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« Αοκεϊ δε μ.οι ή γη και τούς κακούς τε κάγα- 
0ους τω εύγνιυστα και ευμαθή πάντα παρε'χειν 
άριστα έςετάζειν. Ου γάρ ώσπερ τας άλλας τέχνας 
τοΐς μή έργαζομένοις εστι προφασίσασθαι δτι ούκ 
επιστανται · γην δε πάντες οϊδασιν δτι εϋ πάσ/ουσα 
εύ ποιεί. Ά λλ’ ή tv γεωργία εστι σαφής ψυ/ης 
κατήγορος κακής. 'ί ΐ ς  μεν γάρ αν δύναιτο άνθρωπος 
ζην αν Ευ των επιτηδείων ουδεις τούτο αύτός αυτόν 
πείθει. Ό  δέ μ ή τ ε  ά λ λ η ν  τ έ χ ν η ν  χ ρ η μ α τ ο -  
π ο ι ό ν  έ π ι σ τ ά μ ε ν ο ς  μ ή τ ε  γ ε ω ρ γ ε ΐ ν  έΟέλων 
φ α ν ε ρ ό ν  δ τ ι  κ λ ε ' π τ ω ν ή  ά ρ π ά ζ ι υ ν  ή π ρ ο σ α ι -  
τ ω ν  δ ι α ν ο ε ί τ α ι  β ι ο τ ε ύ ε ι ν , ή  π α ν τ ά π α σ ι ν  
ά λ ο 'γ ισ το 'ς  εσ τ ι....  'Ραδίως γάρ άνήρ εις παρά 
τους δε'κα διαφέρει τω εν ώρα εργάζεσθαι.... τό δέ 
δή έαν ^αδιουργεΐν δ ι’ δλης τής ήμέρας τους άνθριό- 
πους ^αδιως τό ήμισυ διαφέρει τοΰ έργου παντός.... 
Τό δέ δή καλώς εργάζεσθαι ή κακώς έπιμελεϊσθαι 
τοΰτο δή τοσοΰτον διαφέρει δσον ή ολως εργάζεσθαι 
ή δλως αργόν είναι. Τ ό  γ ά ρ  τ ά ς  μ έ ν  δ α π ά ν α ς  
χ ω ρ ε ι ν  ε ν τ ε λ ε ί ς  έκ  τ ώ ν  οΐκιον,  τά  δέ έ ργα  
μ ή τ ε λ ε ϊ σ θ α ι  λ υ σ ι τ ε λ ο ύ ν τ ο ι ς π ρ ό ς  τ ή ν  δ α -  
π ά ν η ν τ α ΰ τ α  ο ύ κ έ τ ι  δ ε ι  θαυ μ , άζ ε ι ν ,  έάν άντ' ι  
τ ή ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  ε ν δ ε ι α ν  π α ρ έ χ η τ α ι .  » 

(Ξενοφώντος Οικονομικός, xe®.

α'. —  Οί κάτοίχοι τοΰ Βάλτου*.
(Συνέχεια άπο σελ. 99.) 1

Ο βίος τοΰ επιχωρίου του Βάλτου είναι, ώς 
είύομ.εν, λιτωτατος, εν μηδεμια μοίρα έχοντος 
τα  απο τής συμ.βιωσεως και του συνοικισμοΰ έγ-
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γινόμενα ήμΐν αγαθά, καί περί πολλοΰ ποιουμένου 
τον τών ορών καθαρόν άέρα, καί τά  διαυγή τών 
απο τών βράχων άνατελλόντων κρουνών ύδατα.

Πολλάκις διέρχεται λεύγας ολας ό'πως δυνηθή 
ιν απόλαυση ύπατος διαυγέστερου, καί ελαφρότε
ρου και ψ ι λ ω τ  έ ρου, ώς λέγει, τών άλλων, καί 
προσφερεται τό ύγρόν λάβρως μ-έχρις άν έμ.πλη- 
σθή. Φαίνεται δέ οίονεί αισθανόμενος τήν γεΰσιν 
του αναπνεομ.ένου άέρος, καί διά τοΰτο αποφεύγει 
την εν πεοιάσι δίαιταν. Αί άπό τών χθαμ.αλών 
πεδινών χοίρων έξατμιζόμ,εναι άείποτε άναθυ- 
(Λιάσεις καί οί έπ’ αύτών πάντοτε έπιπλανώμε- 
νοι ατμοί, ή τοΰ καύματος καί τής δίψης ύπερ- 
βολη και τα  τών κωνώπων δηγμ,ατα καθιστώσιν 
αυτώ αβιωτον τον έν αύταΐς βίον. Κ αί αν τυχόν 
κέκτηται αγρόν τινα εν αύταΐς, καταβαίνει ό'πως 
σπειρν) καί δρέψη τούς καρπού:, έγκαταλείπων 
προς ώραν τήν γυναίκα καί τά  τέκνα αύτοΰ, 
ασφαλώς έ'χοντα έν τή πενία καί έρημία έκείνη.

Όόοιπορήσαντές ποτε όλην ημέραν, λέγει ό 
κύριος H euzey , δέν άπηντήσαμ.εν καθ’ οδόν 
ουτε άνθρωπον ού'τε κατοικίαν. Τέλος περί τήν 
εσπέραν εύρομ.εν καταπτησσούσας ύπό μεγάλην 
δρΰν δύο καλύβας φυλασσομένας, άπόντων τών 
ανόρών, ύπο' τινων πενιχρών γυναικών. Μετά 
πολλάς προσδιαλέςεις καί λόγους είδομεν τέλος 
προσφερομ.ένην ύμϊν μίαν τών καλυβών, έ'νθα 
ηύλισθημεν. Νυκτός επερχομε'νης είδομεν είσεο- 
χόμενον παΐδα  οκταετή, τόν πρωτότοκον τής 
οίκογενείας · —  Τίνες οί άνθρωποι ούτοι; ήρώ- 
τησε προσβλέπων ήμάς μ,ετά δυσπιστίας. "Επειτα 
καθισας σοβαρώς παρά τό πΰρ, έ ζήτησε π 5οσ- 
τακτικώς τό δεΐπνον αύτοΰ. Ή  δέ μ,η'τηρ 
εσπευσεν ίνα υπηρέτηση τοΰτον όμ.ιλοΰσα ποος 
αύτόν μ ετ’ εύλαβείας, καί καλοΰσα αύτόν αύ- 
θέντη μου, αγαπητέ μουαύθέντη. Τότε άνεανή- 
σθην τής Όδυσσείας, έν η ό Τηλέμαχος άπο-

τείνεται αύθαδώς πρός τήν Πηνελόπηναίδηαόνως 
πειθομένην τώ υίώ.

'Ο τολμηρός παΐς έςέρχεται καθ’ έκάστην, 
ήμέρας έπιλαμπούσης, καί διέρχεται τά τε δάση 
καί όρη, μόνος, ώπλισμένος ράβδω άγκυλωτώ 
καί άγων είς νομήν αϊπόλιον, η πορεύεται έπί 
λαχανισμόν καί φρύγανων συλλογήν. Νΰν δ ’ 
έ'φερεν άγρια τινα άπ ια , άτινα συνέλεςεν έν τ ι ΐ ς  
δάσεσιν, ών εφαγεν άπασα ή οικογένεια.

Εν τοιαύταις έκτετοπισμέναις καί άγρίαις 
οΐκη'σεσιν ή ιδρυσις σχολείων καθίσταται άδύνα- 
τος. Ή  δέ πρός τήν παιδείαν παρά τοΐς λοι· 
ποΐς "Ελλησι διατρανωθεΐσα άμιλλα δέν μ.ετε- 
δόθη ήδη τοΐς όρείοις τούτοις.

Σπανιώτατα κωμ.η'της τ ις , ήττον τών άλλων 
αμαθής, συναθροίζει περί αύτόν έπί μικρά άντι- 
μ.ισθία ολίγους τινάς παΐδας· διό καί άπαντά 
τις παρά τοΐς έπιχωρίοις έν τεσσαράκοντα κα- 
λύβαις μέχρι πέντε άνθρώπιυν δυναμένων ίνα 
γράφωσι καί άναγινώσκωσιν. Μάτην ή κυβέρνη- 
σις ζητεί ΐνα συστήση διδασκαλίαν κανονικω- 
τέραν. Πρό τινων έτών ίδρύθη έν τιν ι κώμη δ/)- 
μοσία σχολή διοικουμ.ένη ύπό ξένου διδασκάλου, 
ό'στις μ.ετ’ ολίγον, έπαγαγών έαυτώ φθόνον καί 
δυσμ.ένειαν παρά τών επιχωρίων, εύρέθη δεδο- 
λοφονημ.ένος έν τη σχολή.

' θ  μονήρης καί πλάνης βίος αποτελεί άεί
ποτε τήν άνατροφήν τών παίδων τοΰ Βάλτου. 
Μανθάνουσι δέ καί προσευχάς τινας άκατανοη'- 
τους αύτοΐς, καί τινα διηγη'ματα, άτινα άκροών- 
τα ι τήν νύκτα παρά τήν εστίαν, καί τά άσματα, 
ά'τινα πενθίμ.ως άδουσιν άναρριχώμενοι έπί τών 
ορών, άσματα έξυμ.νοΰντα τα κατορθώματα τών 
κλεπτών , ολιγωροΰντα πρός τό έγκλημα καί 
μόνον περί τό δραματικόν τών έπεισοδίων έςέ- 
χοντα. Ούτω πως έκπαιδεύεται καί περί ταΰτα 
δ ιατρ ίβειή  νεαρά αύτών φαντασία. Διό καίκαθι-
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στώνται θαρραλέοι προ ώρας, καί ρωμαλέοι καί 
επιτήδειοι καί άκαταπόνητοι, άσκηθέντες προ; 
τό εύτελώς ζην καί κοιμάσθαι ύπό τόν λίθον καί 
την λόχμην. Ιίρω ιαίτατα έ'μαθον ήδη άπάσας τά ; 
διόδου;, ά'παντα τά  λοχμώόη μονοπάτια καί 
άπλώ ; όλας τά ; έπ ικαμπά; του λαβυρίνθου τού
του, ενθα μόνοι έχουσι διά χειρός τόν μίτον. 
Δεκαετείς φέρουσιν νίδνι τό πυροβόλων έπί τών 
ώμων, και υπερήφανοι έπί τούτω άναρριχώνται 
μετά τών αιγών αυτών τοΰ; βράχου; καί τά ; 
χαράδρα;, ύποτονθορίζοντε; πένθιμοι; τά  ήρωϊκά 
τών κλεπτών άσματα. Τί διανοείται ό π α ΐ; ού- 
το; καθ’ ό'λην τήν ημέραν; Βεβαίω; ποιο; 
τ ι ;  έσται ό βίο; αύτοΰ καί πώ ; ασκήσει τόν 
έν αύτώ οργασμόν καί τό οφρΐγο;. Οί άπό τ ί ;  
γεωργία; πόνοι είσίν αύτώ άπροσδιόνυσοι * διό 
προτιμά ί'να μ,εταχειρίζηται τό ό'πλον, ό'περ 
έδώρησαν αύτώ οί γονεΐ;, καί ΐνα κάμη ό, τ ι  καί 
οί προπάτορε; έ'καμον, άπό τού Μιλιόνου, τοΰ 
περιφημοτάτου τών έν τώ Βάλτω κλεπτών, ΐνα 
γενηται στρατιώτη; καί κλέπτη;· δ ιότι τό κατ 
αύτόν ή ληστεία προετοιμάζει πρό; τόν πόλε
μον.

Οΰτω πλά ττετα ι καί άνατρέφεται έν τη 
χώρα ταύτη γενεά πρό; τήν άνδρίαν, καί τόν 
πόλεμον, πρό; τά ; προσβολά; καί τά ; ένέδρα;, 
ώ; οί πρόγονοι καί άρχαΐοι τ ή ; χώρα; κάτοι
κοι ’Λ μφίλοχοι.

Κ αί τώ  όντι τό ό'νομα αύτών φαίνεται έκ- 
φράζον λαόν άρπακτών, άγαπώντων τά ; αιφνί
διου; προσβολά; καί τά ; ένέδρα;, καί ίσω; περιε- 
ποίησαν εαυτοί; αύτό έκ τών πολεμικών αύτών 
έθών, έκκαιομένων προσφυώ; ύπό τή ; φύσεω; 
τή ; χώρα; μάλλον ή έκ του Αργείου ή'ρωο; Αμ- 
φιλόχου. Διότι οί άρχαΐοι παριστώσιν αύτού; 
άείποτε ώ; αγρίου; όρείου;' άναρριχιομένου; τά  
δρη αύτών έλαφρού; καί ψιλού; πρό; όπλίτα ;, 
καί δεξιώ; άκοντίζοντα;. Οί νέοι ’Αμφίλοχοι 
έ'χουσι τοιαύτην τινά έννοιαν περί τών πατέρων 
αύτών. Καί πρό; τού; περί αρχαίων έπιγραφών 
καί νομισμάτων αύτού; έρωτώντα;, Τοιαΰτα 
πράγματα, λέγουσι, δέν πρέπει νά ζητήτε παρ’ 
ή μ ΐν . Οί προπάτορε; ήμών ήσαν πτω χο ί καί 
άμαθεΐ;, ώς ή μ ε ΐ;, ζώντε; έν το ΐ; δάσεσιν άπό 
τοϋ πολέμου. "Οταν δέ κατά τύχην εΰρωμεν 
τάφον τινά  άρχαΐον, έςευρίσκομεν εν αύτώ ολίγα 
τινά πήλινα ά γγε ΐα  έζωγραφημένα καί σίδηρον 
λόγχη; βεβρωμ.ένον ύπό τή ; σκωρίας. »

Ιδ ίω ς δέ έπί τής τουρκοκρατίας οί έπιχώ - 
ριοι τοΰ Βάλτου έ'ζων άπό τών όπλων αύτών. 
Έ πειδή διατεθειμένοι κατά συντάγματα άρ- 
ματωλών καί διεσπαρμένοι έπί τών ορεινών 
όρίων τής ’Ηπείρου καί μέχρι τών ’Αγράφων, 
κατεΐχον άπαντας τούς οχυρούς τόπους καί 
άπάσα; τά ; διόδου;, καί κατεδυνάστευον τά ; 
ά'νω χώρα;. ’Ελεύθεροι, άπηλλαγμένοι τών φό
ρων εί; οΰ; ύπεβάλλοντο οί λοιποί Έ λληνε;, 
συνη'ρχοντο εϊ; λόγου; το ΐ; κατακτηταΐ; άναγκα- 
ζομένοι; ΐν ’ άπεκδέχωνται τά ; υπηρεσίας αύ

τών.
Γλίγωρα τ ’ άρματοιλήχι 

ΛΟ τ’ έρχόμεθα σαν λύκοι,

έ'λεγον πρός αύτούς δυστροποΰντα;. Τά δέ βά
ραθρα καί οί δασεΐ; δρυμοί τοΰ Βάλτου παρείχαν 
αύτοΐς πάσαν άσφάλειαν έπαναστατοΰσι, καί 
ήσαν τό άένναον αύτών έρυμα άνθισταμένων 
πρός τούς κατακτητάς. Μάτην οί Τοΰρκοι άπέ- 
στελλον κ α τ’ αύτών τούς Αλβανούς. ’Επειδή 
οί κάτοικοι, καίοντες τάς πενιχράς αύτών καλύ
βα;, αίτινες άνη'πτοντο όπισθεν αύτών ώ; άχυρα, 
έφευγον κρυπτόμενοι έν το ΐ; δάσεσιν. Οί δέ Αλ
βανοί, διώκοντε; εχθρόν, νΰν μέν άσύλληπτον,

άόρατον, νΰν δέ έλλελοχισμένον έν άποκρύφοι; 
παρόδοι; καί έπιτιθέμενον αύτοΐ;, έςαπίνως ένε- 
νόουν έπί τέλους ό'τι κάλλιον τό μή έρεθίζειν 
τοιοΰτον έχθρόν καί άφίνειν αύτόν ήσυχον έν τη 
τρώγλη αύτοΰ.

