό-



μενον, άλλ’ έν μέσω τών γάμων τοΰ Κανά 
συμποσιαζόμενον άνθρωπίνως, καί μεταβάλ- 
λοντα το ύδωρ είς οίνον, ή έν μέσω τοΰ δεί
πνου Σίμωνος τοΰ Φαρισαίου ή τοΰ Αεβύ, ή 
τοΰ τών μαθητών τής Εμμαοΰς. Οίπαριστω- 
μενοι φέρουσιν άπαντες κατά παράδοξον καί 
ολως άπιστον αναχρονισμόν, τά σύγχρονα 
τοΰ ζωγράφου βενετικά ένδύματα, καί οί 
σύγχρονοι αύτοΰήρωες συνωθοΰνται καί συμ- 
μίγνυνται τή τών άγίων καί τών προσώπων 
τοΰ ευαγγελίου χορεία. Διότι δ τεχνίτης ού
τος, θηρεύων άτεχνώς τήν άπό τής ευκαίρου 
κράσεως καίέπιβολήςτών

πιζε τοΰ ίδεΐν άναφαι- 
νόμενον μεθ’ έαυτον 
ζωγράφον, δυνάμενον ΐν’ 
άνυψώση καί φυλάττη τήν ένετικήν σχολήν 
λαμπράν καί ζηλωτήν, οί'αν αύτήν έποίη- 
σεν ούτος. Ά λλω ς τε ό Βερονέζης έ'μει- 
νεν έπί τινα χρόνον άγνωστος καί άσημος 
έν Βενετία- διότι έν έ'τει 1557  έ'γραφεν έκ 
Βενετίας ό Αουίζης Δόλκης έν τώ περί ζω 
γ ρ α φ ικ ή ς  δ ια λ ό γω  αύτοΰ: « Φοβοΰμαι 
μ ή ή  ζωγραφική άπολεσθή έκ νέου- διότι δέν 
βλέπω ούδένα τών νέων ζωγράφων άμιλλώ- 
μενον πρός τούς μεγάλους τεχνίτας καί πρός 
αύτοδημιουργίαν, οί δέ τά πλεΐστα έπιτυχίας 
έχέγγυα παρέχοντες φαίνονται μάλλον κατε- 
χόμενοι ύπό τοΰ έρωτος τοΰ πλούτου ή τοΰ

ε π ι ο ε η Ρ Η Σ ί Σ . ___

?|ς τέχνης καί δόξης. >> Καί τώ όντι τά 
πάντα προεμήνυον τήν πτώσιν τής Βενετι
κής τέχνης τής οποίας άρχηγός έγένετο ό 
Γεωργιώνης, καί τήν όποίαν είς τοσοΰτον προ- 
ήγαγε τελειότητος καί δόξης 6 Τισιανός. 'θ  
γηραιός ζωγράφος έξεπλάγη όμως μεγάλως 
ίοών τό πρώτον τάς πελωρίας καί καταπλη- 
κτικάς εικόνας άς έξεπόνει τεχνίτης νέηλις 
άλλοθι ποΟί διαπονηθείς τήν τέχνην ή έν τή 
σχολή αύτοΰ.

'θ  Βερονέζης άφιχΟείς είς Βενετίαν κατε- 
θαμβώθη ύπό τής θέας τής πλούσιας ταύτης,

‘Ο ’Ενταφιασμός. — Τιντορέτος. — Βενετία.

τής καλλίστης τών τότε πόλεων, τής ύπό 
τών τοιχογραφιών τοΰ Γεωργιώνου, καί τών 
κεχαρισμένων εικόνων τοΰ γηραιοΰ Π άλμα, 
καί τών θαυμασίων εικόνων τοΰ Τισιανοΰ δια- 
κοσμηθείσης. Εύαίσθητος πρός τάς άπό τοΰ 
έξωτερικοϋ κόσμου έντυπώσεις περιήρχετο έν 
έκστάσει τήν Βενετίαν, θαυμάζων τά μαρ
μάρινα αύτής βασίλεια, τά  κατά τον βυζαν
τινόν καί άραβικον τρόπον πεφιλοτεχνημένα, 
τούς λευκούς τών πολυπληθών έκκλησιών 
τρούλους, έμπρέποντας τώ κυανοί τοΰ βενε
τικού ούρανοΰ χρωματισμώ, τά  ύπό τών 
μωσαϊκών πεφιλοπονημένα τών έκκλησιών

αύτής έδάφη καί τούς έσωτερικούς αύτών 
δι’αραβικών, βυζαντινών ή ελληνικών άνα- 
γλύφων καθωραίζομένους τοίχους, έν οίς 
έξήροντο καί διέπρεπον τά  κάλλιστα τής 
ένετικής ζωγραφικής άριστουργήματα. Αι 
πλατεΐαι, τά παρόχθια καί αί γέφυραι έν αίς 
περιοχοΰντο συνωστιζόμενα τά πλήθη τών 
Σκλαοόνων, τών Βαρβαρέσκων, τών Ελλήνων 
καί ’Αρμενίων έμπορων, καί άλλων Ασια
νών , οί'τινες έξετύλισσον είς τόν ήλιον τά 
βαρέα καί πολύχρωμα καί πολύτιμα αύτών 
άνατολικά ύφάσματα καί σκεύη, τάς ποι- 

κιλομόρφους καί σκηνο- 
γραφικάς αύτών στολάς, 
τά πολυτίμοις λίθοις κε- 
κοσμημένα όπλα, καί οί'— 
τινες προσεφέροντο αύτώ 
οίονεί πρότυπα είς αντι
γραφήν συνελθόντα έπ ί- 
τηδες πανταχόθεν, ί'να 
είκονισθώσιν ύπό τοΰ Βε- 
ρονέζου, έπιθαμβουμένου 
τή τών χρωμάτων ποι
κιλία καί τή τών στολών 
πολυμορφία καί ζωγρα
φική χάριτι.

Ο Βερονέζης εύρεν έν 
Βενετία άρχαΐόν τινα φί
λον συμπολίτην , οστις 
έσύστησεν αύτόν τοΐς ίε— 
ρεΰσι τοΰ μοναστηριού 
τών 'ΐερωνυμιτών τοΰ 
'Αγίου Σεβαστιανού, άνα- 
θέσασιν αύτώ τήν δια- 
κόσμησιν τοΰ ιεροφυλα
κίου καί τοΰ νάρθηκος 
τής έκκλησίας αύτών. 'Ο 
νέος τεχνίτης άνήχθη διά 
τής Έ μ φ ά ν ισ ε ω ς  τ ή ς  
’Ε σθήρ  ένώ π ιο ν  τοΰ 
’Α σσουέρου, τής Σ τέ 
ψ εω ς αύτής, καί τον 
θ ρ ία μ β ο ν  τοΰ Μ α ρ - 
δ ο χ α ίο υ , εικόνας α ΐτ ι-  
νες τοσοΰτον ήρεσαν τοΐς 
'Ενετοΐς, ώστε έπί πολ- 
λάς ήμέρας ή έκκλησία 
ήτο πλήρης πάντοθεν συν- 
ερχομένων θεατών.

'Γιςό τής γραφίδος τοΰ 
Βερονέζου, έν ούδεμια 
μοίρα Ιχοντος τήν τών 
ψυχικών παθών παρά- 
στασιν, καί θηρεύοντος 
άείποτε τήν άπό τών οφ
θαλμών θυμηδίαν καί 
τέρψιν, αί ρωπογραφίαι 

καί ή άρχ ιτεκτονική , καί αί στολαί καί τά 
σκεύη καί τά όπλα, καί καθόλου άπας δ ένε- 
τικός όγκος, έφιλοτεχνεΐτο τοσοΰτον φιλοτί- 
μως, καί τοσοΰτον εναργής καί είς λεπτότα- 
τον έξειργασμένος, ώστε μηοεν απολείπεσθαι 
τής άληθείας, καί καθίστασθαι ούχί πάρερ
γος ώς παρά τοΐς άλλοις τεχνίταις, ά λλ’ 
άπαραίτητος αρετή καί συμπλήρωμα τών 
ζωγραφιών αύτοΰ.

Αύξούσης δέ ταχέως τής φήμης αύτοΰ, 
ή γερουσία θελήσασα ίνα άνανεωση τας 
άρχ αίας τοΰ βασιλείου τών Δογών εικονο
γραφίας, ανέθεσε ταύτας τώ Βερονέζη, κοι-
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χρωμάτων και τήν άπο 
τής έντεχνου άπομιμή- 
σεως τοΰ έξωτερικοΰ κό
σμου έπιτυχίαν, αποσκο
ρακίζει τήν φιλοσοφίαν, 
καί τήν τής ιστορίας αλή
θειαν καί τήν ήθικήν · καί 
συγχέων τάς ιδέας καί 
τόν τόπον, καί τον χρό
νον, καί τά  ήθη, παρί- 
στησι τάς παραδοξοτάτας 
άντιφάσεις καί τούς π α - 
ραβολοτάτους άναχρονισ- 
μούς. 'Ο Βερονέζης οέν 
είναι ούτε φιλόσοφος, ούτε 
ιστορικός, ούτε ήθοποιος, 
άλλ’ άπλώς ζωγράφος, 
άλλά ζωγράφος μέγας.

'Ο Βερονέζης έγεννή- 
Οη, ώς καταδεικνύει ή 
έπωνυμία αύτοΰ, έν Βε- 
ρόνη έν έ'τει 15 2 8  έκ 
πατρός γλύπτου, οστις, 
ίδών τήν προώρως τοΰ 
παιδός περί τήν ζωγραφι
κήν καταφαινομένην εύ- 
ουΐαν, παρέδωκεν αύτόν 
Άντωνελίω τώ  Βαδίλη, 
διαπρέποντι τότε τή ζω
γραφική έν Βερόνη καί 
γενομένω μόνω τοΰ Βε
ρονέζου διδασκάλω. Φι
λόκαλων. δέ καί φιλοδο
ξών καί βλέπων εαυτόν 
ήκιστα τιμώμενον έν τή 
πατρίδι, άπεδήμησεν ε ί-  
κοσιπενταετής είς Βενε
τίαν, καθ’ ον καιρόν δ 
Τισιανός ένδοξος γενόμε— 
νος, καί έτών ύπέρ πέντε 
καί έβδομήκοντα, άπήλ- p / , 0 ‘J ILT Τ I Ν  Τ  Ο R .Ε Τ .  ρ ι ν  χ . Dll LAN G LE. SC,

νώς τώ Τιντορέτω καί τώ Ορατίω Βεκελ- 
λίω, υίώ τοΰ Τισιανοΰ.

Ο Βερονέζης δέν άπεδειλίασεν ί'να συνα- 
γωνισθή προς τούς δύο τούτους τεχνίτας, 
ίιν 6 δεύτερος καίπερ ήδη διάσημος, έβοη- 
θεΐτο κρύφα παρά τοΰ πατρός αύτοΰ Τισια- 
ν°ΰ, δστις, ογδοηκοντούτης ών, μετεχειρί- 
ζετο ετι ασφαλώς τήν γραφίδα. ’Α λλ’ είναι 
αδύνατον ιν’ είπωμεν σήμερον τίς τών

τριών συναγωνιστών ύπερίσχυσε · διότι, ώς 
γνωστόν, τά έ'ργα αύτών ήφανίσθησαν ύπό 
τής έν έ'τει 1 5 7 6  τό βασίλειον τών Δόγων 
καταλυμανθείσης πυρκαϊας. νΗδη ό'μως δ 
Βερονέζης ή'ρχισεν ί'να θεωρήται έν Βενετία 
πρώτος μετά τόν Τισιανόν. Διό καί, προκει- 
μένης τής διακοσμήσεως τής βιβλιοθήκης 
τοϋ Αγίου Μάρκου, τής ύπό τοΰ Σανσοβί- 
νου άνακτισθείσης, δ άρχιτέκτων τής έκ—

κλησίας καί ο Τισιανός διαταχθέντες ί'να 
έκλέξωσιν αύτοί τούς τεχνίτας προύτίμησαν 
παντός άλλου τόν Βερονέζην χαί μετ’ αύτόν 
τόν φίλον αύτοΰ Ζελώττην καί τόν Σαλ- 
βιάτην, καί τον Σκιαβόνε καί τον Φρατίναν. 
’Εν αύτή δ Βερονέζης έζωγράφησε τρεις 
αλληγορίας, τήν Μ ουσ ικήν, τήν Γ εω μ ε
τρ ία ν  μετά τής ’Α ρ ιθ μ η τ ικ ή ς , καί τήν 
Τ ιμ ή ν , ύποτυπώσας αύτάς ύπό τό πρό-
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σχήμα ερατεινών, φαιδρών και κεχαρισμέ- 
νων γυναικών αίς έπανθει θεσπεσιον τι 
χρήμα χάριτος και νεαρας επίνοιας.

Έπιταχθέντες ΐνα προσενέγκωσι το γέ
ρας τοΰ αγωνίσματος τώ άριστεύσαντι άπέ- 
νειμαν κοινή τών συναγωνιστών ψήφω τώ 
Βερονέζη το άΟλον, χρυσήν αλυσιν.

Μετά τήν νίκην ταύτην ό τεχνίτης έπέ- 
στρεψεν είς τήν -πατρίδα αύτου Βερόνην, 
ενθα οί ιερείς τοΰ 'Αγίου Ναζάρου παρεκά- 
λεσαν αύτόν ίνα ζωγραφήση τό μέγα έστια- 
τόριον τής κοινο'τητος, έν ώ έξειργάσθη 
τήν μεγάλην εικόνα τήν παριστώσαν το 
Γ εΰ μ α  π α ρ ά  2 ίμ ω ν ι τώ  Φ α ρ ισ σ α ίω , 
έν ή ένεκαίνισε τήν αληθή πρωτότυπον αύ
τοΰ χεΐρα, καί τον ρυθμόν ον άνεπτυξεν 
οψιαίτερον μετ’ άπαραμίλλου ύψους και 
έπινοίας.

’Επανελθών είς Βενετίαν έζωγράφησεν 
ύπέρ τής έκκλησίας τών Ιησουιτών τον 
Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ν ,  καθ’ ον, άποφεύγων την 
τετριμμένην οδόν, καί τήν ύπο τής πα- 
ραδόσεως επικεκυρωμένην τυπικήν τοΰ μυ
στηρίου τούτου διαμόρφωσιν, αντί τοΰ ζω- 
γραφήσαι τήν Παρθένον έν τή ταπεινή 
αύτής καλύβη, ώς πάντες οί προ αύτοΰ 
ζωγράφοι, έ'Οεσεν αύτήν έν θαλάμω πολυτε- 
λεϊ, κλίνην καί τρίποδας άργυρο'ποδας εχον- 
τι. καί τήν οροφήν περιστύλοις στρεπτοις 
καί έπιχρύσοις έπικειμένην, καί Ούρας χρυ- 
σαϊς φιάλαις λιθοκολλήτοις καί πυκναΐς, καί 
βαρέσιν άλουργοϊς παραπετάσμασι κεκοσμη- 
μένας, έναμίλλους τώ κόσμω καί τή πολυ- 
τελεϊ τοΰ άγγέλου περιβολή.

Τελειώσας δέ τάς τών ’Ιησουιτών είκόνας 
ό Βερονέζης έπορεύθη εις 'Ρώμην, ενθα κα- 
τεθαμβώθη ύπό τής ό'ψεως τών μεγάλων 
εικόνων τής άρχαίας τέχνης καί τών αρι
στουργημάτων τής παλιγγενεσίας. Εκεΐ 
άπεμιμήΟη άρχαϊά τινα ανάγλυφα καί αγάλ
ματα, καί άποθησαυρίσας πολλήν μάθησιν, 
έπανήλθεν είς Βενετίαν οιος άπήλθεν, έ'χων 
τον νοΰν μεστόν εύφυών ίδιοτροπιων και 
λαμπρών εικόνων, χρωματιστής λαμπρός, 
ζωγράφος χαρίεις, αξιαγάπητος, αλλοκοτος 
καί θριαμβεύων.

Έπιστρέψας είς Βενετίαν έπετάχθη τήν 
έν μέρει διακόσμησιν τοΰ μεγάρου τοΰ Συμ
βουλίου τών Δέκα καί τοΰ Γυμνασίου. Έν 
τούτοις τοΐς έ'ργοις διαπρέπουσιν ή μεγάλη 
άλληγορική είκών έν τώ μεγάρω τοΰ Συμ
βουλίου τών Δέκα, ή παριστώσα τόν Δια 
κ ερ α υ νό β ο λ ο ΰ ντα  τα  α μ α ρ τή μ α τα * κ α ι 
ή έν τώ τών Πρέσβεων Α ρ π α γ ή  τή ς  Ε ύ- 
ρ ώ π η ς , ήτις είναι έκ τών ήττον έπιτε- 
τευγμένων τοΰ ζωγράφου εικόνων.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ήρχισε τόν εί- 
κονισμον τών περίφημων αύτοΰ Σ υ μ ποσ ίω ν  
(Cenae), άτινα τοσοΰτον συνεξήραν τό 
φρόνημα καί τήν οόξαν αυτοΰ. Εν αύτοΐς 
προέχουσιν ιδίως τεσσαρα, τα καλλιστα 
τών τοΰ ζωγράφου τούτου τεχνηματων. 
Το πρώτον έζωγράφησεν ύπερ τοΰ] εστια
τορίου τών πατέρων τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου , ^κειμένου έν τερπνοτάτη νησω αντί
κρυ τοΰ | βασιλείου τών Δογών, και όπερ 
εύρίσκεται ήδη έν Παρισίοις , έν τώ Λου- 
βρω, γνωστόν ύπο έπωνυμίαν Ο έν Κ ανα  
γ ά μ ο ς  (Noces de C an a ) , έ'ργον τώ 
οντι άξιοθαύμαστον, έχον μήκος μεν τρια-

κοντα ποόών, ύψος δε εικοσιν παριστων 
έκατόν τριάκοντα άνθρώπους κινουμένους 
καί ζώντας έν ύπαίθριο, ούχί ύπό τον ςη- 
ρον τής Παλαιστίνης ούρανον, άλλ ύπό 
τον θερμόν ήλιον καί τον ήπιον τής Βε
νετίας ούρανον. II τράπεζα είναι έστρωμένη 
έν αύλή μεγαλοπρεπούς μεγάρου όριζομένου 
πάντοθεν ύπό στοών, στηλών, κωδωνοστα
σίων καί βασιλείων παντοίοις άγάλμασι κε- 
κοσμημένων. II είκών παριστα τήν ώραν 
καθ’ ήν ο ’ΐησοΰς μεταβάλλει εις υοωρ τον 
οίνον. Ο Τησοΰς κάθηται έν τώ  μυχώ , έν 
μέσω τής τραπέζης, ή τ ις , καμπτομένη έν 
σχήματι πετάλου, προβαίνει προς τό έ'μ- 
προσθεν τοΰ ζωγραφήματος. Εν δέ τή 
τραπέζη πρός τά αριστερά έξεικονίζονται 
κατά παράδοξον άναχρονισμόν έστιώμενοι 
παρά τώ Ίησοΰ οί περίφημοι τοΰ δεκάτου 
έκτου αίώνος βασιλείς καί αύτοκράτορες, 
Φραγκίσκος τε 6 πρώτος καί Κάρολος ό 
πέμπτος, καί ό σουλτάνος Ά χμέτης 6 δεύ
τερος (!!!) καί ή βασίλισσα Μαρία τής ’Αγ
γλίας. 'θ  νυμφίος ύποτυποΰται ύπό σχήμαj * I *
καί ποόσωπον τοΰ μαρκησίου (> u a s t  · ή δέι I k ·  ̂ 1
νύμφη είναι ή είκών τής Ελεονώρας τής 
Αύστρίας, αδελφής Καρόλου τοΰ πέμπτου 
καί βασιλίσσης τής Γαλλίας. Επέκεινα οέ 
βλέπει τις ερατεινήν τινα γυναίκα εχουσαν 
διά χειρος οδοντογλυφίδα, τήν Βικτωρίαν 
Κολώναν, μαρκησίαν τής Πρεσκέρης. Πε
ραιτέρω κάθήνται οί καρδινάλιοι καί οί μο · 
ναχοί, έκπληκτοι βεβαίως βλέποντες έαυ- 
τούς παρά τώ ’Ιησοΰ καί τώ σουλτάνω 
Α χμέτη τώ δευτέρω.

Έ ν δέ τώ πρώτω τοΰ πίνακος ύποκει- 
μένω βλέπομεν σύμπλεγμα μουσουργών, 
ών αί φυσιογνωμίαι άποπνέουσι εύφυϊαν 
καί χαρακτήρα. Είναι δέ ούτοι οι μεγάλοι 
ζωγράφοι τής Βενετίας, 'θ  όγδοηκοντούτης 
γηραιός, ό έχων έν χερσί βαρύτονον πελώ- 
ριον βιολίον καί τήν κεφαλήν έγκύπτουσαν 
έν τεύχει μουσικής, ονομάζεται Τισιανός. 
'Ο γηραιός Βασσάνος αύλεΐ. Ο Παΰλος 
Βερονέζης λευχείμων κρούει καί ούτος βαρύ
τονον τετράχορδον, καί παρ’ αύτώ ό Τιν- 
τορέτος κρούων ομοιον οργανον φαίνεται 
συνεφαπτόμενος τής τετραμελοΰς ταύτης 
συμφωνίας. Τό τοΰ συμποσίου μέγαρον 
γέμει ύπηρετών κινούμενων πανταχόσε, έγ- 
χεόντων έν ποτηρίοις πολυτίμοις καί προσ- 
οερόντων τοΐς συμποσιάζουσι καί συνευω- 
χουμ,ένοις τό γενναίον ποτόν 6 πρό μικροΰ 
έπλασε λόγος θεοΰ. Αίθιοψ τις προσφέρει 
ποτήριον ο’ινου τή νεονύμφω. Έ π ί τής άνα- 
πεπταμένης στοάς ήτις έκτυλίσσεται προ 
τοΰ θεατοΰ κινοΰνται πλήθος ύπηρετών φ ε- 
ρόντων παντοΐα κρέατα καί ποικίλα άργυρα 
καί χρυσά σκεύη.

'Ο πίναξ ούτος ό παριστών το συμπόσιον 
τοΰ Κανα είναι ό θρίαμβος τοΰ Παύλου Βε- 
ρονέζου καί παρ’ ολίγον τό κατόρθωμα τής 
ζωγραφικής. Βεβαίως τοιοΰτο τέχνημα δέν 
εύφραίνει τόν νοΰν καί δέν συγκινει τήν καρ- 
δίαν, ώς ο περιβόητος καί θείος δεΐπνος τοΰ 
Λεονάρδου d a  Vinci, διότι ένταΰθα ό ζω
γράφος, παρ’ούδέν τιθέμενος τήν θρησκείαν, 
καί τήν ιστορίαν καί τό πρέπον παρήγαγεν 
έ'ργον άκατανόητον μέν άλλά κατευφραΐνον 
τήν δρασιν. 'θ  τεχνίτης φαίνεται έπιβαλό- 
μενος ΐνα καταλύση καί συγχύση άπαντας

τούς τής τέχνης κανόνας. Αλλ’ όποια διακο- 
σμήσεως πομπή καίπλοΰτος! Οποία εύθυμία 
έν τώ θορυβώδεί καί πολυανθρώπω τούτω 
δείπνω! Πόσον τά  συμπλέγματά είσιν άγ- 
χινόως συνημμένα άλλήλοις, καίπερ διακρι- 
νόμενα ! 'Οποία ποικιλία ζώντων προσώπων! 
'Οποια άλήθεια έν τή έκφράσει τών κεφα
λών τούτων, καί τή παραστάσει τής αρχι
τεκτονικής, τών στοών καί τών μεγάρων 
τούτων, έν οίς συνωθοΰνται πλήθος περιέργων 
γειτόνων τον δεΐπνον έπιβλεπόντων, καί 
ίδίως οποίος πλοΰτος χρωμάτων καί πτυ
χών περιβολής, ών αί ώραίαι αποχρώσεις, 
λαμπραί ή ύπομέλαιναι, διαφανείς ή βαθύ— 
χροοι άποτελοΰσι διά τής διαφόρου αύτών 
άξίας παν το σκιόφως τοΰ πίνακος.

Έ ν τή είκόνι ταύτη καταφαίνεται άπασα 
ή δεινότης τοΰ Τισιανοΰ · διό καί . οί σύγ
χρονοι αύτοΰ καί μάλιστα οί ζωγράφοι τής 
Βενετίας έθαύμασαν ταύτην τά μέγιστα. Ο 
γηραιός Τισιανός, οσάκις άπήντα αύτον έν 
Βενετία, ήσπάζετο ώς υιόν. Έκάστη κοινό— 
της ήμιλλατο προς τήν ύπο τοΰ Βερονέζου 
διακόσμησιν τοΰ εστιατορίου αύτής, καί 
ούτω το μέν μοναστήριον τοΰ Αγίου Σεοα- 
στιανοΰ απέκτησε τήν μεγάλην καί δευτέ- 
ραν αύτοΰ εικόνα τοΰ Δε ί π ν ο υ  π α ρ ά  Σ ί- 
μ ων ι  τ ώ  Φαρι σσαί ω,  ύποτυποΰσαν τήν 
Μαγδαληνήν προ τών ποδών τοΰ ’ίησοΰ έν 
μέσω μεγαλοπρεπούς συμποσίου.

Η δέ τρίτη, το Δε ΐ πνον  παρά τίο 
Αευ ι  έζωγραφήθη μετά τρία έτη έν τω 
έστιατορίω, τών δομενικανών πατέρων τοΰ 
μοναστηριού Αγίου Ίωάννου καί Παύλου, 
όπως άντικαταστήση το έστιατόριον τοΰ 
Τισιανοΰ, άφανισθέν ύπό τοΰ πυρός. 'Ο πε
ρίφημος ούτος πίναξ μετηνέχθη μετά τών 
λοιπών τής Βενετίας άριστουργημάτων είς 
Λοΰβρον ύπό τοΰ Βοναπάρτου · άπεδόθη 
όμως μετά ταΰτα, καί σήμερον είναι εκτε
θειμένος έν τή έν Βενετία Ακαδημία τών 
έλευθεριων τεχνών. Είναι δέ ένάμιλλος τής 
τοΰ έν Κανα γάμου · πλήν ότι έν τούτω ή 
αρχιτεκτονική κατέχει πλείστην χώραν. 
Διότι ούδείς άλλος ζωγράφος έκτος αύτοΰ 
καί τοΰ Πουσίνου κατεχράσθησαν τοτοΰτον 
έν τή ζωγραφική τήν άρχιτεκτονικήν δια— 
κόσμησιν · πλήν ότι ό μέν ένασμενιζει 
τώ άννώ καί γαληνίω μεγέθει τών άρχαίων 
κλασσικών μνημείων, ένώ τά  βασίλεια τοΰ 
Βερονέζου εχουσι τον χαρακτήρα τής δυσ- 
τραπέλου Παλιγγενεσίας.

Τέλος ή τετάρτη είκών τών μεγάλων 
συμποσίων έζωγραφήθη ύπέρ τοΰ εστιατο
ρίου τών πατέρων Σερβιτών, ήν ή δημοκρα
τία τής Βενετίας έδώρησε Αουδοβίκω τώ 
δεκάτω τετάρτω έν έ'τει 1 6 6 5 . 'Χποτυ- 
ποΐ δέ καί αύτη τό π α ρ ά  τ ώ  Σ ί μ ω ν ι  
δ ε ΐ π ν ο ν ,  καί κοσμεί σήμερον το Μουσεΐον 
τοΰ Λούβρου.

Άλλ’ ή παραδοξοτάτη καί μάλιστα πα
ράβολος καί θαυμαστή είκών τοΰ Βερονέζου 
είναι ή παριστώσα τήν Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν  τοΰ 
Δαρείου έν ιδπιον τοΰ Αλεξάνδρου, 
εύρισκομένη έν τώ βασιλείω Πιζάνη · « Ε ί
ναι άδύνατον, λέγει ό κύριος B la n c , παρ 
ού πολλά περί Βερονέζου ήρανίσθημεν, νά 
ήναί τις χαριέστερος καί άτοπώτερος τοΰ 
Βερονέζου. Διότι ό ζωγράφος άντί τής οίκο- 
γενείας τοΰ Δαρείου έζωγράφησε τήν τοΰ

ΙΙιζάνου προσπίπτουσαν πρός τά γόνατα 
Αγγλου τινός ένδεδυμένου βαρεΐαν ρωμαϊ
κήν στολήν, όνομαζομένου ’Αλεξάνδρου. 
Η γυνή τοΰ Πιζάνου, καί αί θυγατέρες 

αύτής ένεδύθησαν τά  πλουσιώτατα αύτών 
ενδύματα καί, κινδυνεύουσαι καταρ^ακώσαι 
αυτα, συγκατανεύουσιν ΐνα προσκυνήσωσι 
τον ήρωα. I I  μικροτέρα φέρει μεθ’ έαυτής 
μικρόν πίθηκα, βεβαίως ΐνα ψυχαγωγήση 
τον νικητήν!... » Τό θέαμα διαδραματί
ζεται έν τώ ύπερώω βενετικού τίνος βασι
λείου καί παριστα αληθή συναυλίαν χρω
μάτων. Έζωγράφησε δέ τήν εικόνα ταύτην ό 
Βερονέζης έν άγνοία τής οίκογενείας, καί ά- 
φησεν αύτήν άναχωρίον κρυφίως όπισθεν τής 
κλίνης αύτοΰ, διατρίψαντος καί φιλοξενηθέν- 
τος έπί τινα χρόνον έν τώ βασιλείω Πιζάνη.