Αλλ* ό'μω; ή συνήθεια έλευθέρου καί πολε- 
μικοΰ βίου ένεποίησε τώ  λαώ τούτω πρό; τώ  θη- 
ριώδει καί γενναΐά τινα φρονήματα.

Συνεθισθέντες ΐνα πράττωσι τά  πάντα εμ πα- 
θώ; καί βιαίω; κατέστησαν ήττον φιλοκερδεΐ;.
Ή  δέ φιλοξενία αύτών είναι ειλικρινής καί φυ- 
λάττουσι τήν πίστιν. Κωμήτης τ ις  μοι ύπε- 
σχέσθη, λέγει ό κύριος H eu z ey , ΐνα μοί πορίση
μίαν επιγραφήν. Τήν έπιοΰσαν ήλθε λίαν άσθμαι-

νων καί νωτοφορών παμμέγιστον λίθον γε- 
γραμμένον, ον έ'φερε μακρόθεν. « Έαν ήςευρον 
ότι ήτο οΰτω βαρύς, μοί λέγει, δεν θα σοι έ'φε- 
ρον αύτόν. » Κάλλιον ήτο, άπεκριθην αύτώ, άν 
μέ ήγες εϊς τόν τόπον δπου εύρισκετο· όιατι 
νά λάβη; τόσον κόπον; —  « Εκαμον αύτό, 
άπεκρίθη, δ ιά  νά μ ή  β γ ο ΰ μ α ι  ψ ε υ σ τ η ;.  »
'η  φράσι; αΰτη είναι συνηθεστατη παρ αυτοί; 
έκφράζουσα τήν πολλήν αύτών προ; τήν αλη- 

θειαν άφελή τιμήν.
Ίδ ίω ; δέ είσι περίφημοι διά τήν πρό; τού; 

άρχηγού; αύτών π ίστιν , ή τ ι ; ,  πατροπαράδοτος 
ούσα, κατεσκεύασεν έν τή χώρα είδος αριστο
κρατίας στρατιωτικής. ’Επειδή τρεις ή τεσσαρες 
αρχηγοί βασιλεύουσι τών κωμών τοΰ Βάλτου 
χάριν τής άπό τών όπλων παλαιάς τοΰ οίκου 
αύτών φήμης. Έκάστη τών οικογενειών τούτων 
κατοικεί πλησίον κώμης τινός κατοικουμένης 
ύπό τών οπαδών καί φίλων αύτής. Η ζωή 
τών άρχηγών τούτων Αρματωλών αναμιμνησκεΐ 
ήμΐν τήν ζωήν τών βασιλίσκων τών ηρωικών 
χρόνων, τών κυβερνώντων του; τοπου; τουτου; 
τή ; Έ λλάδο;. Τοιαύτη βεβαίω; έγένετο ή βα
σιλεία τοΰ Σαλυνθίου, δστι; ένισταμένου τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου έβασιλευε τών Α- 
γραίων, λαοΰ άγροίκου, κατοικοΰντο; έν τιν ι τή ; 

Αμφιλοχία; νομώ.
Έ π ί τή ; λοχ μώδου; καί συνηρεφοΰ; κλιτύο; 

τών τραχέων τή ; Αμφιλοχία; όρών έξαιρεται 
πολλαχοΰ ύψηλόν πεπυργωμένον ερυμα, το πα- 
λάτιον, ό πύργο; τοΰ α ρ χ η γ ο ύ . Τα αθλια 
ταΰτα οίκοδομη'ματα, παραβαλλόμενα πρό; τά ; 
/.αλύβα; τών έγχωρίων, είσιν αληθή βασίλεια. 
Συνιστώνται δέ συνήθω; έκ τεσσάρων τοίχων 
πεπασμένων τιτάνω καί διατετρυπημενιον υπο 
ολίγων στενών καί άρρυθμων παραθύρων. Εν δέ 
τώ  έ'νδον τά  δάπεδά είσι κατερρυπωμένα καί 
κατηθαλωμένα. Κοσμοΰνται όε υπο αθλίων τ ι-  
νών έπίπλων θεωρούμενων υπο τών κατοίκων ω; 
μεγαλοπρεπών. Τοιαύτη είναι ή όιαμονή τοΰ 
άρχηγοΰ, δστι; βιοΐ έν αύτή περικεκυκλωμενο; 
ύπό τών παλληκαρίων αύτοΰ, ρακενόυτών όπλο. 
φόρων, άνατραφέντων παρ’ αύτώ , και φιλο- 
τιμουμένων έπί τώ ύπηρετεΐν και επεσθαι αυτώ 
πανταχοΰ. *0 άρχηγός δεν διαφερει όιολου τών 
λοιπών επιχωρίων. Νέο; ών επαιδευθη εν τ α ΐ;  
πόλεσι καί είδε, τό δή λεγόμενον, τού; άνθρώ
που;. Αλλά πρό πάντων ενασμενιζει τή τοΰ 
Βάλτου ζωή. Ένταΰθα δ ι ολίγων έχει τήν 
παρά τών πολλών εύνοιαν, ίδρυων μικραν τινα 
σχολήν έν τή πλησιοχώρω κώμη ή εκκλησίαν. 
Ίδ ίω ; ό'μω; θεωρείται ή παρουσία αύτοΰ άληθε; 
εύτύχημα διά τήν προστασίαν ήν παρέχει το ΐ; 
όπαδοΐς αύτοΰ.

Η Ελληνική κυβέρνησι; ήλαττωσε μεγάλως 
σήμερον τήν δύναμιν τών στρατιωτικών τούτων 
άρχηγών, καταλαμβάνουσα αύτού; τώ  συμφε- 
ροντι, συνάπτουσα έαυτή τ ιμ α ΐ; καί μισθώ.

Άλλά δέν κατώρθωσεν ΐν’ άπαλλάξη αύτών 
τού; κατοίκου;, ο ϊτινε;, καλούμενοι παρ αύτών, 
είσίν άείποτε έτοιμοι εί; άνταρσιαν.

Αλλ’ έπήλθεν ή ώρα καθ’ ήν ό Βάλτο; άνάγκη 
ΐν ’ άπεκδυθη τά πελασγικά πατροπαράδοτα 
ήθη, δπω ; τραπή εί; έργα ειρήνης καί εύημε
ρίας, ΐνα μή ύπό πείνης άποθάνη. Σήμερον ή 
Εύρώπη δέν έπιτρέπει τόν πόλεμον έν τοΐς με- 
θορίοις * ή δέ ληστεία, είς ήν οί πλεΐστοι τρέ
πονται, άντί τοΰ φέρειν δόξαν, ώς προτοΰ, αγει 
εϊς άτίμωσιν καί τήν λαιμητόμον. "Αλλοτε οι 
Αιτωλοί καί οί Ακαρνάνες, καί μάλιστα οί κά
τοικοι τοΰ Βάλτου, άπεγράφοντο πρός τήν στρα- 
τείαν πανδημεί έν τοΐς τών άτάκτων εθελοντών 
τάγμασιν, άτινα ήσαν άντί τών Αρματωλών. 
Α λλ’ άπώλεσαν ή'δη καί τό τελευταΐον τοΰτο 
καταφύγιον, καί ό άτακτος στρατός ό τα  παντα 
τοΐς ληστρικοΐς όμοιος, έφ’ά έςεστράτευε, κατηρ- 
γήθτ. Μένει δ ’ έ'τι ό τακτικός στρατός. Αλλα προς 
θεοΰ μή τολμη'ση τ ι ;  ΐνα συμβουλεύσϊΐ τώ  τοΰ 
Βάλτου .ήρωι δπω ς, άπεκδυθεί; τήν φθειριώσαν 
αύτοΰ φουστανέλλαν καί χαίρειν ειπων τη αγρια 
έλευθερία, κλεισθή έν στρατώνι, καί ένδυθή 
ομοιόμορφον στενήν στρατιωτικήν στολήν, καί 
μάθη τήν πολεμικήν άσκησιν καί την κατα δώ 
δεκα χρόνου; πλήρωσιν τοΰ δπλου. Ή  σκληρά 
αΰτη πειθαρχία, ό προδιατεταγμένο; ούτο; βιο;, 
ή άέναο; ύποταγή φαίνονται αύτοΐ; δουλεία δια- 
φθείρουσα δλην τήν χάριν τ ή ;  ζωής τοΰ στρα- 
τιώτου. Βαβαί τώ τολμησοντι ινα παραίνεση 
αύτοΐ; τό άνταλλάξαι τήν εθνικήν αυτών ενδυ
μασίαν άντί τ ώ ν  εύρωπαϊκών σ τενώ ν  ενύυμα- 
των. Ή  αύτή δέ πρός τά  πατροπαράδοτα ήθη 
καί έθιμα έπιμονή καθιστά αύτοΐς άπεχθή τά 
νεώτερα ευρωπαϊκά δπλα, λειποθυμοΰσιν όσακις 
δέν έχουσιν έν χερσί τά  μακρα αύτών αλβανικα 
πυροβόλα άστοχοΰντα μ ια ; βολής έκ τριών.

Ιδού λοιπόν οί άτίθασοι ούτοι ήρωες άναγκα- 
ζόμενοι σήμερον ΐνα γεωργώσι τήν γην και ερ- 
γάζωνται δ, τ ι άν εύρίσκωσιν έν τα ΐς πεδιασιν, 
έν μέσω τών δασών · αλλα καμνουσι τοΰτο δυσ- 
χαίροντες καί γογγύζοντες. Ή  χώρα αΰτη, δτε 
είδον αύτήν, λέγει ό κύριος H eu zey , παρίστα 
τό παραδοξότατον τών θεαμάτων. Τηδε κάκεΐσε 
έβλέπομεν τούς κωμήτας έν ταΐς ά'λοις αύτών, 
άλοώντας ινδικής ζέας άχυρα. Οι πλεΐστοι αύ
τών ήσαν είσέτι ώπλισμένοι, φεροντες την μ ι- 
κράν φουστανέλλαν καί τό πεποικιλμενον επεν- 
δυμ α , σύμβολον τοΰ άρματωλικοΰ βίου έν 
Έ λλάδι. Έφαίνοντο δέ κατηφεΐς, καί ήσχύνοντο 
βλέποντες εαυτούς έργαζομένους τήν γήν. « Δέν 
είναι τοΰτο ήμέτερον εργον, έ'λεγον. Ημεΐς δέν 
είμεθα ραγιάδες! » Συνειθισμένοι ΐνα περιφρο- 
νώσι τούς φιλησύχους καί άοπλους λαού; τού; 
άπό τής γεωργίας ζώντας, άποκαλοΰσιν αύτού; 
τό άτιμωτικόν τοΰτο έπώνυμον.

Αλλά διηγοΰνται δτι ή χώρα αύτών έγέ- 
νετό ποτε πλουσία καί εύδαίμων, κατοικου- 
μένη ύπό φυλή; φιλοπόνου τε και ακμαζου- 
ση;. Τήδε κάκεΐσε έν μέσω τών λοχμωδών 
δρυμώνων άπαντώσι γαίας αίτινες άνεποληθη- 
σ αν, δάση πεφυτευμένα, καί πανταχοΰ έν 
λόχμαις σωρούς χαλίκω ν, οίους βλεπομεν πλη 
σίον τών γεωργησίμων χωρών, τεκμήρια φανερα 
παλαιάς ήμερώσεως και ευημερίας, ατινα εκ- 
πλη'ττουσιν αύτούς έν τη νΰν αθλ.ιοτ/ιτι. Και 
ό'ταν έρωτήσνι τ ις  αύτού; πότε ύπήρξεν ο χρυ- 
σοΰ; ούτο; αιών τοΰ Βάλτου, « Αυτα ήσαν, 
άποκρίνονται, εί; τή ; Σπανία; τόν καιρόν. » 
Βεβαίως άναφερεται τοΰτο είς τόν πρό τή : εισ
βολή; τών Τούρκων αιώνα, δτε νεαπολιτικη' τις 
οικογένεια ή τών Tocco είχε τό παλατινάτον

τή ; Κεφαλληνία;, καί τό δουκάτον τής Λευκά- 
δο;, καί τό δεσποτάτον τή ; ’Ηπείρου, καί τά ; 
επαρχία; τής Αιτωλίας καί τής ’Ακαρνανία;, 
καί κατέστησεν έξ αύτών έν βασίλειον. Κατά 
τού; τελευταίου; τή ; δεσποτεία; ταύτη; χρόνου; 
ή οικογένεια αΰτη κατέστη φόρου υποτελή; τή ; 
Ισπα ν ία ;, κυρία; τότε οΰ'ση; τών δύο Σικελιών. 
Πρό; αύτήν μόνην τότε άπέβλεπον οί χριστιανοί 
τή ; όυτικ·?; Ελλάδος, άκούσαντε; μάλιστα τήν 
κατα τον επόμενόν αιώνα μεγάλην έν Ναυπάκτω 
ναυμαχίαν και νίκην, ήν οί Ισπανοί ναυαρχοΰν- 
το ; τοΰ Δον Jo u a n  τή ; Αύστρία; ένίκησαν τού; 
κατακτητά; αύτών.