Τό μέγιστον τών έλαττωμάτων τοΰ Βε
ρονέζου είναι τό άνέμφατον. Ούδέν ήττον 
όμως αύτός κατέστη ταχέως πασίγνωστος, 
καί ήδη οι σύγχρονοι μεγιστάνες, βασιλείς 
τε καί αύτοκράτορες, ήμιλλώντο πρός άλ
λήλους ύπέρ τών έργων αύτοΰ. Ο Βερονέζης 
έ'πεμψε προς μέν τόν δοΰκα τής Σαβοΐας τήν 
Ι στ ο ρ ί α ν  τ ή ς  β α σ ι λ ί σσ η ς  Σάβας έ π ι-  

σ κ ε π τ ο μ έ ν η ς  τον  Σολομώντα·  είς δέ 
τόν τής Μάντουας τόν Μ ω ϋ σ ή ν  σωζόμε-  
νον έκ τ ώ ν  ύ δ ά τ ω ν  είς δέ τόν αύτοκρά- 
τορα Ροδόλφον τόν δεύτερον τον Κέ φαλ ο ν  
καί τήν Πρ ό κ ν ην .  Φίλιππος ό δεύτερος τής 
Ισπανίας προύτεινεν αύτώ ΐνα μεταβή είς 
Ισπανίαν πρός διακόσμησιν τής μονής τοΰ 
Εσκουριάλ· άλλ ό Βερονέζης, προτιμών τήν 

έν τή ώραία Βενετία κατοίκησιν, προεφασί- 
σθη τάς Ενασχολήσεις αύτοΰ καί έ'πεμψεν 
άνθ’έαυτοΰ τόν Ζούκαρον. Αποθανο'ντος δέ 
τοΰ Τισιανοΰ, ό Τιντορέτος καί Βερονέζης έ- 
κληρώθησαν τά αύτοΰ, άσχολούμενοι έν ταΐς 
έκκλησίαις τών κοινοτήτων καί παρά τοίς 
ένετοις άριστοκράταις· καί μάλιστα έν τώ έν 
έ'τει 1578πυρποληθέντι καί άνοικοδομηθέντι 
βασιλείω τών Δογών, έν ω ο Βερονέζης έ
ζωγράφησε τήν ’Αμυναν τοΰ  Σκούταρ ι  
ύπό τοΰ Σ κ έ ν δ ε ρ π ε ρ γ ,  τήν Ά λ ω σ ι ν  
τής Σμύρνης ύπό  το ΰ  Μ ο κ ε ν ί γ ο υ  , καί 
τον Θ ρ ί α μ β ο ν  τ ή ς  Βε νε τ ί ας ,  έν τών πε- 
ριφημοτάτων αύτοΰ έ'ργων.

Α λλ’ ό θέλων ΐνα περιγράψη τάς είκόνας 
άς παρήγαγεν ή ά/.αταπόνητος τοΰ Βερονέζου 
έπίνοια καταπονήσει βεβαίως τόν άναγνώ- 
στην. Εν άπασι τούτοις τοΐς έ'ργοις ένασμε- 
νίζειτή άρχιτεκτονική διακοσμήσει, καί πομ
πική έκθέσει στολών καί ύφασμάτων καί 
άλουργοΰ κόσμου, βρυόντων λίθων πολυτί
μων καί πεφορτωμένων χρυσόν. 'Η  ζωγρα- 
φίατοΰ Βερονέζου είναι άληθές θέαμα· άλλά 
ουστυχώς ό τρόπος αύτοΰ προεμήνυε τήν 
παρακμήν τής ένετικής τέχνης, ήν έπετά- 
χυναν τά  έ'ργα τών 'Ρικκίνων καί Τιεπόλων. 
’Αλλά τίς δύναται ΐν’ άντισχη τώ γοητεύ- 
ματι τής ζωγραφίας τούτου τοΰ χαρίεντος 
γόητος; . . . ούτινος αί παραστάσεις εισι 
παρεμφερείς πολυσυνθέτω ορχήστρα κατα- 
κηλούσ/j μέν τό ούς, ούδαμώς ό'μως συγ- 
κινούση τήν καρδίαν διά τής έξεγέρσεως τών 
ψυχικών παθών.

Α. Μ .
(Έ π ιτ α ι  συνέχεια.)

ΤΑ Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ.

Ο  Μ Α Γ Ν Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ
ΚΑΙ

ο  η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι ς μ ο ς .

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν . 

Δ ιά φ ο ρ ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  μ α γ ν η τ ισ μ ο ύ .  

(Συνέχ. άπό σελ. 94.)

Ε’ίπομεν προοιμιαζόμενοι, ό'τι δυνάμεθα νά 
περιποιησωμεν εις τόν χάλυβα τάς μαγνητικάς 
ιόιότνιτας. Ή  συν/ίθεστέρα μέθοδος συνίσταται 
εις το Οέτειν τόν πόλον μαγνήτου τινός είς 
επαφήν μοχλοΰ χάλυβος, ό'στις μαγνητίζεται 
βαθμηδόν και αποκτα ενα πόλον άνά έκαστον 
ακρον. ’Η μαγνητισις γίνεται ισχυρότερα, έάν, 
αντι τοΰ άπλώς έφάψασθαι, περιφέρωμεν προσ- 
ψαυοντες έπανειλημμένως τόν μαγνη'την άπό τοΰ 
ενος εις τό έτερον άκρον τοΰ μοχλοΰ, τόν όποιον 
προτιΘέμεθα νά μαγνητίσωμεν. Έκτος της με- 
θο'όου ταυτης ΰπάρχουσι πλεΐσται ετεραι όνομα- 
ζομεναι μέθοδοι διπλής επαφής, καθ’ άς άντί 
ένος μεταχειριζόμεθα δυο μαγνη'τας.

Δυνάμεθα δέ νά μαγνητίσωμεν τεμάχια  χ ά 
λυβος ή σιδη'ρου καί άνευ φυσικών ή τεγνητών 
μαγνητών. Πρός τοΰτο θε'τομεν αύτους έπί 
επιπέδου ίσοπέδου τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινοΰ, 
διδοντες αύτοΐς τήν διεύθυνσιν τής παρεγκλινού- 
σης βελόνης. Ό  χαλύβδινος μοχλός, έμμένων 
επι μακρόν τΐί θέσει ταύτ·^, προσκτάται άπάσας 
τας ώιότητας τοΰ μαγνήτου. Τεμάχιον σιδήοου 
μεταβάλλεται κατά τόν αύτόν τρόπον είς μαγνη'
την, αλλά μαγνήτην προσωρινόν· επίσης δέ καί 
ή μαγνητική ροπή τής σφαίρας μαγνητίζει τόν 
σίδηρον ενεργούσα είς αύτόν. λ λ λ ’ έάν πατάξω- 
μεν ισχυρώς τήν μίαν τών άκρών αύτοΰ διά τίνος 
σφυράς, ή μαγνητική δύναμις τοΰ μοχλοΰ ούχί 
μονον αύζάνει, άλλά καί καθίσταται μόνιμος. 
Τεμάχια σιδηρού σύρματος, συνεστραμμένα ίσχυ- 
ρώς, ενόσω μέν διατηροΰμεν αύτά κατά τήν διεύ- 
θυνσιν τής παρεγκλινουσης βελο'νης, μαγνητίζον
ται , έάν δέ ένώσωμεν διά τών ομωνύμων αύ* 
τών πόλων, άποτελοΰσιν ό'λον τ ι  παρέχον μαγνη'
την ισχυρόν. Ά λλως τε δέ δυνάμεθα εύκόλως νά 
μαγνητίσωμεν τεμάχιον χάλυβος ή σιδη'οου 
κρατούντες αύτό ορθόν καί τύπτοντες μίαν τών 
ακρών αύτοΰ διά  σφυράς. 'Ο τοιοΰτος μαγνη'της 
εύρίσκεται πάντοτε έν τώ  ΐσοπέδω τοΰ μα- 
γνητικοΰ μεσημβρινού, μή έ'χων τήν έ'γκλισιν 
τής μαγνητισθείσης βελόνης.

Η ενέργεια αύτη τής γής εξηγεί πώς έν τοΐς 
εργοστασίοις, έ'νθα κατεργάζεται ό σίδηρος καί 
ό χάλυψ, πολλά τών έργαλείων μεταβάλλονται 
εις μαγνη'τας. Τά σκάλευΟρα, αί πυρολαβίδες, οί 
τών παραθύρων μοχλοί, οί έπί τών έκκλησιών 
σίδηροί σταυροί, καί καθόλου άπαντα τά  τ ε 
μάχια  τοΰ σιδήρου, ά'τινα διατελοΰσιν ό'ντα έπί 
μακρόν είς όριζόντειον θέσιν πρός τόν ορίζοντα, 
μαγνητίζονται. Μετ’ ολίγον δέ πραγματευσό- 
μεθα περί τής ίδιότητος, ήν κέκτηνται τά  ηλεκ
τρικά ρεύματα, τοΰ μαγνητίζειν τά  αύτά μέ
ταλλα. Πρό πολλοΰ γινώσκομεν ό'τι ό κεραυνός 
δύναται νά μεταδώση είς τόν σίδηρον τάς μαγνη- 
τικάς ιδιότητας. Έν τώ άρθρω A im an l (Μαγνη'
της) τής Εγκυκλοπαίδειας τού δ ’ ΪΥλαμβέρτου 
καί Διδερότου άναγινώσκομεν, ό'τι « κεραυνός, 
έπισκη'ψας ποτέ είς τινα θάλαμον, έν ώ εύρί- 
σκετο κιβώτιον πλήρες χαλύβδινων κρεαγρίδων 
καί μαχαιριών, τά  μέν τών έργαλείων τούτων 
κατέθραυσεν ή έ'τηξε, τά  δέ μετέβαλεν εις 
μαγνη'τας ικανούς ί'ν άνασπώσι μεγάλους ήλους ■

καί σιδηροΰς κρίκους · ή δέ δύναμις έκείνη 
συνανεμίχθη αύτοΐς οίίτως, ώστε, πυρακτωθέντα
V \ \  »
επ ε ιτα , οιετηρησαν την μαγνητικην αυτών 
δύναμιν. ν

Η δύναμις τών μαγνητών άλλοιουται ύπό 
τοΰ χρονου · αί συγκρούσεις, αί άτμοσφαιρικαί 
μεταβολαί, καί τέλος ή ενέργεια τής γής εισι 
τα  α ίτια  τής τοιαύτης μεταβολής. Είς δύο 
όμοια τεμάχια  μαγνητισθέντα ή μαγνητική 
ούναμις άναλογεΐ πρός τόν όγκον, ή , ό'περ τό 
αυτο, προς τους κυβους τών τόν αύτόν λόγον 
έχουσών διαστάσεων. Καί όμως παρετηρήθη, ότι 
οί μικροί μαγνήται είναι σχετικώς ισχυρότεροι 
τών μεγάλων. Τινες άνέσπασαν τεμάχια  σίδη
ρου τών οποίων τό βάρος ήτο έκατοντάκις 
μεγαλείτερον τοΰ ίδίου αύτών βάρους · ό'περ 
ένέπνευσε τήν κατασκευήν μαγνητών διά τής έκ 
τών όμωνύμω/ πόλων ένώσεως σειράς μαγνητι- 
σθέντων τεμαχίων σιδη'ρου, οΐτινες ονομάζονται 
μαγνητικοί φάκελοι. Έν τώ  βασιλικω Πολυτε
χνείο) τοΰ Λονδίνου βλέπομεν έ'να τοιοΰτον 
φάκελον συγκείμενον έκ 4 b 0  έλασμάτων, ών 
έκαστον έχει 4 0  έκατομμέτρων μήκος, καί δύ- 
ναται ν άνυψώση 5 0  χιλιόγραμμα.

Το σχήμα συντελεί τά  μέγιστα είς τήν μα- 
γνητικήν δύναμιν. Ούτω, τοΰ βάρους μένοντος 
τοΰ αύτοΰ, ή μαγνητισθεΐσα ρομβοειδής βελόνη 
είναι ισχυροτέρα τεμαχίου σιδήρου ορθογω
νίου. Ομοίως .δέ καί ή στάμωσις τοΰ σιδη'ρου 
συντελεί τά  μέγιστα εις τήν δύναμιν τοΰ μ α - 
γνητισθέντος τεμαχίου. Ό  στομωθείς σίδηρος 
μαγνητίζεται εύκολώτερον τοΰ μή στομωθέν- 
τος σιδη'ρου, καί πυρακτούμενος έν αύξούση θερ- 
μοτητι άποβαλλει βραδύτερον τήν μαγνητικήν 
αύτοΰ δύναμιν.

Τέλος ή θερμοκρασία έ'χει μεγίστην ροπήν 
προς τους μαγνη'τας. Διάπυρον γινόμενον έν τώ 
πυρι τεμάχιον τ ι  σίδηρου μαγνητισθέν, απο
βάλλει άπασαν αύτοΰ τήν μαγνητικήν δύναμιν, 
έλαττουμένην έφ’ όσον ή θερμοκρασία ύψοΰται, 
ώς απέδειξε τοΰτο ό C o u lo m b · πλήν καθώς 
ή ενέργεια της θερμότητος παύση, ό μαγνη'της 
αναλαμβάνει άπασαν τήν άπολεσθεΐσαν μαγνη
τικήν δύναμιν.

Η πείρα απεδειζεν, ότι τά  μαγνητισθέντα 
τεμάχια  σιδη'ρου, ηνωμένα παραλλήλως άνά δύο 
έν κιβωτίω ούτως, ώστε οί δύο αντίθετοι πόλοι 
νά στρέφωνται πρός τήν αύτήν διεύθυνσιν, διατη- 
ροΰσι τόν μαγνητισμόν αύτών, έάν φροντίσωμεν 
νά ένώσωμεν τούς έτερωνύμους πόλους διά  σι
δηρών τεμαχίω ν, τά  όποΐα όνομάζομεν τότε 
πανοπλίας ( a rm a tu re s ) .

Μεταχειριζόμεθα τάς πανοπλίας ό'πως αύξή- 
σωμεν τήν ούναμίν τίνος μαγνήτου · πρός τοΰτο 
κυρτοΰμεν τόν μαγνη'την έν σχήματι πετάλου 
ούτως, ωστε η πανοπλία να ένονη τούς δύο πό
λους. Ό  ού'τως ώπλισμένος μαγνη'της άνέλκει 
μειζονα βαρη τών ύφ’ ένός πόλου φερομένων. 
Οί ούτως ή παραπλησίως διατεθειμένοι μαγνή- 
ται όιατηοοΰσι κάλλιον τάς μαγνητικάς αύτών 
δυνάμεις, εαν αφησωμεν αύτούς (οπλισμένους 
δια τών έπαφών αύτών, ή έάν έξαρτήσωμεν τό 
βάρος, ό'περ δύνανται νά φέρωσιν.

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Ιο ε α ι τοιν φυσικών του ίεκάτου ογδοου αίώνος περί 
της ταυτοτητος τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί μαγνητισμού.

Αναχαλυψις τοΰ Οίρστετ. —  Γενικά φαινόμενα 
τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ. —  Άνακάλυψις τής πρόσ
καιρου διά τοΰ ήλεκτρικοΰ γεύματος μαγνητίσεως 
τοΰ σιδήρου. —  ΙΙειράματα τοΰ Ά ραγώ  καί Ά μ - 
πέρου.

Ή  σπουδαιοτάτη άνακάλυψις τοΰ καθ’ύπερ- 
βολήν ήλεκτρισμοΰ, ό'στις τοσαΰτα περιεποίησεν 
ήμΐν άγαθά, καί ούτινος νέας καθ’έκάστην έξευ- 
ρίσκομεν επωφελείς ιδιότητας, έγένετο μόλις πρό 
τριάκοντα έτών ύπό τοΰ άγγλου φυσικοΰ Φαρα- 
δάΰ. Απόβασις άπλής θεωρίας προηγγέλθη ήδη 
υπο του Αμπερου, εκόωσαντος πρώτον τήν περί 
τών μαγνητικών σωμάτων αύτοΰ θεωρίαν, άρμη-



θέντος δμως "/αί τούτου άπό της ύπό του Δανοΰ 
Οέ'ρστετ εύρέσεως τοΰ η λ ε κ τ ρ ικ ο ύ  μ α γ ν η τ ι 
σ μ ού . Τα πειράματα τών τριών τούτων σοφών 
άπέδειξαν δτι ό μαγνητισμός και ό ηλεκτρισμός 
είσι διάφοροι καταστάσεις μιας και της αυτής 
δυνάμεως. Πρόκειται ήμΐν ενταύθα νά σπουδά- 
σωμεν 10> τά  περί της έξευρέσεως τοΰ ηλεκτρι
κού μαγνητισμού· 2 ον τάπερί τοΰ ήλεκτρικοΰ μα
γνητισμού, και 3 !>ν τά  περι τών μηχανών αΐ- 
τινες κατεσκευάσθησαν διά της εφαρμογής τών 
δύο τούτων μεγάλων ανακαλύψεων, και αίτινες 
τοσοΰτον μετέβαλον τήν τέχνην και τήν βιομη
χανίαν, και τοσαΰτα ύπισχνοΰνται ήμΐν εν τώ 
μέλλοντι.

Ό  Οέ'ρστετ άνήχθη εις τάς ερεύνας και έςευ- 
ρέσεις αύτοΰ όρμώμενοςάπότής μελέτης τοΰ φαι
νομένου δπερ δεικνύει νμ ΐν  ή μαγνητική βελόνη, 
ή'τις, οσάκις πλησιάσωμεν αύτή το μαγνητικον 
ήλεκτρικόν ρεΰμα, παρεγκλινει απο τής πρώτης 
αύτής τάσεως. 'Η θεωρία τοΰ θαυμαστοτάτου τού
του φαινομένου, δπερ ύπεδεικνυεν ήμΐν το πρώτον 
τήν άναγκαιοτάτην συγγένειαν τήν συναπτουσαν 
τόν ηλεκτρισμόν τώ  μαγνητισμώ, δεν εφερεν 
εύθύς τά  άποβάντα άτινα έπορίσθη εξ αυτοΰ ό- 
ψιαίτερον ή επιστήμη.

*Η ιδέα τής συγγενείας τού ήλεκτρισμοΰ και 
μαγνητισμοΰ έπνίγασεν έκ τών άρχών τών φιλο
σόφων τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνος, τών u n i ta  ires 
λεγομένων, οΐτινες έπρέσβευον δτι άπαντα τα 
φαινόμενα τής φύσεως είσιν αποτελέσματα μιας 
και τής αύτής αρχικής δυνάμεως.

’ΐδίως δέό Καρτέσσιος και οί οπαδοί αύτοΰ έ- 
πρέσβευσαν δτι τό φώς, ή θερμότης, ό ήλεκτρι- 
σμός, ό μαγνητισμός είναι απλώς ποικιλαι 
δηλώσεις μιας και τής αύτής δυνάμεως, διεσκε- 
δασμένης έν τώ σύμπαντι, ποικιλαι καταστασεις 
ή ένσαοκώσεις ένός και τού αύτοΰ στοιχειώδους 
Πρωτέως.

Ή  άρχή αύτη πορευομένη έκ τής φιλοσοφίας 
τοΰ Καρτεσσίου είναι λάαν παρεμφερής τή αρχή 
πρός ην τείνουσι σήμερον αί νεώταται εύρεσεις 
και καθόλου ή σύγχρονος έπιστήμη. Έπειοη 
και τά  πάντα καταδεικνύουσιν ήμΐν σήμερον δτι 
ή κίνησις είναι ή αληθής πηγή τών φυσικών 
δυνάμεων, άς οί πρό ήμών άλόγως διεχώοισαν 
παραδεχόμενοι διάφορα άβαρή ρεύματα, το 
η λ ε κ τ ρ ικ ό ν ,  καί τό μ α γ ν η τ ικ ο ν ,  καί τά 
θ ε ρ μ α ν τ ικ ό ν  κ α ί φ ω τε ιν ό ν . Αί δονήσεις τών 
υλικών ατόμων τοΰ έν τώ  σύμπαντι διε- 
σκεδασμένου άοράτου αίθέοος, και αι 
μικρόταται κινήσεις τών ορατών και 
αισθητών σωμάτων, έξηγήσουσιν ήμΐν 
ποτε εναργέστατα τά διάφορα φαινό
μενα ά τινα , άποδοθέντα μέχρι σήμερον 
είς διαφόρους δυνάμεις, είσιν πολύμορ
φος έκδήλωσις μιας καί τής αύτής δυ
νάμεως.

"θτε ό Βόλτας έξεΰρε τήν βολταϊκήν 
στήλην, οί φυσικοί ώμολόγησαν όμοθυ- 
μαδόν τήν αναλογίαν τήν ύφισταμένην 
μεταξύ τών φαινομένων τοΰ βολταϊκοΰ 
ή ήλεκτρικοΰ ^ιευστοΰ τοΰ άπορρέοντος 
τής στήλης πρός τάς ιδιότητας τών μαγνητι
τών ύλώ ν διότι οί δύο αντίθετοι ήλεκτρισμοί 
τής στήλης, δ τε θετικός καί ό αρνητικός, 
οΐτινες συνάγονται περί τόν θετικόν καί τόν αρ
νητικόν πόλον, παρεΐχον οίονεί ομοίωμα τών 
πόλων τού μαγνήτου· διό καί ό R i t te r  έτόλμη- 
σεν Γνα έκφράση, δτι ή β ο λ τ α ϊκ ή  σ τή λ η  ε ίν α ι 
άλη θή ς μ α γ ν ή τ η ς  ε χ ω ν  ένα αρνητικόν καί 
ένα θετικόν πόλον.

α Ό  γαλβανισμός, έγραφεν ανώνυμός τ ις  έν 
τή  M o n th ly  M agaz ine, έν ετει 1 8 0 2 , άσχο- 
λεΐ πρός τό παρόν άπαντας τους χημικούς και 
φυσικούς. Έν Βιέννη αναγγέλλεται σπουδαιο- 
τάτη έζεύρεσις * τεχνητός τ ις  μαγνήτης δύναται 
Ϊν’ αποσύνθεση τό ύδωρ ώς ή στήλη τοΰ Βόλτα 
ή ή ηλεκτρική μηχανή. Έ κ δέ τούτου συμπε- 
ραίνεται δτι τό ήλεκτρικόν, καί τό βολταϊκον 
καί τό μαγνητικον ρεΰμα είναι έν καί το αύτο.

' θ  Οερστετ παρεδέχθη μέχρι τοΰ 1 8 2 0  
τήν κοινήν ήδη άπασιν άρχήν, δτι ό ηλεκτρι

σμός καί ό μαγνητισμός είναι εν και το αυτο, 
άλλως δτι ό μαγνήτης καί ή στήλη είναι εν και 
τό αύτό έργαλεΐον, καί προσεπαθει ιν απόδειξη 
τοΰτο πειραματικώς έν τή δημοσία αύτοΰ διδα
σκαλία. ’Αλλά τά  πειράματα δέν άπέβαινον. 
Ή  στήλη δέν ήδύνατο ΐνα έξομοιωθη τώ μα
γνήτη ’ διότι αύτη είχε δύο αντίθετους πολους 
μόνον δτε οί πόλοι αύτής ήσαν έλευθεροι και τό 
ίεΰμα διακεκομμένον ή ανοικτόν. Καί τοτε δη 
ή στήλη ούδεμίαν έ'χει πρός τους μαγνητας 
ροπήν.

Άλλ’ ή τύχη , ήτις έ'φερεν είς φώς τον γαλ
βανισμόν, εφερεν είς φώς καί το μυστήριον τοΰ 
ηλεκτρικού μαγνητισμού.

Κατά τόν χειμώνα τοΰ έτους 1 8 1 9 -1 8 2 0  ο 
Οερστετ έδίδασκε τό μάθημα τής Φυσικής έν 
τώ  Πανεπιστήμια» τής Κοπεγχάγης. Κ ατεγι- 
νετο δέ ΐνα δείξη τοΐς άκροαταΐς αύτοΰ τήν 
θερμογόνον δύναμιν τής βολταϊκής στηλης φλε- 
γων καί τήκων έ'λασμα λευκαργύρου (p la tin e)

Ηλεκτρομαγνήτης έν σχήματι πετάλου.

τεθειμένου μεταξύ τών δύο αύτής πόλων. Μα
γνητική τις βελόνη ετυγχανε παρ αυτώ επι 
τής τραπέζης ούχι μακραν τής στηλης, και κα
θώς ή στήλη ήρξατο ί'να ένεργή , ή παρ αύτήν 
ααγνητική τυχουσα βελόνη ηρ,ατο και αυτ/) 
ί'να ταλαντεύηται παραδόξως. Τό άπροοπτον 
τοΰτο φαινόμενον διηγειρε λιαν την προσοχήν 
τών παρόντων, μή δυναμένων ΐνα έννοήσωσι 
πώς τό σύρμα δπερ ή'νονε τούς δύο πόλους τής 
στήλης, τό χρησιμεΰον είς μετοχέτευσιν καί 
ούδετέρωσιν τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ήδύνατο 
ΐνα έ'ν η ροπήν τινα πρός μαγνητικήν βελόνην.

Περατωθέντος τοΰ μαθήματος καίάπελθόντων 
τών μαθητών, ό Οερστετ, καταλειφθεις μονος, 
εσπευσεν ΐνα έπαναλάβη τό π είραμ α , όπερ 
έξετελέσθη άφ’ έαυτοΰ ούτως είπεΐν ύπό τά  δμ-

Ό  χα(Γ υποβολήν ηλεκτρισμό:.

μ α τ α  το ύ  κοινοΰ κ α ι τώ ν  μ α θη τώ ν . Θ εσας κιν/)- 
τή ν  μ α γνη τικ ή ν  βελόνην π α ρ α  τήν εν ενεργεια  
σ τή λ η ν , ε ίδε  π ά λ ιν  αύτήν παρεγκλινουσαν λ ια ν  
ένεργώς οσάκις έπλη σ ια ζε τώ  μ ε τα λ λ ικ ώ  συρ- 
μ α τ ι  τ ώ  ένοΰντι τους δύο πολους τ ή ς  σ τ ο λ έ ς . 
'Ο  ή λ ε κ τ ρ ι κ ό ς  μ α γ ν η τ ι σ μ ό ς  ε ύ ρ έ θ η !

Πιθανόν δτι ή μεγάλη δύναμις τοΰ νεου του- 
του φαινομένου δέν εγνωρισθη πρώτον αρκούντως 
ύπό τοΰ έφευρετοΰ, καιπερ μεγάλως προσπαθη- 
σαντος όψιαίτερον ίν απόδειξη οτι ή έζεύρεσις 
αύτη δέν ήτο τυχαία , ώς ή τοΰ I αλβάνου, άλλά 
καθόλου άπόρροια καί έπόμενον τών θεωρητικών 
αύτοΰ έρευνών έπί τών φαινομένων τών δύο 
ηλεκτρισμών κατά τήν ένέργειαν τών κυκλοφο- 
ρούντιον ρευμάτων.

'Ο Οερστετ έξέδωκε τ α  περι τήν ανακά- 
λυψιν αύτοΰ κατά τό έ'τος 1 8 2 0  ε'ν τιν ι ύπομνη- 
ματι γεγραμμένω λατινιστί επιγραφομενω . 
E x p e r im e n la  c irc u m  effec tu m  con flic tu s 
e lec tric i in  a rc u m  m a g n e ticu m . Η εΰρεσις

αύτη άνοίγουσα νέας τή έπιστήμη όδούς κατε- 
στησε διά παντός περιώνυμον καί άθανατον τόν 
πρώην μικρόν καί ασημον καθηγητήν τής Κο
πεγχάγης. Αί τών σοφών έταιριαι, και αι 
κυβερνήσεις καί οί ίδιώται ήμιλλιοντο προς 
άλλήλους περί τών πρός αύτόν δειγμάτων 
τιμής. 'Η βασιλική Έ ταιρία  τού Λονδίνου 
προσήνεγκεν αύτώ τό μέγιστον αύτής γέρας, μεγα 
χρυσοΰν νομισματόσημον. ’Απέθανε δέ έβδομή- 
κοντα έτών ών, έν έτει 1 8 5 1 , διοικών τήν Πο
λυτεχνικήν Σχολήν τής Κοπεγχ άγης καί μεγάλως 
τιμώμενος παρά τοΰ βασιλέως τής Δανιμαρ- 
κίας.

Τήν δευτέραν, 11 σεπτεμβρίου 1 8 2 9 , ό de 
la  R ive έπανέλαβε τό πείραμα τοΰ Οέ'ρστετ 
ένώπιον τής ’Ακαδημίας τών Επιστημών τών 
Παρισίων. Άπό τής ήμέρας έκείνης ή ηλεκτρική 
έπιστήμη έλαβεν έπίδοσιν γιγάντειον.

Άλλ’ έπανέλθωμεν πάλιν είς τό πείραμα τοΰ 
Οέ'ρστετ, δπερ έγένετο αφετηρία τής νέας 
ήλεκτρικής μαγνητικής έπιστήμης, δπως κατα- 
στήσωμεν αύτό δσον τό έφ’ ήμΐν καταληπτόν.

Γνωρίζει ήδη ό αναγνώστης δτι το μεταλλι
κόν σύρμα τό ένόνον τούς δύο πόλους τής στήλης 
τοΰ Βόλτα διαπεράται άδιαλ.είπτως ύπό τοΰ 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ήτοι ύπό τών δύο αντιθέ
των ρευμάτων, τοΰ τε θετικοΰ καί αρνητικού, 
άτινα συνενοΰνται, καθώς γεννηθώσι, παρ έκα- 
τέρω τών πόλων τής στήλης. Η κινησις αύτη 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ περιποιεΐ τώ  ηλεκτραγωγοί 
τούτω σύρματι τάς έξης νέας ιδιότητας. Εάν, 
έ'χοντες έν χερσί μεταλλικόν τ ι  σύρμα χαλκοΰ 
ή λευκαργύρου, άπό τών δύο αύτοΰ άκρων έκ- 
τείνωμεν αύτό ύπέρ μαγνητικής βελόνης και 
παραλλήλως τής φυσικής αύτής τάσεως, ήτοι 
παραλλήλως τής τάσεως τοΰ μαγνητικοΰ με
σημβρινού, τό άπομεμονωμένον τοΰτο σύρμα 
δέν έ'χει ούδεμίαν ροπήν, ούδέν άποτέλεσμα 
έπί τής βελόνης. Έάν δμως φέρωμεν εις συνά
φειαν τά  δύο τοΰ σύρματος τούτου πέρατα 
μετά τών δύο πόλο»ν τής βολταϊκής στήλης, 
βλέπομεν αίφνης τήν μαγνητικήν βελόνην άλάσ- 
σουσαν τάσιν καί παρεγκλινουσαν έκ τής φυσι
κής αύτής τάσεως, τοσοΰτο μάλλον, δσον το 
ρεΰμα καθίσταται έρρωμενέστερον, καί τό σύρμα 
εύρίσκεται πλησιέστερον τής βελόνης.