Η φαντασία αύτών μετέβαλε τήν ιστορίαν 
τών χρόνων τούτων ει; αφελή μΰθον. Διηγοΰντο 
ότι ό βασιλεύ; τ ή ; Ισπανία; έπαιξε χαρτία 
μετά τοΰ Σουλτάνου. "Οντες δ ’ άμφότεροι οί

μέγιστοι τών τότε τή ; ύφηλίου δυναστών, δέν 
έ'παιζον περί χρυσού ούδέ άργύρου, άλλά περί 
πόλεων καί έπαρχιών, έν α ί; κ αί ό Βάλτο;. Ό  
Σουλτάνο; ένίκησε. Καί ό'τε ό Σουλτάνο; ήτοι- 
μάζετο ΐνα λάβη τήν χώραν, « Έ π α ιξα , περί 
τ ή ; γ ή ;,  τών δένδρων, τών βράχων, ούχί 
ό'μω; καί περί τών άνθρώπων τοΰ Βάλτου, είπε 
πρό; αύτόν ό βασιλεύ; τή ; 'Ισπανίας· καί συνα- 
θροίσα; τού; κατοίκου; τοΰ Βάλτου εφερεν αύτού; 
εί; τά ; χώρα; τών Φράγκων. Τότε άγροΐκοί 
τινε; ποιμένες, έξελθόντε; τών τρωγλών αύτών 
καί κατασχόντε; τήν χώραν , έγένοντο οί πρό
γονοι τ ή ; νέα; γενεά;, ή τ ι; ,  τη ; άγροίκου ένεκα 
αύτή; καταγω γή;, ένασμενίζει τώ  άγρίω καί 
μεμονωμένο) βίω. Αί παραδόσει; δέ αύται δέν 
είναι ψευδεΐ;. Διότι γνωρίζομεν δτι οί ήγεμόνε; 
τή ; οίκογενείας τών T o cc o , διωχθέντες έκ τής

ηπείρου ύπό τών Τούρκων, διετήρησαν είσέτι 
επ ι μακρόν τήν τών νήσων κυριότητα, ένθα οί 
κάτοικοι τών έπαρχιών τούτων κατέφυγον βε
βαίως μετ αύτών, φεύγοντες τήν κατακτητικήν 
τών Τούρκων ορμήν, καί έπικαλούμενοι τήν 
προστασίαν αύτών.

Ιδίως δμως μία κωμόπολι; τοΰ Βάλτου κα
τέστη περίφημο; δ ιά  τήν παρελθοΰσαν αύτής 
εύημεριαν και πλοΰτον. Είναι δέ αύτη ή λεγο- 
μ.ένη Φλωριάδα, Κείμενη έπί τής κλιτυος άπο- 
τόμου τινό; χαράδρα;, παρά τά  έρείπια αρχαίου 
ερύματο;. Διηγοΰνται δέ οί επιχώριοι δτι κατά 
τ α ; έορτα; , δτε οί κάτοικοι τή ; κωμοπόλεω; 
έχόρευον καί έξεβακχεύοντο έπί τή ; πλατεία ; 
τή ; κώμη; , ό χρυσοΰ; τών ένδυμάτων τών νεα- 
νιόων κόσμο; άπέλαμπεν οΰτω;, ώστε οί άπό 
τή ; άντιπέραν κοιλάδο; βλέποντε; αύτού; ημαυ-

ροΰντο τά ; όψεις . Αρχαΐόν τ ι  άσμα μαρτυρεί 
τήν παλαιάν τή ; κώμη; εύδαιμονίαν·

Βγήκαν οί Φράγκοι άπο τήν Φραγκιά και οί Τοΰρκοι
άπο τήν Άρτα* 

Πάτησαν τό παλαιόκαστρο, τήν έρημη Φλωριάδα . . . 
Πήραν τά γυναικόπαιδα, τούς άνδρας, τάς γυναίκας κτλ.

Νΰν δέ ή Φλωριάδα είναι ή άθλιωτάτη τών τοΰ 
Βάλτου κωμών, καί δυσκόλω; δύναται νά εΰρη 
■καί ό μάλιστα έπιζητη'σιμο; τών κλεπτών 
τοιαύτην νύμφην · δ ιότι μόλις περιέχει δωδε
κάδα πενιχρών καλυβών, έν αίς διαιτώνται 
π τω χα ί τινες οίκογένειαι ύπό τών πυρετών καί 
τής πείνης λυμαινόμεναι.

Πριν ή άποχωρήσω άπό τοΰ Βάλτου, λέγει ό 
κύριος H eu zey , εί'πω ολίγα τινά περί τινο; 
έπιχωρίου τεχνίτου ξυλογλύφου , δστις κατα·

‘Η  εν Λιβερπούλη ’Ορθόδοξος Ε λληνική έκκλησία.

σκευάζει έκ τών παχειών ριζών τής γιγαντιαίας 
έρύκης άγγεΐα  πολύμορφα καί π ίπας, άπερ 
κοσμεί άναγλυφοις παραδόξοις. Αγροίκος, ώς 
άπαντες οί συμπατριώται αύτοΰ, ζών έν μέσω 
τών δασών, ένθα δυσκόλω; δύναταί τ ις  νά εύρη 
αύτόν, δέν έργάζεται έργα τά  έπιταχθέντα, ά λ λ ’ 
έπ ’ έξουσία; ν.αί ό'ταν θέλη. Τά δέ έπί τών φι
λοτεχνημάτων αύτοΰ άνάγλυφα δέν είναι πρω
τότυπα, άλλ’ άπομιμήσει; άνθών καί ζώων καί 
τεράτων βυζαντινή; τέχνη ;. Είναι δέ ούτο; 
ό τελευταίο; καί άγροΐκο; διάδοχο; τέχνη; καί 
σχολή; πάλαι ποτέ κατά τήν χώραν άκμασά- 
ση;. Ιδού όποία τ ι ;  ή καλλιτεχνία  έν τώ 
Βάλτω.

( Επεται συνέχιια .)

Η  Ε Ν  ΛΙΒΕΡΠ Ο ΥΛΗ  

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ  εΛΛΗΝΙΚΗ εΚΚΛΗΣΙΑ.

Τη 1 6 τοΰ παρελθόντο; Ίανουαρίου έτελέσθη- 
σαν έν Αιβερπούλη τά  έγκαίνια τ ή ;  έν τή  πόλει 
ταύτη ύπό τ ή ; Ελληνικής κοινότητος ίδρυθείσης 
ορθοδόξου έκκλησίας τοΰ Αγίου Νικολάου, ής 
παραθέτομεν ένταΰθα τήν εικόνα.

Ό  ναός ώκοδομήθη ύπό τοΰ άγγλου άρχι- 
τέκτονος H enry Sum m ers, μέλους τοΰ βασι- 
λικοΰ τών Βρεταννών άρχιτεκτόνων ’Ινστιτού
του, ύποτυπώσαντος αύτήν κατά τινα βυζαντινήν 
έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ πέμ
πτου αίώνος Μ. X .,  θεωρουμ,ένην διά τε τό 
ιδιόρρυθμον αύτής καί τόν έσωτερικόν κόσμ.ον



ώς ύπόδειγμα της κατ’ εξοχήν αρχιτεκτονικής 
των βυζαντινών χρόνων.

Ή  τελετή τών εγκαινίων έγένετο ύπο της 
Α . Πανιερότητο; του αρχιεπίσκοπου Σύρου και 
Τήνου Λυκούργου, προσκληθέντο; εϊς Α γγλίαν 
επίτηδες ύπο της κοινότητο;.

Ή  έκκλησία, καίπερ άποτετελεσμένη ήδη το 
σύνολον, είναι άτελης τά  καθ’ εκαστα, δεόμενα 
εϊσέτι πολλής δαπάνης καί χρόνου· διότι ή εσω
τερική κόσμησι; εσται άπομίμησι; τών άρχαίων 
βυζαντινών εκκλησιών, καί ’ίσως μέρη τινα τοΰ 
ναοΰ κοσμηθήσονται ψηφοθέτη μασιν έπί υποκει
μένου χρυσοΰ κατά τον τών Βυζαντινών τρόπον.

Εις τήν οικοδομήν έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε 
1 4 0 0 0  λιτρών. Έ κ τών πολυαρίθμων εικόνων 
αΐτινες μέλλουσιν ΐνα κοσμήσωσι τήν έκκλησιαν, 
τέσσαρες ή'δη ήχθησαν είς πέρας ύπο τοΰ εύφυοΰς 
ομογενούς καί αληθούς καλλιτέχνου κυρίου Ξύ
δ ια ,  συναρμόσαντο; έπιτηδείως τον άρχαΐον 
βυζαντινόν τρόπον τη μεταγενεστέρα τέχνη .

Αποδίδοντες τον πρέποντα έπαινον τοΐς φιλο- 
κάλοις όμογενέσιν οΐτινες καί δια χρημάτων καί 
δ ι’ άτρύτων πόνων ανέστησαν το εθνικόν τοΰτο 
τέμενος, καί μάλιστα τοΐς λίαν συμπράξασι 
κυρίοις Παππαγίανη καί Γεωργαλά, συγχαιρο- 
μεν αύτοΐς δτι ή σύμπωσις αΰτη, καθ ήν Ελλην 
αρχιεπίσκοπος έπεσκέφθη τήν Αγγλίαν, πα- 
ρέσχεν αφορμήν όμοφρονη'σεως τα ΐς όύο έκκλη- 
σίαις τή τε Ανατολική καί ’Αγγλική κατά τών 
άδικων καί παραλόγων τής παππικής δυναστείας 
άξιώσεων. Ή  Α. Πανιερότης, καταλύσασα παρά 
τώ  όμογενεΐ κυρίω Π αππαγιάννη, έκλη'θη παρά 
τον πρωθυπουργόν Γλάδστωνα, τόν αρχιεπίσκο
πον Κανταβρυγίας καί 'ΐόρκης, τόν μητροπο
λίτην Λονδίνου κ. λ .

Έν Λονδίνω ό αρχιεπίσκοπος Λυκούργος 
έκλη'θη είς γεΰμα ύπό τοΰ άρχιερατικοΰ έξάρχου 
τοΰ Ούεσμίνστερ, Κ . Στάνλεύ, έν τη «Αιθούση τής 
'Ιερουσαλήμ. » Έ κ τών τεσσαράκοντα κεκλη- 
μένων μνημονεύομεν τόν αρχιεπίσκοπον Σύρου 
καί Τη'νου, τόν πρεσβευτήν τής Ελλάδος, τούς 
τέσσαρας επισκόπους Λονδίνου, 'Ροσεστερ, ’Έλυ 
καί Κολόμβου, τόν κόμητα Γλάσκοβ, τόν λόρδον 
Έ λ γ ιν , τούς άρχιμανδρίτας Μορφινόν καί Στρα
τούλην, τόν διάκονον τής ελληνικής εκκλησίας, 
τόν Κ . Κρωφόρδ, μέλος τοΰ Κοινοβουλίου, τόν 
Κ . Φιλλιμόρ, τόν Κ . Μαυρογορδάτον, 'Ράλλην, 
τόν Κ . Φρεσφίλδ, τόν Κ. Αγαθίδην.

'Η έξοχος ύποδοχή ή; ετυχεν έν Ούεστμίν- 
στερ καί Ύόρκη ό αρχιεπίσκοπος Σύρου, έγένετο 
παραίτιος δυσαρέστου λογομαχίας. Είναι γνω
στόν δτι ή έν τή Μ. Βρεταννία προτεσταντική 
έκκλησία είναι διηρημένη είς πολλάς καί ποικί
λας αιρέσεις, έν αίς καί ή τών λεγομένων μ ή 
σ υ μ μ ο ρ φ ισ τ ώ ν  (n o n co n fo rm is ts ) . Συμμορ- 
φισταί (co n fo rm ers )  καλοΰνται έν τή Α γγλι- 
κανή Έκκλησία οί κληρικοί καί λαϊκοί, οί ύπο- 
γράψαντες τό περί Μονομορφίας ψήφισμα ή'τοι 
τά  3 9  ά'ρθρα τής άγγλικανής ομολογίας τής π ί-  
στεως τοΰ 1 5 6 2 . Τό ψήφισμα τοΰτο, προταθέν 
ύπό τής βασιλίσσης Ελισάβετ καί κυρωθέν ύπό 
τοΰ Κοινοβουλίου καί τών Επισκόπων, ήπείλει 
το ΐς μέν λαϊκοΐς ζημίαν καί ειρκτήν, τοΐς δέ 
κληρικοΐς καθαίρεσιν και έξοριαν έαν μη ώμολο
γουν μέχρι τής 2 4  αύγουστου 1 5 6 2  ότι απε- 
δέχοντο τά ; τελετάς τής λεγομένη; 'Ανω Εκ
κλησία;. Ό λίγιστοι μόνον συνεμορφώθησαν τω 
ψηφίσματι το ύ τω ' οί δέ μή συμμορφισταί, οί 
συνήθω; δ ια φ ω ν ο ΰ ν τ ε ;  (d isse n te rs)  προσα- 
γορευόμενοι, μόλι; τώ  1 6 8 9  κατώρθωσαν νά 
λάβωσι πλήρη άδειαν τοΰ έκτελεΐν άκωλύτως 
τά ; Μ ιας αύτών ακολουθίας. Είς τούτων τών μή

συμμορφιστών έδημοσίευσε διά  τοΰ « Χρόνου » 
έπιστολήν δ ι’ ής παραπονεΐται δτι οί ’Α γ γ λ ικ α 

νοί, οί τοσοΰτον αποκλειστικοί περί τάς έκκλη- 
σιαστικάς τελετάς, έ'στερξαν νά λάβωσιν έν Νεα 
Ύόρκη τάς ευλογία; ξένου ιεράρχου. » ' θ  αρχιεπί
σκοπο; 'ΐόρκης καί άλλοι κληρικοί έκ τών δια- 
σημοτέρων Αγγλικανών άπήντησαν είς τόν « μή 
συμμορφιστήν » διά μακρών, είπόντε; πρός τοΐς 
άλλοις δτι ή πρός τόν διακεκριμένον αρχιεπί
σκοπον Σύρου γενομένη ύποδοχή άποδεικνύει μό
νον τήν άμοιβαίαν φιλοφροσύνην τής Ανατολικής 
καί τής Αγγλικανής Έκκλησία; καί ούδέν πλέον.

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΑΡΑ Τ Ο Ι2 Ν ΕΩ Τ ΕΡΟ Ι2.

Α '. Η  Ρ Α Χ Η Λ .

Περί τά ; άρχά; τ ή ; τετάρτη; δεκαετηρίδα; 
τοΰ παρόντο; αίώνο; εΐδον οί τών Παρισίων καί 
πολλοί τή ; λοιπή; Γαλλία; κάτοικοι κοράσιον 
κάτισχνον, καί ώχρόν, καί πενιχρόν καί ρακέν- 
δυτον άδον πρό; τήν κιθάραν έν τα ΐ; τρίοδοι; καί 
τόν ελεον έκλιπαροΰν το ΐ; παρατυγχάνουσι.