Έάν τό ρεΰμα ήναι ίσχυρότατον και πλη- 
σιέστατα τής βελόνης, ή παρέγκλισις δύναται 

ΐνα προβ-?ί μέχρι τών 00  βαθμών, ήτοι 
ή βελόνη, άντί τοΰ εύρίσκεσθαι παραλ

ίά  ληλος, προσπίπτει κάθετος έπί τοΰ μα·
γνητικοΰ μεσημβρινού. Καθώς δε το 
ρεΰμα παύση διερχόμενον τό σύρμα, 
ή βελόνη επανέρχεται είς τήν φυκικην 
αύτής θέσιν, ύπείκουσα ήδη μονον 
είς τήν τείνουσαν αύτήν μαγνητικην δυ- 
ναμιν τής γής.

Έάν δέ, άντί τοΰ θέσαι τό σύρμα 
ύπέρ τής βελόνης, θέσωμεν αύτό κάτω, 
μή μεταβάλλοντες διόλου τήν δλην 
τάσιν τοΰ πειράματος, ή παρέγκλισις 
ταύτης έ'σται ή αύτή μέν ώς πρός τήν 

ποσότητα τών βαθμών, άλλά λήψεται τάσιν 
έναντίαν · έάν δηλ. τό σύρμα άνωθεν τεινό- 
μενον κλίνη τόν βόρειον πόλον τής βελόνης 
πρός δυσμάς, τό σύρμα κάτωθι τιθέμενον 
κλίνει αύτόν πρός άνατολάς1. Ή αύτή δέ πα- 
ρέγκλισις επέρχεται, έάν κάμωμεν άντίστροφον 
τήν τάσιν τοΰ ρεύματος έν τώ μεταλλικώ συρ- 
ματι.

Οί φυσικοί παραδέχονται εκ συνθηκης OTt τό 
ρεΰμα βαίνει άπό τοΰ θετικοΰ είς τόν άρνητικόν 
πόλον. Επομένως άναστρέφομεν τήν τάσιν τοΰ 
ρεύματος, έάν μεταφέρωμεν το μεν θετικόν 
σύρμα πρός τόν άρνητικόν, το δε αρνητικόν προς 
τόν θετικόν πόλον.

I . Έ ν  τώ  παοελθόντι τεΰχει έξηγήσαμεν διά  τ ί  ονορ.*- 
ζομεν κατά συνθήκην β ό ρ ε ιο ν  π ό λ ο ν  τόν πόλον έχεινον 
τής μ,αγνητικής βελόνης ή άλλου μαγνητιχοΰ σώ ματος, δστις 
έμπεφορημένος τοΰ βορείου ρεύματος (fluide boreal) έλχυε- 
τα ι ύπό τοΰ μεσημβρινού ή αύστραλιαχοϋ πόλου (pole 
austral), χα ί τείνει πρός μεσημβρίαν· π ό λ ο ν  Se α ύ σ τ ρ » -  
λ ια κ ό ν  τόν τείνοντα πρός τόν βόρειον τής γής πολον.

Πρός εύκολον κατανόησιν τών φαινομένων 
τούτων ό Αμπέρος ύποθέτει ό'τι τά ρεΰμα διέρ
χεται το σώμα τοΰ θεωρητοΰ είσερχόμενον 
άπό τών ποδών και έξερχόμενον άπό τής κεφα
λής αυτου. Ε πειτα , συμφυών εις τό αύτό τό 
ρεΰμα μετα τοΰ θεωρητοΰ, λέγει ό'τι το ^εΰμα 
έ'χει πρόσωπο ν, καί ώ μον, καί δεξιάν καί άρι- 
στεραν πλευράν. Ούτως ό βόρειος τής βελόνης 
πόλος τείνει αείποτε προς τα  αριστερά τοΰ ρεύ
ματος.

Η ιδιότης αύτη της έγκλίσεως τών ρευ
μάτων έκπληττει τό πρώτον διότι έκαστος 
γινωσκει δτι μοχλός τ ις , στρεφόμενος έπί στρό- 
φιγγος εμπηχθείσης, ούκ άν μετετίθετο, εί ειλ- 
κυε τ ις  ταΰτον κατά τό  μήκος αύτοΰ. "ίνα κι- 
νηθή και παρεγκλινν) άνάγκη ΐνα ώθήσωμεν αύ
τον καθετως. Κ ατα τό φαινόμενον δμως τούλά- 
χιστον συμβαίνει ένταΰθα τό έναντίον’ δ ιότι, 
ό'ταν μεν το υπο τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος δια- 
περωμενον σύρμα τεθή παραλλήλως τής βελόνης, 
η εγκλισις καταφαίνεται μεγίστη · ό'ταν δέ τό 
ρεΰμα τεινν) πρός τήν βελόνην κατά κάθε
τον τασιν, τό άποτέλεσμα είναι άόρατον, ή βε
λόνη μένει ήσυχος.

« Τα φαινόμενα ταΰτα είναι τόσον παράδοξα, λέ
γει δ Αραγω, ώστε προς έξήγησιν αυτών πολλοί φυ
σικοί παρεοεχθησαν £εϋμά τ ι άδιάλειπτον ήλεκτρικής 
όλης ,̂ χυιιλοφορούσης περί τί) ηλεκτραγωγόν £εϋμα, 
και αποτελούν τήν παρέγκλισιν τής βελόνης κατά πρόω- 
σιν (p a r voie d ’im p u lsio n ). "Άλλως παρεδεχθησαν 
εν σμικρώ τούς περίφημους εκείνους στροβίλους οδς 
έφαντασθη δ Καρτέσσιος, δπως εξηγήοη τήν καθόλου 
κινησιν τών πλανητών περί τόν ήλιον. Ουτω λοιπόν ή 
εςευρεσις του Οερστετ ανεβαλεν επι δυο αιώνας τάς 
φυσικά; θεωρίας. »

Ή  θεωρία αύτη, τήν όποίαν πρού'τεινε πρώ
τος ό Οέ'ρστετ, έγκατελείφθη εύθύς ύφ’ άπάντων. 
Άλλα μέχρι σήμερον δέν άνεπληρώθη ύπ’ ά'λλης 
θεωρίας έξηγούσης εύκρινώς τήν τών ήλεκτρικών 
ρευμάτων αληθή φύσιν · δ ιότι γνωρίζομεν μέν 
τους νομούς τής ένεργείας τών ρευμάτων, άγνοοϋ- 
μεν δέ είσέτι τ ί  έστιν ηλεκτρισμός.

Ο Αμπέρος έθεμελίωσε τήν επιστήμην τοΰ 
δυναμικοΰ ήλεκτρισμοΰ μελετών ούχί μόνον τήν 
ενέργειαν τών ρευμάτων είς τά μεμαγνητισμένα 
σώματα, αλλα καί τήν τών ρευμάτων είς τά 
ρεύματα αύτα. Έγένετο δέ ούτος ό θεσμοθέτης 
τοΰ είδους τούτου τής φυσικής, καί ώς είπε πεοί 
αύτοΰ ο Βαβινετος, α έάν ό Οέ'ρστετ έγένετο ό 
Χριστοφορος Κολόμβος τοΰ μαγνητισμού, ό 
Αμπέρος έγένετο ό Πιζάρος καί ό Κόρτεζ.

Ινα δυνηθη να μελετήση τήν ενέργειαν τοΰ 
ηλεκτρικού τής στήλης ρεύματος είς τήν μει/.α- 
γν/ιτισμένην βελόνην, έλευθέρανπάσης ροπής τοΰ 
γήινου μαγνητισμοΰ, ό Αμπέρος κατεσκεύασε 
τήν άστατικήν λεγομένην πυξίδα, ής ή βελόνη 
κινείται μόνον κατά κάθετόν τ ι  έπίπεδον πρός 
τήν τασιν τής μαγνητικής δυνάμεως τής γής, 
ήν μανθανομεν άπό τών παρατηρήσεων τής έγ- 
κλισεως · δ ιότι ή βελόνη ουτω τεθεΐσα δέν 
ύφίσταται τήν ροπήν τής μαγνητικής δυνάμεως 
τ ' ?̂ γή?, ή τις, ένεργοΰσα καθέτως είς τό έπί
πεδον τής περιστροφής τής βελόνης, καταστρέ- 
φεται υπο τής αντιστάσεως τοΰ υποστηρίγμα
τος· ή δέ βελόνη, ελευθέρα πάσης γηί'νης ροπής, 
υπεικει τη  ροπή τών παρατρεχόντων ήλεκτοι- 
κών ρευμάτων τής στήλης.

Τή δεκάτη μετά τήν έξεύρεσιν τοΰ Οέ'ρστετ 
ή,αέρα ό Αμπέρος παρουσιάσθη είς τήν Ακαδη
μίαν τών έπιστημών, φέρων τήν έξεύρεσιν τής 
αμοιβαίας ένεργείας τών ρευμάτων είς τά  γεύ
ματα. α Παρετήρησα, έλεγεν, ό'τι δύο παράλ
ληλα ρεύματα, τήν αύτήν μέν έχοντα φοράν 
και τάσιν, έ'λκουσιν άλλη λα , έναντίαν δέ, άπω- 
θοΰσιν άλληλα. Ή  δ ’ απρόοπτος αΰτη έξεύρεσις 
έθεσε τά  θέμελια τής ή λ ε κ τ ρ ικ ή ς  δ υ ν α μ ι 
κ ή ς . 1

Η άρχ ή αύ'τη ήτο αντιλογία πρός τάς ή'δη 
γνωστας ιδιότητας τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 
Επειδή καί ένώ τά τοΰ αύτοΰ ήλεκτρισμοΰ ή 

μαγνητισμού εμπεφοοημένα σώματα άπωθοΰσιν 
αλληλα, τα  ομοιοταχή ή ομοιόπτωτα ρεύματα, 
άντί τοΰ άπωθεΐν, ώς τά  ύπό τοΰ αύτοΰ ήλεκ-

τρισμοΰ ήλεκτρισθέντα σώματα, έ'λκουσιν άλ- 
ληλα.

Τά δέ άντίστροφα ρεύματα άντί τοΰ ε'λ- 
κειν άλληλα, ώς οί έναντίοι ήλεκτρισμοίή οί άν- 
τικείμενοι πόλοι τών δύο ηλεκτρισμένων ούσιών, 
ώς έκαστος γνωρίζει, άπ ’ εναντίας άπωθοΰσιν 
άλληλα.

Έ κτοτε ό Αμπέρος έπεχείρησεν, ΐνα έξεύρη 
τήν μαθηματικήν θεωρίαν τών συνθέτων τούτων 
φαινομένων. Εύρε δέ αύτήν μελετών διαφόρους 
ισορροπίας διαθέσεις μεταξύ τών ήλεκτραγωγών 
ιόιομόρφων συρμάτων τεθειμένων άντικρύ άλ- 
λη'λων. Διά τών παρατηρήσεων τούτων άπέδει- 
ςεν δτι ή άμοιβαία ενέργεια τών στοιχείων δύο 
ρευμάτων φανερόνεται κατά τήν γραμμήν ήτις 
ένόνει τά  μέσα αύτών · δτι έξαρτάται έκ τής 
αμοιβαίας αύτών έγκλίσεως, καί δτι μεταβάλλει 
τήν δύναμιν αύτής κατά λόγον άντίστροφον τών 
τετραγώνων τών άποστάσεων.

Έ χω ν  τούτον τόν πρώτον νόμον ό Αμπέρος 
έπεχείρησε τό καθολικόν πρόβλημα τών ήλεκ
τρικών δυναμικών ένεργειών, καί μ ετ’ όλίγον 
περιήλθεν είς τό έπόμενον συμπέρασμα · "ό τ ι 
τα  κυκλοφοροΰντα κινητά γεύματα, πλησιάζοντα 
εύθυγράμμω (5εύματι, τείνουσιν ΐνα τεθώσι 
παραλλήλως τοΰ εύθυγράμμου ρεύματος, —  καί 
δτι, έάν αύτά ταΰτα τά  κυκλοειδή ρεύματα δ ια- 
περώνται ύπό άξονος κινητοΰ ίσοπέδου, έ'λξουσι 
καί βιάσουσιν αύτόν ΐνα χιάση τό εύθύγραμμον 
ρεύμα.

Τό πείραμα τοΰτο έξηγεΐ ά'παντα τά  φαινό
μενα τοΰ ήλεκτρικοΰ μαγνητισμοΰ. Διασαφηνί
ζει δετήν χιαστήν τής μεμαγνητισμένης βελόνης 
τάσιν πρός τά  εύθύγραμμα ρεύματα, ύποθετο- 
μένου δτι έ'καστος μαγνήτης δέν είναι άλλο 
πλήν σύστημα κυκλοειοών ρευμάτων. Τά ρεύ
ματα ταΰτα ώνόμασε μ α γ ν η τ ικ ο ν  έ λ ικ α  ή 
σ ω λ η ν ο ε ιδ ή .

Η όμοιότης τών φαινομένων τών μαγνητικών 
τούτων έλίκων πρός τά μαγνητικά σώματα ήτο 
τοσαύτη, ώστε ή έννοια τής ταύτότητος άμφο- 
τέρων έρριζώθη βαθέως έν τώ νώ τοΰ περίφημου 
γεωμέτρου. Κατέδειξε δέ δτι δυνάμεθα ΐνα
1 >- f  \  ,  ,  „
εςομοιωσωμεν τα  μεμαγνητισμενα σώματα τω 
συστήματι τών κυκλοειδών ή έλικοειδών ρευμά
των, κυκλοφορούντων ομοίως περί τά  άτομα 
του μεμαγνητισμένου σιδήρου ή τοΰ χάλυβος. 
Τό δέ σύνολον τών έλικοειδών ρευμάτων προϋ
πάρχει ένταΐς μεμαγνητισμέναις ταύταις ύλαις. 
Τεινόμενα δμως παντοίας τάσεις έναντιοΰνται 
άλλήλοις, μέχρις ού μαγνητίζουσά τις  δύναμις 
συνάρμοση καί άγάγη αύτά πρός μίαν καί τήν 
αύτήν τάσιν, παράγουσα ουτω τούς αύτούς τοΐς 
σωληνοειδέσι πόλους. Μαγνητίζειν λοιπόν τόν 
σίδηρον ούδέν άλλο είναι πλήν έπανάγειν έπί 
τον παραλληλισμόν τούς μικρούς ηλεκτρικούς 
στροβίλους, οΐτινες κυκλοφοροΰσι περί τά 
ατομα τών ύλών έκείνων. Ένταΰθα, ώς παντα- 
χου, ή έ'νωσις άποτελεΐ τήν δύναμιν.

Ή  άπλουστάτη καί εύφυεστάτη αύ'τη θεωοία 
έςηγεΐ ά'παντα τά φαινόμενα τής έπιστήμης 
του μαγνητισμού, έπανάγουσα είς τήν αύτήν 
αιτίαν τόν μαγνητισμόν καί τόν δυναμικόν 
ηλεκτρισμόν. Κ αί άν είσέτι δέν έξηκριβώθη όλο
σχερώς, είναι προτιμητέα τής ύποθέσεως δύο 
μαγνητικών ύγρών συσσωρευμένων έν τα ΐς μα- 
γνητικαΐς ύ'λαις. Έ ξη γεΐ δέ άρκούντως καί τήν 
ένέργειαν τής γής είς τάς μεμαγνητισμένας βελό
νας, ύποθέτουσα δτι ή γή περικυκλοΰται ύπό 
κυκλοειδών ρευμάτων. Τέλος δέ προεμήνυσε τώ 
Άμπέρω δτι τά  κινητά γεύματα διοικοΰνται 
ίσως ύπό μόνης τής ένεργείας τής γής άπαραλ- 
λάκτως ώς αί μαγνητισθεΐσαι βελόναι · δπερ 
άπεδείχθη πειραματικώς.

Έφθάσαμεν ήδη είς τήν μεγάλην έκείνην 
έξεύρεσιν ήτις περιεποίησεν ήμΐν τήν κατασκευήν 
τών ήλεκτρικών τηλεγράφων καί τών όμοιων 
έφαομογών. Έννοοΰμεν δέ τήν πρόσκαιρον μα- 
γνη'τισιν τοΰ σιδήρου ύπό τοΰ ήλεκτρικοΰ ρευ
στοΰ, έξεύρεσιν όφειλομένην τώ  περιφήμω 
γάλλω φυσικώ Άραγώ, ής άφετηρία έγένετο ή 
τοΰ Άμπέρου.

‘Ο Άραγώ είδε τό πρώτον τό πείραμα τοΰ 
Δανοΰ φυσικου έν Γενεύη έν τώ  έργαστηρίω τοΰ 
de la  R ive. Θελήσας δέ ΐνα έκτελέση αύτός τό 
πείραμα, παρετη'οησεν δτι τό ήλεκτραγωγόν 
σύρμα της στήλης άγει καί προσκολλα είς έαυτό 
τα  ψήγματα τοΰ σιδήρου, άπαραλλάκτως ώς 
ό μαγνήτης, άλλ’ δτι δέν άγει διόλου τά  
ψήγματα τοΰ κασσιτέρου ή τοΰ ψευδαργύρου, 
-υνεπέρανε λοιπόν έκ τούτου ό'τι τό ήλεκτρικόν 
ρεΰμα αναπτύσσει έν τώ μεμαγνητισμένω σιδήρω 
(fe r  d o u x ) την μαγνητικήν δύναμιν, ήτις έξα- 
φανίζεται καθώς τό ρεΰμα διακοπή.

Μεταχειρισθείς δέ βελόνην τινά  ραπτικήν, 
ήτοι μικρόν τεμάχιον χάλυβος, ό Άραγώ κατώρ- 
θωσεν ί'να μαγνητίση τό μέταλλον μονίμως διά 
του ήλεκτρικοΰ ρευστοΰ.

Ή  μεγάλη αύτη έξεύρεσις κατετέθη τη 2 0  
σεπτεμβρίου 1 8 2 0  έν τοΐς πρακτικοΐς τών συνε
δριών του γραφείου τών Μηκών. Τ·?ί δέ 2 5  Σε
πτεμβρίου, ήτοι μίαν έβδομάδα μετά τήν πρώ
την άνακοίνωσιν τοΰ Άμπέρου, ό Άραγώ άνηγ- 
γειλε τη Ακαδημία τών έπιστημών τήν περί- 
φημον αύτοΰ εύ'ρεσιν.

Τότε ό Αμπέρος συνεβούλευσε τώ Άραγώ ΐνα 
μεταχειρισθη σύρμα περιελιχθέν έλικοειδώς, έν 
ού τώ κέντρω θέσει τήν έκ χάλυβος βελόνην. 
«Κ ατά τήν έμήν θεωρίαν, έλεγεν ό Αμπέρος, 
έτυγχάνομεν άν ουτω τής μεγίστης ένεργείας. » 

Οί δύο φυσικοί, είς έξέτασιν δόντες τ·?ί πείρα 
τοΰτον τόν είκασμόν, είδον τήν έκ χάλυβος βελό
νην, εντεθειμένην έν τώ κέντρω πηνίου (b o - 
b in e ) χαλκοΰ νήματος, μαγνητιζομένην ίσχυ- 
ρώς. Η θέσις τών πόλων εύρέθη σύμφωνος τώ 
ύπο τοΰ Άμπέρου έξενεχθέντι συμπεράσματι 
τής τάσεως τών στοιχείων τοΰ έλικος. Έ το  δέ 
τοΰτο άπόδειξις νέα καί τρανωτάτη τής αλή
θειας τής θεωρίας αύτοΰ.

Τα πειράματα ταΰτα κατέδειξαν έναργέστατα 
δ τ ι δυνάμεθα ΐνα παράξωμεν μαγνήτην τεχνη
τόν διά μόνης τής ένεργείας τοΰ δυναμικού ή 
τοΰ δρομικοΰ ήλεκτρισμοΰ. Έν ταύτώ δέ οί δύο 
φυσικοί έξεύρον ό'τι ή ένέργεια τών ρευμάτων 
άτινα κυκλοφοροΰσιν έλικοειδώς περί τεμάχιον 
τ ι  σιδήρου ή χάλυβος, είναι άνάλογος τί) τών 
συνήθων μαγνητών, έπειδή δέν μεταδίδει τώ 
σιδήρω άλλο πλην μαγνητισμόν πρόσκαιρον· ό 
χάλυψ δμως, άπαξ μαγνητισθεις, διαφυλάττει 
αύτόν διά παντός.

Άπό τοΰ προσκαίρου τούτου μαγνητισμού τού 
σιδήρου ύπό τής ένεργείας τοΰ βολταϊκοΰ ρεύμα-· 
τος έςευρέθησαν οί ηλεκτρικοί τηλέγραφοι, καί αί 
λεγο'μεναι ήλεκτρικαί μαγνητικαί κινητικαί δυ
νάμεις, καί ή ήλεκτρική ώρολογοποιία, περίών 
προτιθέμεθα ΐνα πραγματευθώμεν έκτενέστερον 
περαιτέρω.

Α. Μ.

Π ώ ς δ υ ν ά μ ε θ α  ν ’ ά π ο φ υ γ ω μ ε ν  τ ή ν  έκ  τοΰ 
κ α π ν ί ζ ε ι  β λ ά β η ν .

Ό  καπνός περιέχει, ώς γνιοστόν, οργανικήν τινα αλ
καλοειδή ουσίαν, τήν νικοτίνην, δριμυτάτην τήν γεΰ- 
σιν και σφοδρον δηλητήριον · διότι μία σταγών αϋτής^ 
τεθειμένη επί τής γλώσσης τοϋ άνθρώπου ή τοϋ κυνός, 
θανατο'νει αύτόν εν άκαρεΐ.

Είναι λοιπόν βέβαιον δτι π3ς 6 καπνι'ζων άπο^οφα 
καθ’ εκάστην ποσο'ν τι τοΰ φρικτοϋ τούτου δηλητηρίου,

Οί επιθυμοϋντες ν’ άποφύγοισι τήν χρονίαν ταύτην 
δηλητηρίασιν τοΰ σώματος καί τήν ά π ’ αύτής βεβαίως 
προερχομένην ελάττωσιν τής ζωής άνάγκη νά μετα- 
χειρίζωνται τό έξης προφυλακτικόν.

Θέτομεν εντός τοΰ σοιλήνος τής χαπνοσόριγγος ή 
τοΰ σιγαροφόρου (p o rte -c ig a res) μικράν σφαίραν βαμ
βακιού εμβαφεϊσαν προηγουμένως εϊς διάλοσιν ταν— 
νικοϋ ή κιτρικοΰ οξέος. *0 καπνός διερχομενος διά τοΰ 
σωλήνος άφίνει τήν νικοτίνην αύτοΰ Ιν τώ βαμβακίω, 
δπερ μεταβάλλει αυτήν εις ταννικήν ή κιτρικήν νικο
τίνην.



Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η .

Π Ε ΡΙ ΤΡΙΧ ΙΝ Ω Ν  ΚΑΙ Τ Ρ ΙΧ ΙΝ Ω 2Ε Ω 2,

η περι τοϋ τ ί ε&ρίσκομεν έν τω χοιρίω κρέατι.

(Ξυνέχ. άπο σελ. 94 )

Αναπτυχθεΐσαι άπό τής τροφή; ταύτης, άρ
χοντα'. μετ’ ολίγον νά έλίσσωνται περι έαυτας, 
νάπερικαλύπτωνται μεμβρανώδειτινι ιστώ,ή κυ- 
στει, και περιμένουσιν έκεΐ κατάλληλον ~ερί- 
στασιν όπως μετενεχθώσιν αύθις εις τα εντερα, 
έ'νθα αναγκάζονται νά έπανακάμψωσι προς έν- 
τελεστέραν άνάπτυξιν, έγκυμόνησιν και άναγεννη- 
σιν. ’Αλλά πώς δύναται ό έν τη κυστει εκείνη 
περικεκλεισμένος σκώληξ να έπανέλθη παλιν εις 
τον στόμαχον τοΰ ζώου η τοΰ ανθρώπου, εντός 
τών μυώνων τοΰ όποιου εύρίσκεται κεκλεισμενος;

η / < / , ν λ ·>\ \ y ~τοΰτο συμοαινει οσάκις ο ανυρωπος η το ί,ιοον 
φάγη σάρκα έμπεριέχουσαν τοιαύτας κυστεις. Οι 
σκώληκες, φθάνοντε; είς τον στόμαχον διασχ^ι- 
ζουσι την κύστιν έντος της όποιας ήσαν εγκεκλει- 
σμένοι, έςέρχονται είς τον στόμαχον, η τα έν
τερα, αύζάνουσι, τεκνοποιοΰσι, και γεννώσι νεας 
γενεάς. Τοωΰτος είναι ό περίεργος κύκλος τον 
όποιον διατρέχουσι οί παρασιτοι ούτοι. Η π α 
ρατεθειμένη είκών έξεικονίζει τόν μικρόν μεν 
άλλά τρομερόν τοΰτον σκώληκα, εςελθοντα 
τής κύστεως καί γεννώντα έντος τοΰ στομάχου.

Αί τρίχινες δέν παρασιτοΰσι πάσι τοΐς ζώοις. 
Μόνος δέ ό χοίρος, ό μΰς, ά λαγωός και ό άνθρω
πος ό τρεφόμενος ιδίως ώμώ χοιρινω κρεατι, ώς 
έν τή βορεία Γερμανία, ύπόκεινται είς τό έξ αύ
τών πάθος. Κ αι ένόσω μεν εύρισκονται εντός τών 
έντερων, δέν έπιφέρουσιν ούδεμίαν βλάβην · 
ό'ταν ό'μως διεισδύσωσιν είς τάς ίνας τών μυών 
ή τοΰ κρέατος, διατρυπώσι και καταβροχθιζουσι 
τήν σάρκα υ.ετά τοσαύτης λυσσης ώστε προζ,ε- 
νοΰσι πόνους άφορήτου;, αϋπνίαν, αγωνίαν.και 
έν ένί λόγω άπαντα τά  φρικώδη συμπτώματα 
τής τ ρ ιχ  ινώ σ εω ς .

Τά συμπτώματα τής άσθενείας ταύτης διαφέ- 
ρουσι πολλάκις. Εν άρχή ό προσβληθείς υπο τοΰ 
άμειλίκτου τούτου σκώληκος πάσχει όυσπεψιαν, 
γαστρικόν έρεθισμόν, και σφοδρά; δυσεντερίας · 
ύστερον δέ τών μυών πόνους, αδυναμίαν, εντο- 
νίαν καί καθολικήν άτονίαν καί ευαισθησίαν τοΰ 
συστήματος τών μυών. Ένιοτε αναπτύσσονται 
πυρετώδη συμπτώματα παρεμφερή τοΐς τοΰ τυ- 
φοειδοΰς πυρετοΰ. Συνήθως ή τριχινωσι; χαρα- 
κτηρίζεται διά τίνος οίδη'ματος τοΰ προσώπου, 
τών βλεφάρων, έζοιδήσεω; τής γλώσσης και 
άφθονων ύδρώτων.

Ή ασθένεια είναι ένίοτε όζεΐα, και ο θανατος 
επέρχεται εύ τυ χώ ς τήν τεταρτην η πεμπτην 
ημέραν. Ώς έπί τό πλεΐστον ό'μως είναι χρονία, 
καί ό ασθενής υποκύπτει είς είδος βραδείας 
φθίσεως, συνοδευομένης ύπο μεγίστης άτονιας, 
ίσχνάνσεως καί φρικτών άδιαλείπτων πόνων 
μέχρι θανάτου. Έν τη αύτοψία τό σώμα τοΰ 
άποθανοντος εύρίσκεται διατετρυπημενον υπο 
εκατομμυρίων σκωληκων.

' θ  έμπειρος καί προσεκτικός ιατρός δύναται 
νά διακρίνη τήν τριχινωσιν απο τής νευρικής η 
ρευματικής γαστρίτιδος. Η διαγνωσις καθίστα
ται ασφαλής μόνον όταν ανακαλυψη τον σκωληκα 
είτε έν τή τροφή του ασθενούς ειτε εν τοις εμετοΐς 
ή έκκοπρώσεσιν, ε’ίτε έν τοΐς μυσι τοΰ ασθενοΰς, 
όπερ καί άσφαλέστερον. Αλλα προς τοΰτο αναγκη 
ν’ άποκόψη ό ιατρός τεμάχιον κρέατος τοΰ ζών- 
τος ασθενούς, όπερ δέν κατορθοΰται άπονως. 
Πρός τοΰτο κατεσκεύασαν οί Γερμανοί είδος 
άρπης, δ ι’ ού άνασπώμεν τεμάχιον μυός βαθέως 
κειμένου, ό'περ θέτοντες ύπό τό μικροσκόπιον 
μεγεθύνον πεντηκοντάκις έως έκατοντακις, πα 

ρουσιάζει τότε τά φρικώδη ταΰτα ζωύφια 
καταβιβρώσκοντα άδιαλείπτως τήν περί αύτα 
σάρκα.

Κ ατά δυστυχίαν δέν δυνάμεθα παντάπασι να 
γνωρίσωμεν πότε ό χοίρος είναι προσβεβλημένος 
ύπό τρίχινων, πριν η έξετάσωμεν τήν σαρκα 
αύτοΰ ύπό τό μικροσκόπιον.

'θ  άσθενής έννοεΐ δτι έ'φαγεν άσθενή χοίρον 
μόνον μετά τήν έμφάνισιν τών πρώτων συμ
πτωμάτων. Ένίοτε εύθύς μετά τήν καταπο- 
σιν τών τρίχινων έπέρχεται σφοδροτάτη διαρ- 
ροια ή έμετός άποδιώκων αύτάς τοΰ σώματος. 
Ώς έπί τό πλεΐστον ό'μως έπιφέρουσι δυσκοιλιό
τητα, καί τότε αί τρίχινες πληθύνονται μετα 
καταπληκτικής ταχύτητος. Έκάστη τριχίν δύ- 
ναται νά γέννηση ‘2 0 0 , 4 0 0  η καί 1 0 0 0  έμ
βρυα (διότι εΐσί ζωοτόκοι), καί απ αυτών 
άναπτύσσονται έν διαστήματι ολίγων ήμερων 
απειράριθμα εκατομμύρια, άτινα διασκευαζό
μενα είς ολον τών μυών τό σύστημα βρυουσιν 
ύπο τό μικροσκόπιον.

Αδύνατον νά φαντασθή τις φρικτότερον και 
έλεεινότερον θάνατον άνθρώπου κατατρυχομένου 
και κατατρωγομένου ύπό μυριάδων αοράτων εχ
θρών πρόςτούς οποίους δεν δύναται να παλαισ'/ι.