Τ ί; τότε ήδύνατο ΐνα εικάση δτι τό 
άσημο ν καί ρυπαρόν έκεΐνο κοράσιον έπέπρωτο 
ΐνα καταστή περικλεέστατον, καί δτι μετά τινα 
έ'τη μεγιστάνε; καί βασιλεΐ; φιλοτιμήσονται 
τ ί ;  πρώτο; ίδεΐν αύτήν έπί τή ; σκηνή; ή έπιτυ- 
χεΐν πρό; ώραν ύποδοχή; παρ’ αύτή ;

Θυγάτηρ π τω χή ; ίσραηλιτική; οίκογενεία;, 
έγεννήθη έν έ'τει 1 8 2 1 , καί, έγκαταλειφθεΐσα 
έν τ α ΐ;  τριόδοι;, ηΰξησεν έν αύταΐς άπό τοΰ οί
κτου τών φοιτητών τών καφενείων. ’Αλλά, φιλό
τιμος τε  ούσα καί φιλόπονος, ύπεξέφυγε τούς άπό 
τής πενίας κινδύνους, καί κατώρθωσε διά τής 
έπιμονή; καί ύπομονή; ΐνα είσέλθη εί; τό θέα- 
τρον τοΰ V au d ev ille , ούτινος οί θεατρώναι έδέ- 
χθησαν αύτήν οΐκτω μάλλον καί άνιώμενοι ύπό 
τών δεήσεων αύτής ή πεπεισμένοι τήν άξίαν τής 

νεάνιδος.
Έν αύτώ ή 'Ραχήλ, αγνοούσα εϊσέτι τήν 

ιδίαν δύναμιν, έδοκίμασεν έαυτήν, άλλ’έκπλή- 
ξασα προσκαίρως τό κοινόν ταχέως ώλιγωρήθη· 
διότι ή κωμωδία καί τά  συνήθη τοΰ βίου θεά
ματα ήσαν ή'κιστα κατάλληλα πρός έπίδειξιν 
τής υψηλής τραγικής αύτής εύφυιας. Διό καί όρ- 
μωμένη άπό τοΰ θεάτρου έκείνου ώς άπό πρώτης 
βαθμίδος, κατώρθωσεν ΐνα είσέλθη είς τό Γαλ
λικόν Θέατρον ( T h e a t r e  F ra n c a is ) ,  καί μετά- 
σχη τό πρώτον τής παραστάσεως τής Καμίλλης 
τοΰ Κορνηλίου. ’Αλλ’άντί κροτημάτων καί εύφη- 
μιών νίκουε τούς μέν άκροατά; μετρίω; αύτήν 
έκθειάζοντας καί έ'χοντα; διά στόματο; τά  π ά 
λαι περικλεή ονόματα τών τραγικών ύποκριτί- 
δων C la iro n , D m n esn il, D uchesno is· τού; 
δέ μεγάλου; συγχρόνου; ύποκριτά;, ών τά  ονό
ματα ήμαυρώθησαν όλιγον μετα ταΰτα ύπό τ ή ; 
λαμπρότητα; τή ; άναφαινομένη; Ραχήλ, μαλι; 
αποτείνοντας ύπερηφάνως πατρικάς τινας παραι

νέσεις πρός αύτήν.
Αλλ’ ήδη ή 'Ραχήλ, έπιβάσα τής δευτέρας 

ταύτης βαθμίδος, ήρξατο ΐν’ άναβαινη έρρωμε- 
νέστερον τά ; λοιπά;, α ΐτινε; ταχέω ; ήγαγον αύ
τήν εί; τον ναόν τή ; Μελπομένη;.

Έ π ί εξ εβδομάδα; ή 'Ραχήλ ώλιγωρήθη καί 
παρεωράθη. ’Αλλ’ αίφνης ήγέρθη πανταχόθεν 
ώ; άφ’ ένό; κελεύσματο; κοινό; έπαινο; άνακη- 
ρύττων αύτήν ύπατον τών τραγωδών.

Αφικομένη εί; τό τέμενο; τή ; δόξη; ή 'Ρα
χή λ  περιεβάλετο τήν βασιλικήν πορφύραν, και

τό διάδημα άνεδήσατο, καί άνέλαβε στιβαρά τή 
χειρί τό σκήπτρον. Καί βλέπουσα έαυτήν άπο 
ταπεινοτάτηςκαταστάσεω; εί; μέγα πεοιελθοΰσχν 
πρόσχημα καί κατέχουσαν τήν ήν έπέπρωτο 
τάξιν, κατεθάμβησε τήν Γαλλίαν καί τήν Ευρώ
πην διά τών δύο τή ; άληθοΰ; τραγωδία; μοχλών, 
τοΰ οίκτου καί τοΰ φόβου. Ή  ψυχή αύτή; έμε- 
τεωρίζετο ύπό τών ύψηλών ιδεώ ν ή δέ γλώσσα 
έξέφραζε στωμύλω; τά  σφοδρά καί εύγενή παθη 
τών άρχαίων αριστουργημάτων. ‘Η δέ τέως έπι- 
σφαλή; καί ασθενή; αύτής φωνή, έπιρρωσθεΐσα, 
έπλήοου γοητεύματο; καί τρόμου τά ; καρδία; 
τών θεατών, αϊσθανομένων άναγεννωμένην έν 
αύτή τήν άρχαίαν τραγωδίαν.

Ιδού λοιπόν αύτή κυρία έαυτή;, δεσπόζουσα 
καί βασιλεύουσα. Eris d ictatrix nobis! έλεγεν 
ύποκριτή; τ ι ;  τοΰ Πλαυτίου πρό; ρωμαίαν γυ 
ναίκα. «Κ άτεχε τά ; ψυχά; ήμών, άρχε τών δα
κρύων ήμών, τοΰ πάθου;, τοΰ έλέου, τών π ό 
νων, » έλεγον οί Γάλλοι ύπερθαυμαζοντε; τήν 
'Ραχήλ. Καί ή Ραχήλ άνέπραξε τήν ύπόσχεσιν, 
καί έδυνάστευσεν έπί ε’ίκοσιν ετη τών ψυχών 
άπάντων τήν άπαράμιλλον έκείνην δυναστείαν.

Μετά τού; πρώτου; έκείνου; άγώνα; οΰς ήγω- 
νίσατο λαμπρώ ;, δέν ηύρενήδη άξια λόγου προσ
κόμματα, άλλά φροΰδα, άτινα εύχερώς έποίει έκ- 
ποδών. 'Η Ευρώπη άπασα έθαύμασε τήν εύκολίαν 
δ ι’ ή ; ή έ'ξοχο; γυνή, άναγαγοΰσα εί; μνήμην 
έπαλλήλω; τού; ήδη λησμονηθέντα; μεγάλου; 
τή ; άρχαιότητο; χαρακτήρα;, καί άναστήσασα 
τήν μοΰσαν τοΰ Εύριπίδου καί τοΰ Αισχύλου, κα- 
τέστησεν αύτήν αύτήκοον τών ύψηλών έκείνων 
παθών τή ; άρχαιότητο;.

Καί δπερ καταπληκτικώτατον, δ τ ι ή γυνή 
αΰτη, ή έν τώ βοοβόρω τών τριόδων έκτραφεΐσα, 
ά'μα άναδειχθεΐσα, ένεπορπήσατο τήν πορφύραν, 
καί τό διάδημα άνεδήσατο, καί εσχε διά χειρός 
τό σκήπτρον μ ετ’ άπαραμίλλου εύχερεία;· καί, 
μεθαρμόσασα πρό; έαυτήν τήν νέαν αύτν, κατά- 
στασιν, μετέστη εί; ήθο; ύψηλόν καί εύγενέ;, καί 
ελαβε τήν φωνήν καί τόν τόνον καί τό σεμνόν καί 
άτεχνώ; πάσαν τήν έμφάνειαν γυναίκα; έν υψηλή 
άνατραφείση; περιωπή.

Διότι καί έν τώ Κεραμεικώ καί έν τώ  Ούΐ'νδ- 
σωρ καί έν τώ Sans-Souci ή έν τώ  H erm itage  
άείποτε διέπρεψεν εύγενεία ή4ου; καί ύψηλοφρο- 
σύνη· οί δέ βασιλείς καί οί μεγιστάνες εύφραί- 
νοντο έπί τή συμπεριφορά αύτής. Τό κατοικη -■ 
τήριον αύτής ήν ένάμιλλον βασιλείων καί μεστόν 
παντοίων πολυτελών σκευών καί αρχαιολογικών 
συλλογών· οί δέ ήγεμόνες καί οί μεγιστάνες 
περιέμενον αύτήν έν το ΐ; προδόμοι;.

Εύστοχο; έν παντί ούσα ούδέν έξεπλήττετο, 
λέγουσα ώ; ό Αύτοκράτωο Αύγουστο;· « Έ γώ  
καί ή 'Ρώμη » , ή ώ; ό Περικλή;- « Έ γώ  καί οί 
Αθηναίοι! » ’ΐδ ίω ; δέ ηύδοκίμησε τά  μέγιστα 
έν τώ Κίννα, τώ Ορατίω, τώ  Ταγκρέδη, τή 
’Ανδρομάχη, τή  Ίφιγενεία, τή Έσθήρ, τώ M t- 
θριδάτη, τώ  Βαγιαζίτη, τ ώ Σ ίδ , τώ Πολυεύκτω, 
τή Αθαλία, τή Φαίδρα, τώ Βρεταννικώ καί τη 
Μαρία Σταυάρτη. Έτραγωδησε δέ καί τήν θ ί -  
σβην έν τώ  Αγγέλω, τυράννω τοΰ Παταυ'ίου, τοΰ 
Βίκτωρο; Οΰγγου, μετά τής πρό αύτή; άποθανού- 
ση; ιδ ία ; άδελφής 'Ρεβέκκα;.

Μεταβάσα δέ ύστερον άπό τών στίχων τοΰ 
Κατούλλου εί; τά  φρικώδη τοΰ Μεσαιώνο; θεά
ματα ύπεκρίνατο τήν Ροζεμόνδην πίνουσαν έκ 
τοΰ κρανίου τοΰ πατρό; αύτή;, καί έμιμήθη τήν 
τέχνην τή ; Αδριάννη; L ecou vreur, καί έπε- 
ράτωσε τόν δραματικόν αύτή; βίον διά παρα- 
στάσεω; τή ; C /.a n n e , δράματο; τοΰ Σκρίβου. 
Περισπούδαστο; δέ το ΐ; πάσι γενομένη περιήλθε

τήν Εύρώπην, καί παρέστησεν έν Λονδίνω, έν 
Πετρουπόλει, έν Βιέννη, έν Τοσκάνη,καί άπό τών 
οχθών τοΰ Νέβα μέχρι τών οχθών τοΰ 'Ρήνου 
καί τοΰ Τιβέρεως, άνερρίπισε πανταχοΰ τήν ή'δη 
αποσβεσθεισαν προς την αρχαιαν τραγωδίαν προ
θυμίαν.

Τούντεΰθεν ούδέν αναχαιτίζει αύτήν προσβάλ- 
λουσαν μετ’ άκατανοήτου ίταμότητος καί τά  μέ- 
γιστα  τών προσκομμάτων. Διό εΐδον αύτήν οί 
επαναστατησαντες Παοίσιοι προβαίνουσαν έπί

τή; σκηνής, περιβεβλημένην δίκην μανδύου 
τήν αίματόφυρτον σημαίαν τοΰ 1 7 9 2  καί αδου- 
σαν μετά φωνής Έριννύος τόν Θούρειον Μασσα- 
λιωτικόν ΰμνον. Έκτοτε ή δόξα αύτής εφθασεν 
είς τό άωτον.

Αίφνης, κατορθώσασα οΰτω μεγάλα, φαντα
σιόπληκτο; γενομένη, φεύγει τού; Παρισιού; άπο- 
κινδυνεύσουσα εί; τ ά ; Ηνωμένα; Πολιτείας· 
του; Παρισιού;, ενθα ό Σατωβριάνδο; προσήνεγκε 
αύτή τόν βραχίονα καί ήγεν εί; τήν σκηνήν, καί

μέχρι τοΰ θεωρείου τη ; Κυρία; 'Ρεκαμιέ, ενθαό 
Λαμαρτΐνα; ελεγε πρό; αύτήν ώ Μ ο ΰ σ α , ! καί 
ό Λαμενναΐο; εΐπετο αύτή πανταχοΰ.

Διαδοθειση; τή ; περί τή ; άναχωρήσεω; αύτή; 
φήμης, οί ΙΊαρίσιοι έγένοντο περίλυποι, οΐονεί 
προαισθανόμενοι δτι έπορεύετο ζητούσα τόν θά
νατον κατά τάς άκτάς έκείνας. Αλλ’ούδείς ήδυ
νήθη ΐν ’άποτρέψη αύτην. Καί ώ ; εί έπεθύμει 
ίνα εγκαταλειψη ασβεσταν τήν φήμην καί άκή- 
ρατον τήν άπό τοΰ θανάτου θλίψιν αύτη;, παρέ

στησεν ώ; εί; τελευταΐον ασπασμόν θαυμασίως 
τα αριστα αύτή; πρόσωπα, τήν Φαίδραν καί τήν 
Ερμιόνην, καί τήν 'Ρωξάνην. Καί ή φωνη αύ

τή ; ήν απήχημα τοΰ θεάτρου τών ’Αθηνών.
Βλέπων τ ις  αύτήν διαδραματίζουσαν μετά 

τοσούτου θάμβους καί άληθείας τούς μεγάλου; 
έκείνου; χαρακτήρα;, προέβλεπε τό τέρμα τοΰ 
βίου τή ; μεγαλόφρονο; γυναικό;, ή τ ι ;  προαισθα
νόμενη δτι ούόέποτε άν πάλιν εύρεθείη ένώπιον 
τοιούτων θεατών, ών άνήγαγε τήν ψυχήν, άνέ- 
δειξε πάσαν τήν αύτή; τέχνην καί δύναμιν.

Έκτοτε οί Παρίσιοι δέν εΐδον πάλιν αύτήν 
ζώσαν. Η Αμερική δέν έξετίμησεν αύτήν διότι 
προ; κατάληψιν τών ύψηλών έκείνων τοΰ άρ~ 
χαιου Παρνασσού φθόγγων απα ιτείτα ι νοΰ; καί 
ψυχή άποτετελεσμένοι. Τούντεΰθεν ήσθένησε καί 
κατέπεσε τηκομένη ύπό τή ; φθίσεω;. Χαίρετε 
λοιπόν δόξα, καί κρότοι κα ί κατορθώματα καί 
ποιητικαί εύφροσύναι!

Μετ’ ολίγον οί ιατροί άπελπίσαντε; έ'πεμψαν 
αύτήν εί; Αίγυπτον καί εί; C annes, δπω; άπο- 
θάνη έν ησυχία.

’\λ λ ’ όποία αγωνία! Βλέπουσα έαυτήν νεω- 
τάτην ετι καί ώραίαν, έπάλαιε μάτην πρό; τό 
έπισκήπτον καί πάντοθεν περιβάλλον αύτην τοΰ 
θανάτου σκότο;, διαφυλάξασα έπι τών ύπό 
τοΰ θανάτου συντριβομένων αύτή; τοΰ προσώπου 
σημείων τό διάπυρον τών οφθαλμών, καί τά 
μέτωπον ποιήσεω; άνάπλεων, και τά στωμύλον 
έκεΐνο στόμα, ενθα ένεχαράχθησαν τά ίχνη τών 
άρχαίων αριστουργημάτων.

Γ Ο ΡΓΙΑ Σ.



Τ Α  Μ ΕΓΑ Λ Α
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ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝ02 ΕΡΓΑ.