'θ  έν Δρέσδη ιατρός Zenker παρετήρησε 
πρώτος κατά δεκέμβριον τοΰ έ'τους 1 8 5 9  έπι- 
δημίαν τριχ ινώσεως, ήτις δ ιεδόθη είς τήν πόλιν 
ύπό χοίρου σφαγέντος παρά τ ι πλησιοχ_ωρον 
άγροκήπιον. Ό  αγρονόμος, και ή αύτοΰ συζυ- 
γος, καί ή ύπηρέτρια, καί πολλοί συνδαιτυμόνες 
φαρμακευθέντες άπώλοντο. Ό  ιατρός Z enker, 
έςετάσα; ύπό τό μικροσκόπιον τήν σαρκα τοΰ 
χοίρου καί τούς μΰς τής πρώτον άποθανούσης

ί?

Ή  ~ / } ί  ώ ; φαίνεται ύπό τό μικροσκόπιον.

ύπηρετρίας, εύρεν αύτούς βρύοντας τριχινοσκω- 
λη'κων ό δέ καθηγητής Wirchow, πρός τόν 
όποιον ό ιατρός ούτος έ'πεμψε τεμάχιον τοΰ 
χοίρου πρός έξέτασιν, έ'καμεν έπί τών λαγωών 
σειράν πειραμάτων, άτινα άπέδειξαν ότι οί 
σκώληκες, μεταβαίνοντες άπό λαγωοΰ εις λα- 
γωόν, έπέφερον έπαλλήλως τόν θάνατον αύτών, 
καταβιβρωσκομένων ύπό τών σκωληκων.

Έν έ'τει 1 8 6 3  ’Αμβουργικόν πλοΐον, ερχό
μενον έκ. Βαλπαρέζης, έ'φεοε χοίρον χρησιμεύ- 
σαντα ημέραν τινά εις τροφήν τριάκοντα άν- 
δρών τοΰ πληρώματος, ών οί μέν πλεϊστοι 
ήσθένησαν βαρέως, δύο δέ έτελεύτησαν άμα φθα- 
σαντες εϊς Αιχβοΰργον. Οί μΰς αύτών εύρέθησαν 
ύπεργέμοντες τρίχινων.

Έν τιν ι έπιδημία τοΰ H els ted t άπέθανον 
είκοσιεπτά άνθρωποι έν μια ήμερα. Εν τη  τοΰ 
Μαγδεβούργου άπέθανον (1 8 5 8 -1 8 6 2 )  ύπέρ πεν- 
τακοσίους άνθροίπους. Ή  φοβερωτάτη ό'μως 
πασών τών έπιδημιών έγένετο ή τής παρά τό 
Μαγδεβοΰργον μικρά; πόλεως E d e rs le b e n . 
Κατά τήν επιδημίαν ταύτην ύπέρ τριακοσιους 
άσθενεΐς περιέμενον καθ’ έκάστην τόν θάνατον 
βασανιζόμενοι ύπό άνεκφράστων βασάνων, καθι- 
στωμένων τοσοΰτο μάλλον φρικτών, καθόσον οί 
άσθενεΐς άπέθνησκον έ'χοντες συναίσθησιν τοΰ 
πάθους καί τής προσεχοΰς αύτών τελευτής, τής 
άναμιμνησκούσης τόν θάνατον τοΰ βασιλέως ’Αν- 
τιόχου, τόν περιγραφόμενον έν τω  δευτέρω τών 
Μακκαβαίων βιβλίω, ό'στις ζών έγένετο βορα 
μυρίων σκωληκων άναθρωσκόντων πανταχόθεν 
τοΰ σώματος αύτοΰ.

Οί πλεϊστοι τών κατοίκων τής δυστυχούς

ταύτης πόλεως, αισθανόμενοι εαυτούς ύπονο- 
σοΰντας, έφευγον τήν άφορισθεΐσαν εκείνην πο- 
λιν, νομίζοντες ό'τι ή χολέρα ένέσκηψεν έν αύτη, 
καί άποχωροΰντες κατέπιπτον έκλελυμένοι και 
άμηχανοΰντες· τά  πτώ μ ατα  αύτών εύρέθησαν 
μεθ’ ήμέρας διεσπαρμένα έν τοΐς πε'ριζ τή ; πό
λεως.

ά π α ν τα  τά  τή ; άσθενεία; ταύτη; δοκιμα- 
σθέντα φάρμακα άπέβησαν μάταια. Ή βενζίνη, 
τό ύπό τοΰ καθηγητοΰ Φρειδράϊχ διαφημισθέν 
πικρονιτρικόν κάλι, καίπερ άλλω; ώ; αριστον 
πρό; τού; σκώληκα; διαφημιζόμενος άπεδεί- 
χθησαν άνωφελή πρό; τήν μάστιγα ταύτην· διό 
άνάγκη νά περιορισθώμεν πρό; τό παρόν εί; προ- 
φυλακτικά τινα.

Ό  W irch ow  πρό; άποφυγην τή; άσθενεία; 
ταύτη; συμβουλεύει1

1°’ Να έπιτηρώμεν τήν τροφήν τών χοίρων, 
εί; τού; οποίους ούδέποτε συγχωρητέον ινα τρω- 
γωσιν ύποπτους ζωικά; ΰλα;, και μαλιστα μυας, 
οΐτινες ίσως κατά τινας ήναι οί πρωταίτιοι τή ; 
τριχινώσεω;.

2'”' Νά έπιβλέπωμεν μετά προσοχή; τά 
χοίρινα κρέατα, καί εϊ δυνατόν, νά χορηγώμεν 
τό σφαγεΐον ή τό μαγειρεΐον μικροσκοπιω.

3 “ν Νά βράζωμεν μετ’ επιμονή; παν είδο; 
χοιρίου κρέατο; προωρισμένου εΐ; τήν τράπεζαν.

Τό άσφαλέστατον ό'μω; καί ό'περ μάλιστα 
συμβουλεύομεν εί; τού; άναγνώστα; ήμών, είναι 
νά  μή τ ρ ώ γ ω σ ί  π ο τ ε  ώ μ ο ν  χ_ ο ι ρ ι ο ν 
κ ρ έ α ; ,  άλλά καλώ; έψημένον ή καπνιστόν. 
Ή  έν τώ  ύδατι έψησι; δέν καταστρέφει αύτά;, 
έάν μή εξακολούθηση έπί τινα; ώρα;· ό ιότι αί 
τρίχινε; ύποφέρουσι θερμοκρασίαν 50° μή βλα- 
πτόμεναι.

Διακηρύττων τού; άπό τ ή ; χρήσεως τοΰ χοι
ρίου κρέατος κινδύνους ό έν Βερολινω περίφημος 
παθολόγο; W irc h o w  είδεν έγειρομένην κατ’ 
αύτοΰ έν έ'τει 18 6 6  τήν οργήν τών πρώσσων 
έμπορων χοίρων καί άλλαντοπωλών, κατηγο·· 
ρούντων ώ; έπιβαλλομένου να καταστρεψη το 
έμπορων αύτών ανευ ουδεμιάς σπουδαίας αφορ
μή;· διότι βοηθούμενοι ύπό τινων άμαθών κτη
νιάτρων, προέβησαν μέχρι τοΰ αρνεΐσθαι την 
ΰπαρςιν τών τρίχινων, ό'περ έπήνεγκέ τ ι άξιον 
διηγήσειο;.

Πρό; διευκρίνησιν τοΰ ζητήματος τούτου, τό 
όποιον ένε'βαλεν εις θόρυβον απαν τό Βερολΐνον, η 
τάΗι: τών κρεωπωλών συνήθροισε πρό τινων 
έτών εις δηαόσιον σύλλογον πολλούς τών καθη
γητών τοΰ πανεπιστημίου, ‘καί τών ιατρών καί 
τών έφημεριδογραφών, σκοπησοντας πρώτον μεν 
τήν άπόδειξιν τής ύπάρξεως τής άσθενείας, δεύ
τερον δε τίνα τα  καταλληλότατα πρός αποφυγήν 
αύτής. Έν τώ μέσω σφοδράς καί έπιμόνου συ- 
ζητήσεως ιατρός τις ζώων έξηγέρθη κατά τοΰ 
καθηγητοΰ W irc h o w , καί προσεπάθησε ν’ άναι- 
ρέση τά  έπιχειρή'λατα και τας αποδείξεις τών 
έναντίων. Εις έπίμετρον δέ τής άληθείας τών 
λόγων αύτου έκ.νίρυ^εν ότι ήτο ετοιίλος να /.ατα- 
βροχθίση τεμάχιον κρέατος βρύον τρίχινων.

Ό  καθηγητής W irc h o w , άντί τοΰ άποκρι- 
θήναι αύτώ, έζη'γαγεν απο τοΰ θυλακίου αυτοΰ 
τεμάχιον τετριχινωμένου άλλάντος έν ώ είχε 
πρό ολίγου άνακαλύψει τάς τρ ιχΐνα ;, και προσ- 
ήνεγκε τώ άντιλέγοντι τεμάχιον. Ούτος όέ τό 
μέν πρώτον άνθίστατο, ύστερον δε, βοώντος και 
βιάζοντος τοΰ συλλόγου , ήναγκασθη να φαγη 
αύτό. Μ ετ’ ολίγον οι θεαται είόον άυτον εξερ- 
χόμενον καί πορευόμενον εις φαρμακοπωλειον, 
έ'νθα ζητήσας κατέπιε σφοδρον έμετικόν, ό'περ 
ό'μως, καίπερ ένεργήσαν, δεν ηόυνήθη να έμπο- 
δίση τόν αισχροκερδή ζώων ιατρόν τοΰ προσ- 
βληθήναι ταχέως ύπό παραλυσίας των μυωνων 
καί τών άλλων συμπτωμάτων τής ασθενεια; την 
οποίαν ήρνεΐτο, καίπερ πεπεισμενο; την ύπαρξιν 
αύτής. Μετ’ ολίγον έτελευτησε ·κακο; κακώ;.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 1.

π ε ρ ίΣ τ ε Ρ Α .

Χχοπόί ; Sag’ an, ο lieber Vogel mein, τοΰ Sclioliman.

Που μ ’απλωμένα τά  πτερά 
πετ^ς λευκή περιστερά, 

δ'τ ’ έφ’ ήμών 
βαρύς χειμών 

τους πάγους φέρτ, τοΰ βορρά;

—  «"Οπου ή άνοιξις γελα, 
κ’ αί αυραι π'^έουν άπαλά,

έκεΐ πετώ· 
το φώς ζητώ , 

ζητώ τά  άνθη τά πολλά. »

—  Πτηνον, μή φεύγης, δειλιών 
πώ ; μας κατέλαβε χειμών.

Θερμόν, θερμόν 
έντός ήμών 

θάλπει τό πΰρ τών καρδιών.

—  « Θερμή καρδία φιλική 
πάλλει παντοΰ. Δέν μοί αρκεί,»

μαίς άπαντα· 
γοργή πετα, 

κ’ εις ζένας στέγας μετοικεί.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ.

Σκοπός \ Loise flielien meine Liedcr.

Μήν κοιμασαι, ή σελήνη 
λάμπει άργυρα, 

καί τήν κόμην της εκτείνει 
είς στιλπνά νερά,

"Εβγα· νά ΐδής· εϊς φύλλα, 
εις το φώς χρυσά 

λαρυγγγίζ’ ή Φιλομήλα 
ασμα ώς τά σά.

Ακουσον τ ί ψάλλ’ή γλώσσα 
ή μαγευτική.

Σύ τό φώς, καί σύ ή ζώσα 
είσαι μουσική.

Τό παν πλήρες αρμονίας 
καί θεραών παλαών.

Ελθέ, κ ’ενθουν έκ καρδίας 
εγειρον ψαλμο'ν.

’Χνοιξον ώραΐα χείλη , 
νά σκιρτήσ’ή γή , 

καί έντός μου ν’ άνατείλη 
πάμφωτος αυγή.

Λί ψυχαί μας δέ, ώς τόνος 
μέλους συμφωνών,

^φ ες ν’άναβοΰν συγχρόνως 
εις τον ουρανόν

Α λ ε 'ξα νο ρ ο ς 'Ρ .  'Ρ α γ κ α β η ς .

1. Τ α  ποιτ,ματα ταΰτα εγραψεν ίιπερ τής Ε θ ν ι 
κής Έ  π  ι fj ε ι» ρ ν' σ ε ιο ς και άπέστειλεν δ Κύριος ’Αλέ
ξανδρος Ρ . 'Ραγκαβης, &ποϋ/όμ.ενος ήμΐν τήν εν τώ 
μέλλον πρόθυμον αυτοΰ σύμπραξη* εν τή ’Ε θ ν ικ ή  
Ε π ιθ ε ω ρ ή σ ε ι .  Δραττόμεθα τής ευκαιρίας δπως εΰ- 

χαριστήυοιμεν αυτόν ίημοσία διά τε τήν εύγενή αύτοΰ 
ταυτην πρόθεσή, και οι #σα ενήργησεν υπέρ τοΰ συγ
γράμματος έν Κωνσταντινουπό/.ει.

Ε Ρ Γ Α  R A I  Η Μ Ε Ρ Α Ι .

Έ ν ά λ ι ο ν  δραμα.

Ούδέποτε ή φαντασία μυθιστοριογράφου ήδυ
νήθη νά έφεύρη φρικτότερον τοΰ επομένου άλη- 
θοΰ; δράματος, ούτινος άναγινώσκομεν τά  καθ’ 
έ'καστα έ'ν τιν ι άμερικανική έφημερίδι.

Κατά τήν πρωίαν τής 1 7 τοΰ παρελθόντος 
Ιουλίου, τό Μ οαροα, πλοΐον έμπορικόν τρικά- 

ταρτον έπλεε πρός τήν νήσον Τάϊτι, κομίζον 
έπί τοΰ καταστρώματος 2 8 7  ιθαγενείς κανάκα; 
τή ; νήσου Τ ά ϊτι, οΐτινες, διαρκοΰντος τοΰ πλοός, 
έφαίνοντο εύτυχεΐς καί ήσυχοι. Αίφνης καί ά π ’ 
ούδεμιάς προφάσεωςοί ιθαγενείς, όπλισθέντεςδιά 
τών έν τώ πλοίω πελέκεων καί άλ/.ων όπλων, 
έςορμώσι πρός τούς έπί τής π ρ ώ ι^  άσνολουμέ- 
νούς ναύτας καί τινα : περευρισκομένους εύρω- 
παίους έπιβάτας, καί πρός τόν άνερχόμενον 
πλοίαρχον, οΐτινες πληγονόμενοι πίπτουσι νε
κροί.

'θ  ύποπλοίαρχος S leenalt όρμα εϊς βοήθειαν 
αύτών, άλλά βλέπων έαυτόν πανταχόθεν προσ- 
βαλλόμενον, καί δκοκόμενον, μόλις ©θάνει νά 
καταφύγη καί νά κλεισθή έντός τοΰ κοιτώνας 
αύτοΰ, έ'νθα πολιορκεΐται ύπό τών αιμοχαρών 
αύτοΰ διωκτών. Οί λοιποί εύρωπαΐοι έπιβάται 
έφονεύθησαν ά'παντες έν άκαρεΐ, έκτος δύο, οΐτι- 
νε; έκλείσθησαν ύπό τόν άντλον, καί τρίτου πλη- 
γωθέντος βαρέω; καί αύθημερόν έκπνεύσαντος.

Βλέποντε; οί ϊθαγενεΐ; ότι οί έναπολειφθέντες 
Εύρωπαΐοι άπεφάσισαν ί'να έκδικήσωσιν εαυτούς 
πριν άποθάνωσι, φονεύοντες ό'σους δυνηθώσι τών 
διωκτών αύτών, έτείχισαν τήν θύραν τοΰ κοιτώ- 
νος τοΰ πλοιάρχου διά πλίνθων τοΰ μαγειρείου 
καί γύψου, καί έπεσώρευσαν ό'πισθεν παντοειδή 
σκεύη καί όθόνας. Οί δύο έτεροι έν τώ  άντλω 
διασωθέντες Εύρωπαΐοι, βλέποντε; εαυτού; άπω- 
λολότα;, έπροσπάθησαν, καί κατώρθωσαν έ'ρ- 
ποντε; ύπό τό κατάστρωμα, καί πρό; μυρία πα 
λαίοντες προσκόμματα, νά πορευθώσι πρός τόν 
κοιτώνα τοΰ ύποπλοιάρχου, καί ούτω νά σκεφθώσι 
καί οί τρεις περί τοΰ πρακτέου. Δυστυχώς δέν 
ήόύναντο νά προμηθευθώσιν άλλα ό'πλα, εϊμή 
δύο τουφέκια καί εν άχρηστον ρεβόλβερ.

Οί τρεις δυστυχείς βλέποντες έαυτούς κατα- 
δικασθέντας είς άφυκτον θάνατον άπεφάσισαν ή, 
άποθνη'σκοντες,νάσυγκαταστρέψωσι τούς έχθρούς 
αύτών, άνάπτοντε; τήν έν τώ πλοίω π υρ ίτιδζ, ή 
άνατινάσσοντε; τό κατάστρωμα, νά ώφεληθώσιν 
έ/. τοΰ τρόμου τών ιθαγενών, καί ούτω νά άνα- 
λάβωσι τήν ήγεμονίαν τοΰ πλοίου.

Έπλήοωσαν λοιπόν πυρίτιδος μικρόν βαρέ- 
λιον και έςαρτήσαντες αύτό δι’ οθόνης άπό τοΰ 
καταστρώματος, οΰτως ώστε ή εκρηςις αύτοΰ 
νά ποοσβάλη μόνον τό κατάστρωμα, έρόιψαν 
χαααί ταινίαν έναύσματος έκ πυρίτιδος. Ό  
γενναίος ύποπλοίαρχος διέταξε τούς δύο άλλους 
ί'να άπομακρυνθώσιν όσον τό δυνατόν ει; τά 
έ'σχατα τοΰ πλοίου, ό'πως άποφύγωσι τόν άπο 
τής έκρήξεως κίνδυνον, καί μή έ'χων ικανήν πυ
ρίτιδα όπως μηκύνη τό έ'ναυσμα, καί έννοών τόν 
έπαπειλοΰντα αύτόν κίνδυνον, έ'πεσε γονυκλινής 
καί προσευχόμενος, παρέδωκε τήν σύζυγον καί 
τά τέκνα αύτοΰ εϊς τόν θεόν, και εθεσε το πΰρ 
εϊς τό έ'ναυσμα !

'Η έ'/.ρηςις ένέσκηψε τρομερά. Μέρος τοΰ κα
ταστρώματος άνετινάχθη έϊς τούς άέρας, καί 
μετ’ αύτοΰ οί έπαναστατη'σαντες κακούργοι 
ιθαγενείς κανάκαι έσφενδονίσθησαν είς μέγα 
ύψος, καί κατέπεσον νεκροί ή ήμιθανεΐς εϊς 
τήν θάλασσαν. Τινες αύτών, σωθέντες καί βλέ
ποντες ότι τό πλοΐον παρα πάσαν προσδοκίαν 
δέν κατεβυθίσθη, έδοκίμασαν, ί'να άνέλθωσι καί 
καταλάβωσιν αύτό. ’Αλλ’ ήδη οί τρεις Εύρω- 
παΐο ι, σωθέντες καί άναβάντες έπί τοΰ κατα
στρώματος, έπυροβόλουν και εφόνευον αύτούς 
άνηλεώς· ώστε οί περισωθέντες, άπελπίσαντες,

διεσώθησαν κολυμβώντες έπί τής νήσου τοΰ Βύ
ρωνος.

Ό  έκ θαύματος διασωθείς άπό τής έκρήξεω; 
ύποπλοίαρχο;, βοηθούμενο; ύπό τών δύο άλλων 
Εύρωπαιων, καί ένός βαρέως πληγωθέντος καί 
έπιζήσαντος ναύτου, έπροσπάθησε παντί σθένει 
ΐνα διατηρήση τό πλοΐον έ'ξαλον.

Την επιούσαν, θέσαντες τά  σώματα τοΰ τε 
πλοίαρχου και τών άλλων φονευθέντων Εύρω- 
παιων εντός νεων ψιάθων, καί προσαρτήσαντες 
έκάστω βάρος πεντήκοντα πλίνθων καί προσευ- 
χηθέντες ύπέρ αύτών, έρριψαν περί δύσιν ήλίου 
τά  πτώ ματα  αύτών είς τήν θάλασσαν.

Μετά τήν θλιβεράν ταύτην ιεροτελεστίαν 
διηύθυναν ώς ήδυνήθησαν τό πλοΐον πρός τό 
Τ α ίτι.

Γράφων τήν περί τοΰ φρικτοΰ τούτου γεγο
νότος έ'κθεσιν αύτοΰ γαλλιστί ό δανός ύποπλοίαρ
χος, ζητεί ταπεινώς τήν συγγνώμην τοΰ διοικη- 
τοΰ τής νήσου διά τάς ανορθογραφίας ό'σαι βε
βαίως διέφυγον αύτόν, μή ό'ντα (Γάλλον.

*

♦ *

’Α γ γ ε λ ία  έν ά γ γ λ ικ η  έ φ η μ ε ρ ίδ ι.

Π ω λ ε ίτ α ι  θέσ ις  έ π α ίτ ο υ .

Ή θέσις αύτη κεΐται έντός παροικία; ελεη
μονούν ανθρώπων, άποφέρει τριάκοντα σελίνια 
καθ’ έβύομάόα εί; τόν ήδη κατέχοντα αύτήν, 
και μή έχ_οντα άλλην φροντίδα, εί μή νά περι- 
μένη τών καλών παροδιτών τά ; καθημερινά; 
βοηθεία;. Ή  θέσι; αύτη είναι ίδίω ; κατάλλη
λο; εί; τυφλόν έπίτιμον , δηλ. εϊ; άνθρωπον 
βλέποντα μέν, άλλ’ έπαγγελλόμενον τόν μή 
βλέποντα καί έ'χοντα κυνάριον πρό; οδηγίαν. Ή  
θέσις αΰτη είναι ασφαλέστατη καί έντελώς άφο- 
ρολόγητος μέχρι τοΰδε, κατά πάσαν δέ π ιθα 
νότητα καί διά παντός, καθ’ ότι οί ύπουργοί, 
άν καί τό ταμεΐον στερήται σήμερον, δέν καθυ- 
πεβαλον αύτήν είς φόρον.

Ό  κατέχων αύτήν ειδοποιεί τούς άγοραστάς 
ότι, επειδή τά  κέρδη καί ό άνετος βίος κατέστη
σαν τό πρόσωπον αύτοΰ φαιδρόν καί έλέγχον 
τόν πλούτον αύτοΰ, δέν δύναται νά άπολαύσή 
άπό τίνος χρόνου, όσα άλλο; φιλάσθενος καί 
ίσχνοπρόσωπος ήδύνατο νά ώφεληθή, καί ότι 
έπομένως ή τιμή τής θέσεω; θέλει άναλογισθή 
πρός τήν ό'ψιν τοΰ διαδόχου αύτοΰ. ’\ ν  δέ ούτος 
τύχη  καί ήκρωτηριασμένος, ύποχρεοΰταινάδώση 
δέκα γκινέας περισσότερον διά τήν θέσιν. Δηαό- 
σιαι όμολογίαι δέν γίνονται δεκταί είς πληρω
μήν.

*
*  *

Κατα τό παρελθόν έαρ ό κύριος και ή κυρία Pow el, 
περίφημοι άγγλοι περιηγηταί, θελν'σαντε; ί'να εισδύ- 
σωσιν εϊς τό έσοντερικόν της Άβυσσινία; πρός Θήραν 
έλέφαντος, έφονεύθησαν υπό τών ιθαγενών. Ό  αδελφός 
καί ό γαμβρό; τοΰ κυρίου Pow el έπεχείρησαν αληθή έκ- 
σιρατείαν κατά τή ; Άβυσσι νίας, ο πως άνεύρωσι τα 
ππόματα τών φονευθέντων και έκοικήσωσι τό κακούρ
γημα. ’Επέστρεψαν δέ πρό τινων ήμερων εις Αγγλίαν 
έπιτυχόντες τοΰ ποθουμενου.

Κατα τήν έκδρομήν ταύτην έξώδευσεν δ αδελφό; τοΰ 
άποθανοντος ύπερ 15 000 λιρών, αί'τινες έχρησίμευ- 
σαν αύτώ πρός δωροδοκίαν των αρχηγών ιθαγενών, 
πρός πληρωμήν καί χορηγίαν τοΰ αϊγυπτιακοΰ λόχου, 
όν παρεχώρησεν αύτώ δ τής Αϊγύπτου άντιβασιλεΰς, 
καί δι’ ού δ ατρόμητος ούτος Άγγλος κατέκαυσε πολλά 
χοιρία καί κιίιμας, και έφονευσε περί τούς πεντή
κοντα ιθαγενείς, ών πολλοί μετέσ/ον τοΰ φόνου.

Είς τών αρχηγών δ τά μάλιστα βοηθήσας τήν τών 
πτωαάτιον καί τήν τών οονέων άνακάλυΑιν, Ιρωτηθείς 
ποίαν ανταμοιβήν έπεθύμει νά λάβη, έζήτησε μ ί α ν  
σ τ ο λ ή ν  τ ε λ ε ί α ν  Ά γ γ λ ο υ  σ τ ρ α τ η γ ο ΰ .  Ή  ευχή 
αύτοΰ πληροΰται. Ό  πτερωτός πίλος, δ χρυσοκέντητος 
έπενδύτης, αί χρυσαϊ έπωμίδες, τό ξίφος κ. λ . άπε- 
στάλησαν ήδη είς ’Λβυσσινίαν.

¥ *
Μονόφθαλμος τ ις , άπαντη'σα; πολλά πρωι 

κυφόν καί θέλων νά τόν έμπαίςη : « Φίλε μου, 
πολλά πρωί έφορτώθης ση'μερον. —  Σε φαίνεται 
ότι είνε πρωΐ, άπεκρίθη ό κυφός, δ ιότι δέν ήνοι- 
ξες άκόμη παρά μόνον τό εν παράθυρον. >ι
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’Α ν έ λ π ισ τ ο ς  γ ά μ ο ? .

Είς μίαν πόλιν τής Σκωττιας έτελέσθη πρό 
τινων έτών γάμος μεταξύ δύο νυμφίων ών ή ηλι
κία συνεποσοΰτο όμοΐί είς 1 4 5  ετη. 'θ  νυμφίος 
ήν έτών 7 1 ,  ή δέ νύμφη 7 4 . Πρό πεντήκοντα 
ήδη έτών ό Κ . Κάμπβελλ έζη'τησε την τότε νέαν 
καί θάλλουσαν Κ . Έ δμιστω ν είς γάμον, άλλ’ οί 
γονείς την ήρνη'θησαν, καί την συνέζευςαν μετ

άλλου τινός πλουσιωτέρου. Απελθών είς Αμερι
κήν, ένυμφεύθη και ό Κάμπβελλ, ίσως διά νά 
έκδικηθή κατά της άδιαφορίας της μνηστής του. 
Εικοσιν ετη έ'ζησαν έκάτεροι έν συζυγική ευδαι
μονία, και τότε έχη'ρευσεν έν ’Αμερική ό άρχαΐος 
νυμφίος, καί μετ’ όλίγον έχηρευσε καί έν Σκωτ- 
τία ή νύμφη.

Τότε ό πιστός έραστής γράφει καί ζητεί αύ- 
θις τήν γεϊρα τής ερωμένης του άλλ ή έπιστολη 
φθάνει όλίγον έζώρας. Ή  κυρία Έ ομιστων είχε 
νυμφευθή έκ δευτέρου. ’Από πείσμα αποφασίζει

καί ό Κ άμπβελλ νά προσέλθη είς Δευτέραν γά 
μου κοινωνίαν. Μετά τριάκοντα αλλα ετη, καθ 
ά άμφότεροι έφύλαττον έν τη καρδία των τό 
σπέρμα του πρώτου έ'ρωτος, ό θάνατος έθραυσε 
πάλιν τά  δεσμά άμφοτέρων, καί τότε πλέον διέ
πλευσε τόν Ωκεανόν ό τοσοΰτον ύπομεινας καί 
έπιυ.είνας, παρουσιάσθη είς τήν αγαπητήν τής 
καρδίας του, έγένετο δεκτός, έζη'τησε τήν 2 (J  
Ιουνίου τήν έκκλησιαστικήν άδειαν, καί ένυμ
φεύθη τήν 3 0 ,  δ ιότι εκρινεν ό'τι ή χρονοτριβή 
είς τάς περιστάσεις του ήτον άτοπος.

Κύριός τις παρουσιάζει εϊς χρεωφειλέτην ^γραμμά- 
τιον δπογεγραμμένον παρ ' αυτοΰ και ήδη ληςαν.  ̂

Λαμβάνει τοΰτο, στρέφει, μεταστρεφει, καί τ^λος 
' επιστρέφει αύτο εϊς τον φέροντα.

« Λάβε το γραμμάτιον τοΰτο καί φυγε.
—  Άρνεΐσθε νά πληρώσητε αύτο;
—  Διόλου. Ά λλ’ έχω τήν συνήθειαν νά πληρονω, 

μόνον δταν τά πράγματα γίνωνται έν τάξει. ^
—  Δοιπον τ ί ελλείπει άπο το γραμματιον σας;
—  Τ ί ελλείπει;
—  Μάλιστα. __ f
—  Δεν βλέπεις δτι δέν είναι διαμεμαρτυρημενον;

Κύριός τις παρήγγειλεν είς τόν θαλαμηπόλον 

του νά τόν έςυπνίσηείς τάς εξ ώρας τής πρωίας * 

ούτος δ έ , άκούσας κοιμώμενος τό ώρολόγιον 
σημαίνον τετάρτην ώραν, έγείρεται, ένδυεται 

μετά σπουδής καί, προχωρήσας πρός τό δω- 

μάτιον τοΰ Κυρίου του, « Αύθέντα, κράζει, 

κοιμήσου ήσυχος! έχεις άκόμη δύο σωστας 

ώρας, διότι τώρα έσήμαον τέσσαρες. »

Εκκλησιαστικός, κηρύττων άπό τοΰ άμβω- 
νος, πεοιέπλεζε τοσοΰτον τόν λόγον του, ώστεηνα- 
γκάσθη νά διακοπή χωρίς μηδέ λέζιν να ή μπό
ρεση νά συνάρμοση. Αστείος τ ις , έγερθείς τότε, 
είπε · α Κλείσατε τήν θύραν! έδώ είμεθα δλοι 
τίμ ιο ι άνθρωποι, καί πρέπει ή λεςις τοΰ κυρίου 
νά εΰρεθή. »

Λ ϊΤ Κ Ε Τ Σ .