Α '.

Ή διατρύπησις τοϋ Κενισίου ορούς.

(Β λέπε τή ν  Ιν σελ. 6 4  τοϋ δευτέρου τεύχους εικόνα.)

'Η διάτρησις τοΰ Κενισίου δρους (m o n t 
C en is), εν των μεγίστων κατορθωμάτων τοΰ 
δεκάτου έννάτου αίώνος, τελειοΰται ήδη παρα 
πάσαν προσδοκίαν προσεχώς.

*Η απέραντος αΰτη υπόγειος σνίραγζ, ή δ ια - 
π ερ ώ σ α  τάς Ά λπεις 1 6 0 0  μέτρα ύπο την επι

φάνειαν αύτών, είς μήκος τεσσάρων χιλιομέτρων 
καί τριών λευγών, μέλλει ινα καταστηστι εκπο
δών τον κολοσσαΐον τοΰτον φραγμόν τον χωρι- 
ζοντα την Ιταλίαν άπο της Γαλλίας.

Προ ένός έ'τους κατεσκευάσθη επι τοΰ Κενι
σίου δρους πρός έφήμερον εύκολιαν τών επ ιμ ι
ξιών πρόσκαιρος τις σιδηρόδρομος διακονουμενος 
ύπό άτμαμαζών νέου είδους τών τοΰ F e ll. 
Αλλά τό σύστημα τοΰτο κατεδειχθη κακή 
μοίρα άβέβαιον κάι επικίνδυνον έφαρμοζομενον 
τόποις ούτως ύψηλοΐς · δ ιότι ή χιών η κατακα- 
λύπτουσα τάς γραμμ.άς κατά τά  τρια μ.ερη τοΰ 
έτους έπιποοσθεΐ πάντοτε τη πορεία της ατμα- 
μάξης, ή τις ά'λλως δέν δύναται νά σύρη κατόπιν 
αύτής πλείονας τών τριών η τεσσαρών αμαξών.

'Η έζδρυςις και ή άποκίνησις τών γαιών τών

Λ * /  /  «w iV  /συνήθων υπογείων σηράγγων των εςορυσσομενων 
πρός διάβασιν τών σιδηροδρόμων κατορθοΰται 
τανΰν συνήθως ευχερέστατα. Διότι επι της ραχεως 
τοΰ διατρυπηθησομένου δρους καί έπί της γραμ- 
μ,ής της έκτελεσθησομένης ση'ραγγος έςορύσσον- 
τα ι κα τ’ ίσας αποστάσεις πολλά κάθετα φρεατα 
διήκοντα μέχρι τοΰ επιπέδου της μελετωμενης 
σηραγγος, άτινα χρησιμεύουσιν ώς δ ιπ λ α ΐ άφε- 
τηρίαι τών εργασιών και προσποριζουσι τον 
άναγκαΐον άέρα τοΐς έργαζομένοις. Ένταΰθα 
δμ,ως ή έξόρυξις τοιούτων καθέτων φρεάτων, 
διηκόντων ένιαχοΰ είς βάθος 1 6 1 2  μ,ετρων, ήτο 
αδύνατος, καί τοΰτο καθιστά τήν δυσκατά- 
πρακτον έπιχείρησιν ταύτην άληθως αξιοθαυ- 
μαστον.

Πώς λοιπόν ήδυνήθησαν οί επιχειρήσαντες

Ί

I

*

μ,έχρι τών περάτων αύτής, καί εμβάλλει κί- 
νησιν τα ΐς διαφόροις τρυπανηφόροις μηχαναΐς. 
'Ο αήρ ούτος, μολυνθείς ύπό της αναπνοής τών 
εργατών καί τών λυχνιών, καί τής πυροκόνεως, 
άπορροφάται ύπό ά'λλου σωλήνος άπολη'γοντος 
είς κολοσσαίαν είσπνευστικήν μ,ηχανήν ίδρυμένην 
προ τοΰ στομίου.

Αί πρός πύκνωσιν ή άπόρρόφησιν τοΰ άέρος 
μηχαναί καί οί προς μετοχέτευσιν αύτοΰ σω- 
λήνες, καί άπλώς ά'παντα τά  μηχανήματα καί 
οί έργάται είσιν ίσάρριθμ-οι εκατέρωθεν τών 
Ά λπεων, οί μέν έν Γαλλία, οί δέ έν ’Ιταλία.

'θ  έπιθυμ.ών ΐνα ί'δη τάς εργασίας κατέρχε
τα ι είς τήν είσοδον τής σηραγγος διά κλίμα- 
κος έχούσης τετρακόσια; πεντήκοντα βαθμίδας, 
συνοδευομ,ένας εκατέρωθεν ύπο δύο σωλήνιον σι

δηρών, ών ό μεν ώθεΐ πρός τά  μ.ύχια τής σή- 
ραγγος τόν πεπυκνωμ,ένον άέρα, ό δέ άπορροφα 
τον ήδη άχρηστον καταστάντα.

Μάτην ό οφθαλμός ζητεί ΐνα διεισδύη είς 
τό άπέραντον έκεΐνο άντρον, έ'νθα περί διακο- 
σίους πεντήκοντα έργάτας καί τεσσαράκοντα 
ίππους εργάζονται νύκτα καί ημέραν, φωτιζόμε
νοι ύπό τριακοσίων λυχνιώ ν, είς άπόστασιν 
4 0 0 0  μέτρων άπό τής εισόδου. Ούδείς κρότος, 
ούδεμία φωνή, ούδέν φώς σημαίνει τήν παρου
σίαν τοσούτων ανθρώπων έν τώ αληθεΐ έκείνω 
ταρτάρω, καί μ.όνον έκ διαλειμάτων ό ήχος τών 
τηλεγραφικών κωδων ίσκων αναγγέλλει αύτού;.

Ή  τομή τής σηραγγος παριστα κύκλον ούτι
νος ή άκτίς έχει μ.ηκος τεσσάρων μ-έτρων, ή δε 
διάμετρος έπτα μ,έτρων καί εξ έκατοστημ.έτρων<

" ->r \ r / »  ̂ »ινα εζορυςωσι το υπόγειόν εκείνο αντρον προσ- 
πορίσαι φώς καί άέρα ή άλλως ζωήν τοΐς έργά- 
τα ις, τοΐς καταγινομ-ένοις περί τήν διεύθυνσιν 
τών διατρυπωσών τά δρη μηχανών, αίτινες προ- 
παρασκευάζουσι τάς τρύπας τών ύπονόμ.<υν, καί 
καταγίνονται περί τήν άποκάθαρσιν τών χω μά
των καί τών λίθων;

Τοΰτο κατωρθώθη διά  τοΰ πεπυκνωμένου καί 
συντεθλιμμένου άέρος, δστις γίνεται χρήσιμος 
πρώτον μεν προς αναπνοήν καί φωτισμόν καί 
£κρηξιν τής πυρίτιδος, έπειτα δέ ώς κ ιν η τ ικ ή  
δύναμ ,ις.

'θ  ύπό ιδίων μ.ηχανών πυκνού μένος άήρ συν
αθροίζεται είς μεγάλας δεξαμενάς κειμ.ένας παρά 
τδ στδμιον τής σηραγγος, φέρεται διά τίνος 
σιδηροΰ σωλήνος διαμέτρου 2 0  έκατοστημέτρων



Δύο ζεύγη γραμμών σιδηρών ύπηρετοΰσι τα 
εργα. Εκατέρωθεν αύτών εύρίσκονται δύο ττεζο- 
δρόμια 7 0  εκατοστή μέτρων πλάτους. Έν τώ 
μέσω δέ τών δύο γραμμών διέρχεται ό φέρων 
τόν συντεθλιμμένον άέρα σωλη'ν. Α ί πλευραί της 
ση'ραγγος περιβάλλονται υπό τοίχων καμαρωτών, 
έξορυσσομένης της ση'ραγγος.

Αί δύο πρός πίεσιν και πρόωσιν η άπορρόφη- 
σιν του άέρος μηχαναί κινούνται ούγι δ ι’ άτμοΰ 
άλλά διά δυνάμεως καταπιπτοντων ύδάτων. 
Πελώριος κώδων, καταβαίνων ύπό της πιέσεως 
τώκ ύδάτων, και άνυψούμενος άλληλοδιαδόχως, 
συμπυκνοΐ τόν άέρα και ώθεΐ αύτόν εν τώ σιο- 
λήνι τώ  συγκοινωνοΰντι ταΐς τρυπανηφόροις 
μηχαναΐς της ση'ραγγος, η άποτελεΐ κενόν, όπερ 
διαδιδο'μενον έν τώ  αύτη συναπτομένω σω- 
λήνι άπορροφα ίσχυρώς καί άδιαλείπτως περι 
■48000 μέτρα τοΰ έν τη  σήραγγι διεφθαρμένου 
άτμοσφαιρικοΰ άέρος.

Αί εσωτερικά! κινηταί μηχαναί κατεσκευά- 
σθησαν ύπό τοΰ κ. Σομμελιέρου. Εκαστη μη- 
χανή είναι κεχορηγημε'νη τρυπάνω έφηρμοσμίνω 
έμβόλω κινουμένω έντός σιδηροΰ κυλίνδρου, είς 
δν εισέρχεται ό πεπυκνωμένος άήρ, ούτινος ή 
είσοδος καί έ'ξοδος ρυθμίζεται διά τίνος κλειομέ- 
νης καί άνοιγομένης βαλβΐδο; ούτως, ώστε τό 
έ'μβολον, ώΟοΰν πρός τό έξω κατά τοΰ βράχου 
τό τρύπανον, όπισθορμα ά/ευ κλονη'σεως. Μι
κρά τις  δεξαμενή πεπυκνωμένου άέρος κειμένη 
παεά τόν κύλινδρον περιάγει οδοντωτόν τροφόν 
περιστρέφοντα τό τε έ'μβολον καί τό τρύπανον 
τό διατρυπών τόν βράχον. Η σήραγξ διαιρεί
τα ι παρά τάς μηχανάς διά δοκών είς δύο ορο- 
φάς. Τών δέ εργατών οί μέν έργάζονται έπί 
τοΰ ικριώματος οί δέ ύποκάτω, διευθύνοντες τά 
τρύπανα τά  άπεργαζο'μενα τάς τρύπας , αίτινες 
πληροΰνται πυριτιδος, καί μετ’ όλίγον άποχω- 
οούντων μακράν τών έργατών, έκρη'γνυνται πλη- 
ροΰσαι ψηγμάτων καί ζοφώδους άτμοΰ τήν σή
ραγγα.

Μετά τήν εκρηςιν τών υπονόμων άνοίγεται ό 
κρουνός τοΰ σωλήνος τοΰ φέροντος τόν πεπυκνω- 
μένον άέρα, ό'στις έξορμών άποδιώκει τούς 
ατμούς, καί τά  έκ τής πυρίτιδας άέρια, καί έκ- 
καθαίρει τήν άτμοσφαΐραν. Μετά ταΰτα έπι- 
σωρεύουσιν οί έργάται τούς έκ τής έκπυρσοκρο- 
τήσεως έκτιναχθέντας λίθους έπί μικρών άμαξών, 
αίτινες φέρουσιν αύτούς μέχρι μακοοΰ τίνος σταθ
μού, ένθα οί ίππο ι συντελοΰσι τό εργον.

Καθ’έκάστην ημέραν τρυπώνται 7 2 0  τρύπαι 
καί έκρήγνυνται 7 2 0  υπόνομοι" αί έργασιαι 
προχωροΰσιν όσημέραι πρός το τέρμα, έν ώ προ- 
κειται ϊν’ άσπασΟώσιν άλλήλους οί άπό τής Γαλ
λίας καί τής Ιτα λ ία ς έξορύσσοντες.

Αλλά πώς ήδυνη'θησαν οί μηχανικοί ί'να χ α -  
ράξωσι τήν διεύθυνσιν τής ση'ραγγος έξ έκατέρων 
τών πλευρών τοΰ ό'ρους, ούτως (όστε, μή ύπαρ- 
χοντος μηδενός σημείου σκοποΰ, μηδεμιάς δυνα
τής έπιμιξίας μετά τοΰ επιπέδου αύτής, ί'να 
όδεύσωσι κατ εύθεΐαν επι το αυτό σημεΐον, και 
συναντηθώσιν έν τοΐς έγκάτοις τοΰ όρους ;

Οί κύριοι Βορελλης και Κ απελλος, ιταλοι 
μηχανικοί, ένίκησαν τάς άνυπερβλήτους του 
ζητήματος τούτου δυσχερειας. Εφ έκάστης 
κλιτύος άντικειμένης τή  εϊσόδω τής σηραγγος 
ίδρυσαν διόπτραν, ής ό ά'ξων έδεύκνυε τήν μέλ- 
λουσαν διεύθυνσιν τής σηραγγος. Έ π ί τού ύψη- 
λοτάτου σημείου τοΰ ό'ρους ( 2 ,9 5 0  (/.ετρα} 
ίδρυσαν μηκοσκόπιον άφ’ ού έστοίχισαν καμακας 
έπί τής γραμμής τής άντιστοιχούσης έκατερωθεν 
τή σήραγγι, καί ούτω ήδυνήθησαν νά ένωσωσι 
τάς δύο γραμμάς.

Τό μήκος τής ση'ραγγος έσται 1 2 ,0 0 0  μέτρων 
ήτοι ύπέρ τρεις λεύγας· τό δέ όλον έ'ργον τε -  
λειωθήσεται εν δυσίν έ'τεσι. Τό ό'λον τής δαπά
νης έ'σται πεντήκοντα πέντε έκατομμύρια φραγ- 
κων. Αλλά τό παραδοξοτατον έν τή έπιχειρήσει 
ταύτη είναι ή έκκάρπωσις τής δυνάμεως τών 
καταπιπτοντων ύδάτων άναπληρούσης τήν τοΰ 
άτμοΰ. Τό σύστημα τοΰτο, ό'περ τοσοΰτον πα - 
ρημελήθη , άπό τής άνακαλύψεως τοΰ άτμοΰ , 
άπεδείχθη ώφελιμώτατον έν τοΐς τοιούτοις, καί 
είθε νά ώφεληθώμεν έκ τοΰ παραδείγματος τού
του ό'πως έκκαρπώμεθα προσηκόντως τ/ιν δύνα- 
μιν τών εν Έ λλάδι ύδάτων, άτινα, άντί διευ- 
θυνόμενα ύπό τής τέχνης να καθιστώνται πηγή 
πλούτου καί εύημερίας, μεταβάλλονται είς χ ε ί
μαρρους καί καταρράκτας έπιπροσθοΰντας ταΐς 
διαβάσεσι καί εϊς λίμνας άπεράντους κατακλυ- 
ζούσας άπειρον γεωργησίμου γής έπιφάνειαν.

α Έάν ή έπιχείρησις έπιτύχη, δύναται νά 
φέρη πλεΐστα τή  ’Ιταλία κέρδη, έλεγε πρό τ ι -  
νων έτών ό Καβούρ έν ταΐς Ιταλικαΐς βουλαΐς, 

διο'τι διά τής δυνάμεως τοΰ ύδατος δυνησόμεθα 
ί'να κατασκευάσωμεν εύθηνότατα παντοΐα έ'ρ^α, 
ά'τινα γενόα,ενα διά τοΰ άνθρακος καθιστώνται 
λίαν πολυδάπανα. Ή  Ιταλία  κέκτηται ΰδατα 
καταπίπτοντα ένοντα κινητικήν δύναμιν πλείονα 
ή τά  άνθρακοφόρα μεταλλεία τής Αγγλίας. »

Αί δοκιμαί έπέτυχον έντελέστατα, καί αί 
μηχαναί αίτινες έξώρυςαν τήν σήραγγα τών 
Ά λπεων, μεταφερόμεναι ύπό πάντα καταρρά
κτην καταπίπτοντα, δύνανται τοΰ λοιπού ί'να 
παρέχωσιν εύθηνοτάτην κινητικήν καί ώφέλιμον 
δύναμιν. « Κατεχράσθημεν τήν δύναμιν τοΰ 
άτμοΰ, λέγει ό κ. C azin , καί τών άτμομηχα- 
νών. Λυπηρόν δέ ό'τι τοσοΰτον παρημελήθησαν 
αι ύδραυλικαί δυνάμεις· δ ιότι ή δύναμις τών 
καταπιπτοντων ύδάτων είναι ανεξάντλητος. » 

Οΰτω λοιπόν ή έκτέλεσις τής ση'ραγγος συνε- 
τέλεσεν ίνα έπαναγάγη τιμήν τή ύδραυλική, 
παρά λόγον παραμεληθείστρ μέχρι τοΰ νΰν.

Β '.

'θ  σιδηρόδρομος τοϋ Ειρηνικού ’Ωκεανού.

' θ  απέραντος ούτος σιδηρόδρομος, ό έρπων 
άνά μέσον τών σαβανών καί τών ακηρατων ο α - 
σών, ό άναρριχώμενος έπί τών Γρανιτικών ορών 
είς ΰψος 2 3 0 0  μέτρων, ούτινος οί σπάνιοι σταθ
μοί τυγχάνουσιν άπομεμονωμένοι έν μέσω τών 
έρη'μων τοΰ Νέου Κόσμου, έ'ρμαια τών κακοβού- 
λων έπιδρομών καί μηχανημάτων τών άγριων 
’Ινδών, ή άπέραντος καί μεγίστη αΰτη τής 
ύφηλίου όδός έτελειώθη όλοσχΛ^&ί τ ΐ  1 0  μαΐου 
I 869, παλαισάντων πρός μυρία έν τούτω προσ
κόμματα τών Αμερικανών, καί έπιδειξαντων το 
τολμηρόν τής ιδίας έπινοίας.

Ή παντελής διάβασις άπό Νέας 'Γορκης 
άφετηρίας τής γραμμής μέχρι του Αγίου Φραγ
κίσκου, καταλήξεως αύτής, είναι 7 0 0  λευγών, 
καί ή πορεία διαρκεΐ έπτά όλας ήμέρας. Ούδείς 
ά'ν ποτε όδοιπορών έφθανε σώος καί ύγιής άπό Νέας 
Ύόρκης είς τόν \ γ ιο ν  Φραγκίσκον, έάν αί άμα- 

ςαι τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ήσαν κατεσκευα- 
σμέναι ώς αί τής Εύρώπης. Ό  ’Αμερικανός, καί
περ τολμηρότατος καί λίαν ριψοκίνδυνος, άγαπα 
τήν εύζωΐαν, καί προτιμά ί'να κρημνισθή, δ ια- 
βαίνων γέφυραν έτοιμόρροπον καί κλονουμένην, 
καί άποθάνη εύπορών ή ν άπολεσθη κακοπαθών.

’Εκαστος οδοιπόρος, πληρόνων όλίγον άρ- 
γύριον (1 0  φράγκω; καθ’ έκάστην), δύναται ίνα 
όδοιπορή μόνος η μετά τών φίλων έν ίδιαιτέρω 
χωρίσματι (S ta te ro o m ), η πληρόνων 2 0  φρ.καί 
έν ιδία άμάξη (p a la c e -c a r)  έχούση κλίνην, τρά
πεζαν, καθέδρας, άνακλιντη'ριον κ τλ . κτλ. Αί 
συνήθεις άτμάμαξαι περι έχουσιν 4 8  θέσεις. Έν 
τω μέσω μένει έλευθέρα δίοδος συνάπτουσα 
ταΐς διόδοις άπάσαις τών άλλων άμαξών, δ ι ’ 
ής οί οδοιπόροι δύνανται ί'να περιφέρωνται έλευ- 
θέρως άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας 
άμάξης, ώς έν άτμοπλοίω.

Εκατέρωθεν τοΰ διαδρόμου τούτου είναι κα- 
θέδραι περίακτοι άναπαυτικώταται. Πληρόνων 
εν τάληρον δύναται έκαστος ί'να κοιμηθή έν 
κλίνη έξαιρέτω, ή πληρόνων δύο φράγκα έχει 
ώς κλίνην μίαν τών καθεδρών τούτων.

Αί άμαξαι θερμαίνονται τόν χειμώνα δ ι’ 
έστιών τεθειμένων έν τοΐς άκροις · ή δέ διαέρω- 
σις γίνεται ύπό ιδίων μηχανών. Έκάστη άμαξα 
έχει άπόπατον ιδιαίτερον, καί ιδίαν καλλω
πισμού τράπεζαν, έν ή ύπάοχουσιν πλήθος όθο· 
νών, σαπώνια, ψήκτραι, κτένες, κ τλ .

Πότε βλέψομεν έν Ευρώπη τοιούτους σ ιδη
ροδρόμους;

Γ '.

'Η μεγάλη γέφυρα τοϋ Νιαγάρα.

Έ π ί τοΰ περιφη'μου τής βορείας Αμερικής 
ποταμοΰ Νιαγάρα κατεσκεύασαν οί Αμερικανοί 
δευτέραν κρεμαστήν γέφυραν, ή'τις θεωρείται ώς 
κατόρθωμα άξιοθαύμαστον. Η γέφυρα αΰτη ε ί
ναι ή μακροτάτη καί υψηλότατη πασών, έ'χουσα 
μήκος μέν 1 2 6 8  ποδών, αίωρουμε'νη δέ εϊς ύψος 
1 8 0  ποδών ύπεράνω μεγίστων βράχων, άφ’ ών 
καταπίπτοντα τά ΰδατα παράγουσι έμφαντικω- 
τάτας δίνας.

Α ' .  

Περιήγησις περί τήν γην έν όγδοήκοντα 
ήμέραις.

Έκαστος δύναται ση'μερον νά περιέλθη τήν 
γην έν 8 0  ήμέραις, ήτοι έν τώ  αύτώ χρόνω έν 
ώ ά'λλοτε ό περιηγητής έπορεύετο άπό Παρισίων 
είς Πετρούπολιν.

Ιδού δέ τό περιηγητικόν
Από Παρισίων είς Νεοβόρακον 1 1 ήμέραι. 

Από Νεοβοράκου διά  τού σιδηροδρόμου τοΰ Ει
ρηνικού Ώκεανοΰ είς Ά γ . Φραγκίσκον 7  ήμέραι.

Από 'Αγίου Φραγκίσκου εϊς Y o k o h am a  δ ι’ 
χτμοπλοίου 2 I ήμέραι.

Από Y o k o h am a  είς Χόνγ-Κόνγ δ ι’ άτμο- 
πλοίου 6  ήμέραι.

Από Χόνγ-Κόνγ ’είς Καλκούτταν δ ι ’ ά τμ ο- 
πλοίου 12  ήμέραι.

’Από Καλκούτταν είς Βομβάην διά  σιδηροδρό
μου 3  ήμέραι.

Από Βομβάης είς Κάίρον, δ ι’ άτμοπλοίου 
μέχρι Σουέζ καί δ ιά  σιδηροδορόμου μέχρι Κ άι
ρου 1 4  ήμέραι.

Από Κάιρου είς Παρισίους 6  ήμέραι.
Τό ολον 8 0  ήμέραι.

Ξ. Μ.

Ά νασ/.α ια ι έν Κχόρ',«6« 3.

σάντων πολύτιμον, ή'τις άνάγεται είς τήν βασι
λείαν τοΰ Σεννακχερίβ, τοΰ ίδρύσαντος τό βασί- 
λειον, καί ήτις κατά πάσαν πιθανότητα άπετέλει 
μέρος τής δημοσίας αποθήκης τών δ η μ ο σ ίω ν  

αρχείων, καί τής βασιλικής βιβλιοθήκης, ής έκα
στος τόμος, ή μάλλον έκάστη σελίς συνίσταται 
έκ πινακίδος οπτής άργίλλου, ένή κατεγράφοντο 
τα  αξιολογώτατα τών ιστορικών γεγονότων καί 
άπεθησαυρίζετο τό σύνολον τής άσσυριακής κο
σμικής σοφίας, αστρονομίας καί θεολογίας, καί 
γραμματικής, καί πολύγλωττα μάλιστα λεξικά. 
Καί ούτως ή Εύρώπη, άπολέσασα τάς βιβλιοθή- 
κας τών Αθηνών καί τής Ρώμης καί τής Α λ ε
ξάνδρειάς, κέκτηται ση'μερον τήν βιβλιοθήκην 
τοΰ βασιλέως Σεννακχερίβ, έναποτεθεΐσαν είς τό 
Βρεταννικόν Μουσεΐον. Από δέ τών πολυτίμων 
τούτων γραπτών λειψάνων τής βιβλιοθήκης τοΰ 
βασιλέως Σεννακχερίβ κατώρθωσαν ο τε σοφός 
Ρόλινσων καί μετ’αύτόν ό ά'ξιος αύτοΰ ζηλωτής

Ιούλιος ’Ό π περ τ  ΐνα συναπαρτίσωσι πολύτιαον 
χρονολογικόν μνημεΐον, τάξιν δηλαδή συνεπή 
όεκαες βασιλέων, άποτελοΰσαν περίοδον τριακο- 
σιων ουο ετών, μετά σημειώσεων έκαστου έ'τους, 
έπονομαζομένου άπό τοΰ ονόματος έκάστου τών 
μεγιστάνων τής βασιλείας. Από τών μελετών 
τών ακαταπόνητων τούτων έρευνητών άπεδείχθη 
εναργεστατα ότι ή Νινευί έάλω τωόντι έν ετει 
Μ  ι Π. X . ύπο τών δυνάμεων τοΰ Αρβάκουε, 
βασιλέως τής Μηδιας, καί τοΰ βασιλέως τής Βα- 
ουλώνος, συ μ μαχησ αν των, καί κατασκαψάντων 
τήν άρχαίαν Νινευϊτικήν μοναρχίαν.

Κατά τήν δευτέραν ταύτην εκδρομήν ό κύριος 
Λαγιάρδος δέν περιώρισε τάς έρευνας αύτοΰ μό
νον έν τώ Ασσυριακώ έδάφει, άλλ’ έξέτεινεν 
αύτάς καί είς τά Βαβυλωνιακόν. ’Εν ετει 1 849 
ό ακάματος ούτος έρευνητήςτών αρχαίων κατήλ- 
θε καί έπεχείρησεν άνασκαφάς περί τήν τοπο
θεσίαν τής άρχαίας Βαβυλώνος, αίτινες, καίπερ 

ήττον εύτυχεΐς τών πρώτων, 
διατελοΰσι γινόμεναι μέχρι 
σήμερον, αγουσαι είς τό ©ώς 
θησαυρούς ιστορικών μνημείων 
καί έπιγραφών.

ΙΑ'.

Νέα γαλλική έκδροαή 
( 1 8 5 2 ) ,  έπιστατοϋντος 
τοϋ κυρίου F u lg e n se  
F re sn e l, συνοδευορ,ένου 
υπο τοΰ κυρίου ’Ιουλίου 
Οππερτ καί ένος άρχι- 

τέκτονος, επιτετραμμέ
νων τήν μελέτην τής το
ποθεσίας τής Βαβυλώνος.

Αί άπό τών έν Νινευί τής 
Ασσυρίας ερευνών καίάνασκα- 
φών 5ζευρέσεις άνεμίμνησκον 
τήν λαμπράν Βαβυλώνα τοΐς 
σοφοΐς, ούς ούκ εία καθεύδειν 
τό τρόπαιον τοΰ Λαγιάρδου 
και Βόττα. Εκεί παρά τάς 
όχθας τοΰ Εύφράτου πρού- 
κειτο αύτοΐς νέων άνακαλύ- 
ψεων καί δόξης στάδιον. Ό  
ηόη διά τάς περί Αραβίας 
αςιολογους αύτοΰ έρεύνας 
γνωστός γάλλος F re sn e l, 
καταπείσας τήν γαλλικήν 
κυβέρνησιν ΐνα δώση αύτώ 
τήν άναγκαίαν χορηγίαν, άνε- 
χώρησε μεθ’ ένός άρ/ιτέκτο- 
νος καί ένός έμπειρου τών έν 
Άνατολαΐς γλωσσών , τοΰ 
Γερμανού, ’Ιουλίου ’Ό π 
περτ. Η  επιτροπή αΰτη , 
καίπερ άνεπαρκώς κεχορηγη- 
μένη, ήδυνήθη ΐνα μελετήση 
φιλοτιμως τά  περί τήν το
ποθεσίαν τής άρχαίας μητρο- 

πόλεως ταύτης, καί άπέδειξεν ό'τι ό μέγας 
έκεΐνος κολωνός, ό αϊωρούμενος παρά τήν δυτικήν 
όχθην τοΰ Εύφράτου ύπο επωνυμίαν Birms- 
N im ro u d , παριστα τόν παρά τοΐς άρχαίοις 
διαβόητον πύργον τοΰ Βη'λου, ή , ώς ονομάζει αύ
τόν ή Γένεσις, Πύργον τοΰ Βαβέλ. Ό  πύργος, καί
περ ά'μορφος έρειπίων συσσώρευσις ών, εχει ΰψος 
έκατόν πεντήκοντα καί τριών ποδών. Ό  κύριος 
'Ρόλινσων εύρεν έν αύτώ μετά τήν έν έ'τει 1854 

άναχώρησιν τών έπί τούτω τεταγμένων Γάλλων 
επιγραφήν τού βασιλέως Ναβουχοδονόσορος, έπι- 
βεβαιούσαν ότι ό μονάρχης ούτος (περί τά  600 
Π. X .)  ώκοδόμησεν έκ νέου τον σχεδόν πεσόντα 
πύργον καί ναόν. Έκατον εικοσιν έ'τη μετά 
ταΰτα τό μνημεΐον κατεστραφη ύπό τοΰ Ηέρξου. 
Πρός δέ βορράν τοΰ πύργου εκτείνεται τάξις 
γεωλοφιών ύποδεικνυουσών τά  ίχνη τής άρχαίας 
μητροπόλεως.

Ση'μερον, ώς έπ ί τοΰ Ηροδότου, ό Εύφράτης
3

I '.

II έν έ'τει 18 4 8  δευτέρα έκδρομή τοϋ 
κυρίου Λαγιάρδου.— Έπανάληψις τών άνα- 
σκαφών τοϋ Κογιουντζίκ. —  ’Ανασκαφαί έν 
Kalah—Cherghat. —  Εκδρομή εϊς Βα
βυλώνα.

Απορη'σας χρημάτων ό κύριος Λαγιάρδος έπα- 
νήλθεν είς Α γγλίαν, άφοΰ προέπεμψε τά  πολύ
τιμ α  αύτοΰ εύρήματα αύτόσε. Περί τά  τέλη τοΰ 
έπιγενομένου έ'τους (1 848) τό Βρεταννικόν Μου
σεΐον παρεχώρησεν αύτώ νέας χορηγίας, πρός 
νέας άνασκαφάς, δ ι’ών άνεκάλυψε πάλιν έτέρας 
ιστορικάς καί θρησκευτικάς έπιγραφάς, καί άνά- 
γλυφα καί είδωλα καί άγάλματα κολοσσαΐα, 
καί αλλας άξιολόγους αρχαιότητας, καί όπερ 
σπουδαιότατον, αίθουσαν περιέχουσαν πλήθος 
οπτών πλίνθων η κυλίνδρων, συλλογήν άπαρτι-

ΝΙ ΝΕΥΙ ,
Β Α Β Υ Λ ίΙΝ  Κ Α Ι Π Ε Ρ Σ Ε Π Ο Λ ΙΣ .

(ΝΕΩ'ΓΑΤΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.)

( -ννέχ. άπό σελ. III.)

Θ'.

Ο κύριος Λαγιάρδος έρευνα αυτήν τήν 
χωροΟεσίαν τής Νινευί. —  ’Ανασκαφαί τοϋ
Koiountjik.

Υπό επωνυμίαν ά ν α σ κ α φ α ί  τ ή ς  Ν ι ν ε υ ΐ  
συγχέουσιν οί πλεΐστοι τάς παρά τοΰ κυρίου Βόττα 
έν Κχόρσαβαδ άνασκαφάς ταΐς 
έν Νιμρούδ παρά τοΰ κυρίου 
Λαγιάρδου γενομέναις. Ποος 
αποφυγήν τής συγχύσεως 
ταύτης άνάγκη ΐνα ενθυμηθή 
ό άναγνώστης ότι τό μέν 
Κχόρσαβαδ άπέχει, ώς εϊπο- 
μεν,  τέσσαρας ώρας άπό 
Μουσούλ, πρός βορράν καί 
άνατολάς, καί έκτίσθη, ώς 
καταφαίνεται έκ τών έπιγρα
φών, έπί τής άρχαίας π ό 
λεως Sargoun· ή δέ Νιαηούδ 
η Kalah κεΐται έννέα ώρας 
πρός μεσημβρίαν τοΰ Μου
σουλ. Έ κ τών έπιγραφών 
έγένετο δήλον ότι τό άρχαΐον 
τής καταστραφείσης ταύτης 
πόλεως όνομα ήν R a la h , 
άναφερόμενον έν τή Γενέσει 
ώς τίνος τών άρχαιοτάτων 
πόλεων τής ’Ασσυρίας1. Ή  
Νΐνος η Νινευί έ'κειτο αντί
κρυ τής πόλεως Μουσούλ άνα- 
τολικώς. Τήν άρχαίαν Ν ι
νευί' προσημαίνουσι δύο j/ε -  
γαλοι λόφοι ύψού7.ενοι είς 
άπόστασιν δέκα η δώδεκα 
λεπτών ά π ’ άλλήλων. Καί ό 
μέν μεσημβρινός ονομάζεται 
ση'μερον λόφος τοΰ Ίιονά, ον ή 
τοΰ τόπου ιστορία συνάππει 
τη  περί τοΰ ’Ιωνά τής βίβλου 
παραδόσει· ό δέ βόρειος κα
λείται λόφος τοΰ Κουγιουντ- 
ζ ί κ ,  ον προσέβαλε πρώτον 
ό κύριος Βόττα πριν άρχ ίση 
τας περί τό Κχόρσαβαδ αύ
τοΰ έρεύνας, καί ποός δν 
έπανήλθε πάλιν ό κύριος Λα
γιάρδος έν έ'τει 1847. Εϊ 
καί ή παρά τοΰ Βρεταννικοΰ 
Μουσείου χορηγηθεΐσα αύτώ 
έπάρκεια έξηντλη'θη, ό ακά
ματος ούτος αρχαιολόγος ένέμεινεν ϊδίαις δαπά- 
ναις τα ΐς εργασιαις μετα τοσαύτης δραστηριό- 
τητος και πάθους, ώστε εν διαστη'ματι έξ μηνών 
άνεκάλυψεν έξήκοντα εξ στοάς, θαλάμου; η προ- 
δομους κεκαλυμμενους υπό αμυθη'των τό πλήθος 
αναγλύφων και επιγραφών· ύιότι τά βασίλεια 
ταΰτα ήσαν πλουσιώτερα καί κάλλιον πεφιλο- 
τεχνημενα τών εν Νιμρουδ. Η κατασκευή τοΰ 
κολοσσαιου τουτου οικοδομη'ματος αποδίδεται 
τώ Σεννακχερίβ, υιώ τοΰ βασιλέως Σεργούν, 
τώ κτίσαντι τά  βασίλεια τοΰ Κχόρσαβαδ' (περί 
το 650 καί 700 ετος Π. X .) —  Τό οίκόπεδον 
τών^ βασιλείων και τών στοών έ'κειτο είς βάθος 
τριακοντα ποδών υπο τήν έπιφάνειαν τοΰ κο- 
λωνοΰ.

ι. Ό  ’Ασσοίιρ έξήΧδε τη ; χώρα? του Σινάο τής (Β»6υ).ω- 
ν .α ;) ,  και Ι χ τ ι «  ττ,ν Ν ινευί, Χ ϊί τά ; όοού; τή ; π όλ3ως ταυ- 
της, και την Καλαν.

(Γενέσ. κεφ. X. I I . )



διαχωρίζει εϊς δύο τήν τοποθεσίαν τ ί ς  πόλεως- 
ιδίως δέ καταφαίνεται δτι έκτος τοΰ ναοΰ του 
Βήλου καί τ ι ς  άκροπόλεως της Σεμιράμιδος, 
ήτις έπέκειτο τή δεξιά τοΰ ποταμοΰ όχθη, και 
ης ούδέν απολείπεται ίχνος, τα  πολυπληθέ
στατα , και πλουσιώτατα καί πλείστου άξια 
κεΐνται έπ ί τής άριστεράς όχθης, κατα τήν ανα
τολικήν τής πόλεως μοίραν, ήτις ήτο ή ύπο 
τοΰ Ναβουχοδονόσορος κτισθεΐσα νέα πόλις· ή 
δ ’ άρχαία , ή πόλις τοΰ Νιμρούδ, ήτο προς 
δυσμάς. Ο κύριος F re sn e l νομίζει δτι, ινα 
φθάση μέχρι τοΰ έδάφους τής άρχαίας πόλεως, 
ανάγκη ΐνα έξορυχθώσι τάφροι τούλάχ ιστόν όγ- 
δοη'κοντα ποδών βάθους.

I B ' .

'Η  άνακάλυψις τών νινευϊτικών επιγραφών 
μεταλλάσσει τήν μελέτην τών σφηνο
ειδών.

'Η σπουδή τής τρίτης γραφής τών τριγλώσ
σων επιγραφών έγένετο μέχρι τής έποχής τών 
άνασκαφών τοΰ Κχόρσαβαδ και τών άλλων άσ- 
συριακών -/ωρών δυσχερεστάτη καί ύποδεεστέρα 
τών άλλων δύο. Τά συγγράμματα δμως τών 
κυρίων Βόττα και Λαγιάρδου προεβίβασαν αύτήν 
ίσχυρώς- έν ταύτώ δ ’έξεδόθησαν σπουδαΐαι μελέ- 
ται έν μέν Γαλλία ύπο τοΰ κυρίου S au le y , έν 
δέ ’Α γγλία  ύπό τοΰ διδάκτορας H in ck s , καί 
τοΰ 'Ρολίνσωνος και τοΰ Φόξ Ταλβότ, εν δέ Γερ
μανία ύπό τοΰ "Οππερτ. 'Η ακανθώδης αύτη 
γραφή γέμουσα δυσκολιών , άς αί γραφαί τοΰ 
πρώτου και δευτέρου είδους δέν εχουσι, διφορεΐ- 
τα ι καί άλλοιοΰται έν πολλοϊς- άλλ δμως, καί
περ δ'//ονοοΰντες έν τοΐς καθέκαστα, όμονοοΰσιν 
Ϊν τοΐς καθόλου, μή άμφιβάλλοντες ή'δη παντά- 
πασιν δτι τό κυριώτατον τής γλώσσης κ α τά τε  
τούς τύπους αύτής καί κατα τό λεκτικόν είναι 
σημιτικόν.

Ή  γραφή αύτής είναι ού μόνον συλλαβική, 
ώς ή Μ ηδική, άλλά κέκτηται καί ϊδιάζοντάς 
τινας χαρακτήρας. Εν τοΐς φωνητικοΐς αύτής 
σημείοις αναμιγνύονται πολλά άπλώς ιδεογρα
φικά σημεία, μή έ'χοντα ιδίαν προφοράν εντε 
τοΐς κυρίοις όνόμασι καί έν τα ΐς  συνήθεσι τής 
γλώσσης λέξεσιν. Ούτω λόγου χάριν ή μέν έ'ν- 
νοια τοΰ Θεοΰ εκφράζεται δ ^  άστέρος, ή δέ τοΰ 
βασιλέως διά μελίσσης, ή δέ τής γής διά κενοΰ 
τόπου τελευτώντος είς γραμμάς ύποτυπούσας 
τούς αύλακας. Περιέχει δέ ή γραφή αύτη καί 
πλήθος σημείων π ο λ υ φ ώ ν ω ν ,  ά'τινα ποικίλως 
ένούμενα παράγουσιν ποικίλας διφθόγγους. Αλλ 
αί πλεΐσται τών δυσχερειών τούτων κατεπονή- 
θησαν, καί άν δέν δυνάμεθα ή'δη ΐνα έξηγη'σωμεν 
οίονδήποτε άσσυριακόν κείμενον τόσον εύκόλως 
ώς τό περσεπολικόν, προέβημεν ηδη μέχρι τοΰ 
ίννοεΐν τήν καθόλου έ'ννοιαν αύτοΰ, καί μετα- 
φράζομεν άσφαλώς μέρη τινά τής επιγραφές.

ΙΓ '.

Τί μέχρι τοΰδε άπέβη έκ τής μελέτης τών 
μνημείων και τής αναγνώσεως τών άσ- 
συριακών έπιγραφών.

Έξεθέσαυ,εν ή'δη έν συντόμω τά  περί τάς 
άνασκαφάς καί εξευρέσεις τών έν Περσία καί 
‘Ασσυρία καί Βαβυλωνία άρχαίων μνημείων, καί 
τά  περί τής έπιδόσεως τών αρχαιολογικών με
λετών, καί τής άναγνώσεως τών έπ ’αύτών μ υ 
στηριωδών γραφών άπό τοΰ Γρότεφενδ, τοΰ Οιδι- 
ποδος τής σφηνοειδούς γραφής, μέχρι τοΰ νΰν. 
Άπελείπετο λοιπόν ήμΐν ΐνα ιδοιμεν τ ι  επο- 
ρίσατο καί πορίσεται ή ιστορία έκ τών έξευοέσεων 
καί τών μελετών τούτων, αΐτινες, λίαν επίπονοι 
τό πρώτον, έπερατώθησαν ηδη εύτυχώς.

ΙΔ \

Ή  άσσυριακή κοινωνία. —  'Η  παιδεία. —  
'Η τών κοινών κατάστασις. —  Ή  πο
λεμική.

‘Ο κατά πρώτον θεωρών τά  έκ τής Ασσυρια-

κής ‘/ώ ρα ; έξαχθέντα μνημεία καταπληττεται 
τήν ύπ ’ αύτών είκονιζομένην παιδείαν.

Οί κατά τήν άκμήν τοΰ μεγάλου Ασσυριακοΰ 
κράτους ζη'σαντες προφήται τοΰέβραϊκοΰ έ'θνους, 
καί μ ετ’ αύτούς ό 'Ηρώδης καί ό Κτησίας μεγα- 
ληγοροΰσι περί τοΰ πλούτου τών βασιλέων τής 
Νινευι καί τής Βαβυλώνας, καί τής μεγαλοπρε
πούς αύτών αύλής καί τοΰ όγκου τών δημοσίων 
οικοδομημάτων. Καί ιδού ση'μερον τά πρό εί
κοσι τεσσάρων αιώνων άπολεσθέντα μνημεία 
έκεΐνα άναθρώσκουσιν ώς άφ ένός κελεύσματος, 
ό'πως συμμαρτυρησωσιν έκείνοις.

Αλλ’ αί παναρχαΐαι τής Ανατολής κοινωνιαι 
διέφερον πάντως τής κοσμίας καί χαριέσσης 
έπί τοΰ Περικλέους η αύγούστου κοινιονίας, καί 
μάλιστα τής σοφής καί λεπτουργηθε ίσης συγχρό
νου ήμών παιδείας. Διότι ή παιδεία τής Ανατο
λής έ'σχε χαρακτήρα παχυλώτερον. Η έπίδοσις 
καί ή λαμπρότης αύτών εισι μάλλον έςωτερικαι, 
μή άκτινοβολοΰσαι τήν διάνοιαν. Υπεράνω τής 
ιεραρχίας πέτετα ι ό βασιλεύς. Ο βασιλεύς έξει- 
κονίζεται πανταχοΰ καί έν πολέμω, καί εν Θήρα, 
καί έν πάση θρησκευτικνί παρατάξει. Καί νΰν 
μέν ύποτυποΰται καθ/ίμενος έπί θρόνου έν χερσιν 
έ'χων τόξον η βέλος, παρών πολιορκουμένη τινι 
πόλει, νΰν δ ’ έπιβαίνων άρματος, καί προπο- 
ρευομένων τών φρουρών έπανακάμπτει τροπαιοΰ- 
χοςάπό μακράς εκστρατείας, ώπλισμενος θώρακι 
φολιδωτώ καί γέρρω ρομβοειδεΐ, έ'χων παρα τήν 
φαρέτραν σαγάρεις καί κοπίδας, περί δέ τη κε
φαλή π ίλημα πυργωτόν. Αλλοτε φέρει ράκος 
σινδόνιον περί τήν κεφαλήν, άναξυρίδα τριπλήν, 
χιτώνα χειριδωτόν τριπλοΰν έ'ως γόνατος, η 
λινοΰν ποδήρη, παρυφασμένον θυσάνω είς ειρμούς 
μαργαριτών άπολη'γοντι, καί έπενδύτην έρεοΰν. 
Φορεΐ δέ ίμάτιον τό μέν θέρος πορφυροΰν, τόν 
δέ χειμώνα άνθινόν- καί τιάραν παραπλησίαν 
τή τών μάγων, καί ύποδήαατα έμβάδι δμοια, 
κρατών σφραγίδα καί σκήπτρον επίσημον, έ'χον 
έπάνω μήλον η ^όδον η κρίνον η τ ι  τοιοΰτον, 
’Από τών ώτων αύτοΰ κρεμανται ένώτια πολυ
τελή, καί οί βραχίονες, γυμνοί ύπέρ τοΰ άγκώ- 
νος, φερουσι βραχιόνια στρεπτά. Συνήθως ή 
δεξιά χειρ κεΐται έπί πολυτελούς λαβής ρομ
φαίας έςηρτημένης εκ τοΰ ζωστήρας, καί φερο- 
μένης άείποτε όριζοντείως.

Δυστυχώς υπολείπονται τά  άσσυριακα ταΰτα 
εικονίσματα τών αιγυπτιακών, ώς μή έξεικονί- 
ζοντα τάς διαφόρους τής κοινωνίας τάζεις, α ΐτ ι
νες, άνελισσόμεναι τεχνηέντως έν τοΐς α ίγυπτια- 
κοΐς μνημείοις, διατυποΰσιν ήμΐν άπασαν τήν 
κοινωνικήν ιεραρχίαν, καί περιγράφουσιν έκάστην 
τάξιν, άπό τοΰ μεγιστάνος μέχρι τοΰ χειρώνα- 
κτος καί τοΰ γεωργοΰ, περιβεβλημένην τοΐς οί- 
κείοις παρασήμοις καί διατετυπωμένην έντα ΐς 
καθημέραν βιωτικαΐς λειτουργίαις· τή  σκευα- 
σία τοΰ οίνου, τη σπορά, ταΐς άρδεύσεσι, τα ΐς 
συγκομιόαΐς τών καρπών, τή  μεταχειρισει τοΰ 
σίτου κ . τ. λ . Είναι άληθές δτι μέχρι τοΰδε δέν 
άνεκαλύφθη ούδέ είς άσσυριακός τάφος τής γνή
σιας άσσυριακής εποχής· δθεν τεκμαιρόμεθα δτι 
οί Ασσύριοι έ'καιον τούς νεκρούς, ώς προσμαρτυ- 
ροΰσι τάφοι τινες άνακαλυφθέντες ύπό τοΰ κυρίου 
Βόττα εν Κχόρσαβαδ, έν οίς εύρε κάλπας πουλάς 
περιεχούσας άπηνθρακωμένα άνθρώπινα οστά. 
Κατά τόν 'Ηρόδοτον οί Ασσύριοι καί Βαβυλώνιοι 
Ι'θαπτον τούς νεκρούς αύτών περιπλάττοντες κη- 
ρώ η μέλιτι.

\π α ν τ α  τά  έν τα ΐς άνασκαφαΐς μνημεία καί 
σκεύη εύρέθησαν έν τοΐς βασιλείοις. Παράδοξον 
δέ δτι οί άρχαΐοι ’Ασσύριοι, διάφοροι κατα τοΰτο 
τών έν Ανατολαΐς νεωτέρων έθνών, δένέκαθηντο 
χα μ α ί, άλλ’ έπί καθεδρών τα ΐς ήμετέραις π α 
ρεμφερών, καί είστιώ ντοώ ςήμεΐς έπ ί τραπεζών, 
δειπνοΰντες πολυτελώς καί παραθέτοντες ολο
μελή καί πολλά καί ποικίλα, 'θ  δέ κόσμος τής 
βασιλικής στρωμνής καί τών έκπωμάτων κατέ- 
λαμπε χρυσώ καί άργύρω καί φιλοτεχνία. Κατε- 
σκεύαζον δέ τορεύματα άογυρά καί χρυσά παν
τοειδών έκπωμάτων, καί κλίνας καί τρίποδας 
άργυρόποδας καί τήν άλλην κατασκευήν άπιστον 
τή πολυτελεία. 'Ο ιματισμός τών βασιλέων καί

τών μεγιστάνων δεικνύει θαυμαστήν τήν πολυ
τέλειαν καί τήν φιλοκαλίαν καί μεγάλην . περί 
τό έξυφαίνειν καί χρωματίζειν καί κοσμεΐν τους 
ιστούς εύχέρειαν.

Ώς άπαντες οί άνατολικοί λαοί, οι Ασσύριοι 
έπεμελοΰντο τοΰ πώγωνος πλέκοντες αύτόν καί 
βοστρυχίζοντες. Περίεργον δε δτι έν ούδεμία 
τών μεγάλων έκείνων εικονικών διατυπώσεων 
βλέπει τ ις  έξεικονιζομένην τήν γυναίκα , είμή 
παρά τοΐς α ίχμαλώ τοις. Έ κ  τών κολοσσαιων 
τούτων άναγλύφων πινάκων δυνάμεθα ΐνα κατα- 
νοήσωμεν μέχρι τίνος οί Ασσύριοι προήχθησαν 
είς τήν τού πολέμου τέχνην, ιδίως τήν άποβλέ- 
πουσαν εϊς τήν προσβολήν καί τήν αμυναν των 
φρουρίων. Πρός διάρρηξιν τών τειχών είχον κριούς 
φεοομένους έπί τροχών. Αλλαχού βλεπει τις 
έξεικονιζομένην μάχην, ένθα αί κεκομμέναι κε- 
φαλαίτών άνασκολοπισθέντων αιχμαλώτων προ
βάλλονται οίονεί πομπή επινίκιος, οι δε ζώντες 
άποδερματιζόμενοι αιχμάλωτοι παρέχουσιν έλε— 
εινήν τοΰ έν πολέμω τότε έπικρατοΰντος δίκαιου 
έννοιαν.

Έν τιν ι τών κολοσσαιων είκονισμών βλέπο
μεν έξελισσομένην δλην έπινίκιον πομπήν, ης 
προπορεύεται πλήθος μουσικών καί άοιδών, 
κρουόντων είδος έλαφράς βαρβίτου, ή αύλούντων 
έν διπλώ αύλω, η κρουόντων έγχορδόν τ ι δργα- 
νον έκ τοΰ τραχήλου κοεμάμενον. Αί κατά τών 
θηρίων έκδρομαί παριστώνται ώς άληθεΐς στρα- 
τιω τικα ί έκστρατεΐαι- διότι ή καταστροφή των 
λεόντων καί τών βουβάλων, οΐτινες κατελυμαι- 
νοντο τά  κατά τόν Εύφράτην καί Τίγριν πεδία , 
ήτο ώφελιμωτέρα καί ένδοξοτέρα τής προσκτή- 
σεως νέων έπαρχιών* άπαραλλάκτως ώςοί  ή'οωες 
τών ηρωικών τής Ελλάδος χρόνων εδοζάσθησαν 
διά τής κατά τών θηρίων καταφοράς αύτών.

Ι Ε ' .

Αρχιτεκτονική-

Έ κ  τών άνασκαφέντων λειψάνων τής άσσυ- 
ριακής άρχιτεκτονικής καταφαίνεται δτι ή πο
λυτέλεια τών οικοδομών δέν ύπελείπετο ού'τε 
τής τοΰ ιματισμού, ού'τε τής τών ίππων σκευής, 
ούτε τής τών δπλων φιλοτεχνίας. Αί μεγάλαι 
τών Ασσυριών οίκοδομαί κατεσκευάζοντο συνή
θως έπί όροπεδίου χωστής γής, ούτινος αί κλι- 
τύες, πλίνθοις έσκεπασμέναι, άποκλίνουσιν είς 
πλατείας βαθμίδας. Οι τοίχοι κατεσκευάζοντο 
άπλώς έκ πλίνθων έξηραμμένων πρός τόν ήλιον 
καί έσκεπασμένων έκ πλακών βασάλτου η γύψου 
μαρμαρίζοντος, έφ’ ών ένεχαράσσοντο τά  άνά- 
γλυφα μετά τών έπιγραφών αύτών. Αί πύλαι 
τών οικοδομημάτων έκοσμοΰντο ύπό κολοσσαιων 
ταύρων άνθρωπομόρφων έκ γρανίτου η άλαβά- 
στρου, μεγάλην αύταΐς περιποιούντων μεγαλο
πρέπειαν καί ό'γκον.

’Ανέλθωμεν τήν κλίμακα καί είσέλθωμεν είς 
τά  μεγαλοπρεπή έκεΐνα βασιλικά ένδιαιτηματα. 
Ένώπιον ήμών άναπετάννυται τάξις προδόμοιν, 
μεγάρων, θαλάμων άπειρον καλυπτόντων έπιφά- 
νειαν. Διότι πολλαί τών αιθουσών διήκουσιν είς 
πλάτος καί μήκος έκατόν ποδών καί επέκεινα. 
Αί δέ όροφαί τών αιθουσών στηρίζονται έπί περι
στύλων κιόνων άδρών, τών μέν έπιχρύσους τών 
δέ άργυροειδεΐς έπί τών κιονοκράνων τύπους 
έχόντων, παριστώντας κεφαλάς ταύρων ή άλλων 
άνθρωπομόρφων τεράτων, 'λπασα ή τών τοίχων 
επιφάνεια καλύπτεται ύπό πινακίόων γλυπτών 
μαρμάρων, ών αί γλυφαί έξαίρονται τή τών χρω
μάτων τών ύποκειμένων λαμπρότητι. 'Υπέρ τοΰ 
άνωτάτου άκρου τοΰ τοίχου, άφορίζοντος τά  έσχα
τα  τής στοάς, βλέπομεν τήν εικόνα τοΰ βασιλέως 
προσκυνούσαν τόν Θεόν τον μέγιστον. Aiopoepat, 
έκ πολυτελών κατεσκευασμέναι ξύλων, είσί δ ιη- 
ρημέναι εϊς μεγάλας κιβωτούς η φατνας π λ α - 
στάς, η γλυπτάς, κεκοσμημένας χρυσώ καί άρ
γύρω, καί έλέφαντι, καί τοΐς διαπρεπεστάτοις 
λίθοις, ποικίλας έξεικανιζούσας άνθών καί ζώων 
ιδέας. Πολλαί άλληλοδιάδοχοι πύλαι, άείποτί 
κοσμούμεναι δία  άνθρωπομορφων κολοσσαιων

πτερωτών ταύρων, η λεόντων, φέρουσιν είς μέ
γαρα άτινα διαδέχονται άλληλα έπ’άπειρον, 
μεγάλην παρέχοντα τήν άπό τής τών τοίχων 
κοσμήσεως κατάπληξιν. Ενταύθα βλέπει "τις 
επινικίους πομπάς καί παρατάξεις ογκώδεις· 
έτερωθι δε τον βασιλέα όχουμενον έφ’ άρματος 
υπο μεγαλοπρεπεστατων ίππων έλαυνομένου·
11 παρισταμενον έν τή  όιαβασει δεσμίων α ιχμ ά 
λωτων παντοιων εθνών· ή τή  παρουσία ξένων 
πρεσοεων, δώρα προσφερόντων τώ βασιλεΐ τά 
καλλιστα ’ η θηρευοντα άφ’ ίππου, σαύνια ρί- 
πτοντα και τοςευοντα και σφενδονώντα.

( Κ-αθολου δέ ή τε εξωτερική καί εσωτερική 
κοαμησις τών μνημείων τούτων παριστα θέαμα 
μεγαλοπρεπέστατον καί καταπληκτικόν καί ά π ι 
στον τη πολυτελεία.

Κ \

II ζωγραφική καί ή σχεδογραφία. 
Η άγαλματοποιία.

 ̂ ’Αγνοοΰμεν άν ή Ασσυριακή καί βαβυλωνιακή 
τέχνη, προαχθεΐσα μέχρι τινός, έμποδίσθη, ώς ή 
α ιγυπτιακή , υπο τινων θεσμών η έπιταγμάτων 
θρησκευτικών, άτινα περιώρισαν αύτήν είς τήν 
αένναον άπομιμησιν εύλαβώς παραδεδεγμένων 
αρχέτυπων σχημάτων, καί γραμμών καί στά- 
σεων, α ιτινε; ctvat/.tjAvv)(7/CoiJGt τχζτνίζ  αιγυ7ττια- 
κής η βυζαντινής τέχνης παραστάσεις. Διότι ό 
άσσύρως καί ό αίγύπτιος τεχνίτης δέν άγεται 
ύπό ίόίας έμπνεύσεως, ά λ λ ’ έργάζεται ύπείκων 
τοΐς ύπο τών ιερέων όρισθεΐσι κανοσι, ζω- 
I ραφών αείποτε και ομοιοτρόπως τόν 
ίερεα, τον μ α χη τή ν , τόν αιχμάλωτον.
Ούχ ήττον δμως τά πρόσωπα καί οί 
μυώνες είσιν έντελέστερον και ίσχυρότερον 
εςειργασμένα παρά τοΐς Ασσυοίοις, ένα- 
σμενίζουσι μάλιστα τη έπιμελεΐ επεξερ
γασία τών λεπτομερειών καί τών κοσυ.η- 
ματων τής κόμης καί τού πώγωνο:.
Αλλ’ ιδίως διαπρέπουσιν τή  άποαι- 
μησει τών ζώων. Μάλιστα δέ οί ίπποι 
καί οι λέοντες είσιν άληθή αριστουργήματα 
εναργή καί ζωντα, εναμιλλα τών τής 
συγχρόνου ήμΐν τέχνης. Μή άπαιτώμεν 
ομως παρ’ αύτών έν τ-?ί διαμορφώσει τής 
άνθρωπίνης μορφής μήτε τό σοφόν τού 
σχεδίου , μήτε τών κινήσεων τό εμμελές 
καί εύαγωγον, μητε τόν είκονισμόν τής 
τών μελών συστολής· μή άπαιτώμεν έν ταΐς 
σκηνικαΐς διαγραφαΐς μήτε τών γραμμών τό 
έναρμόνιον καί κατά φύσιν, μητε τ ή ν ' άναλο- 
γ ιαν , μητε τα  εν αποπτω , μηδέν έν ένί λόγω 
άναμιμνήσκον τήν μελέτην καί τήν α’ισθησιν 
τής φύσεως, μηδέν τών άποτελούντων τήν 
άληθή τέχνην. Ένταΰθα τά  πάντα είσιν έρριμ- 
μένα έπι τού αύτου έπιπέδου καί γεγραμμένα 
άφελώς και άσοφως καί άνεμφάτως. Διότι μόνη
ή τέχνη , ήτις μετήνεγκε τήν αΐσθησιν τοΰ καλού
και τής αρμονίας είς τήν άπομιμησιν τής φύσεως. 
είναι ή αληθής τέχνη , έ'ργον τής ελληνικής εύ- 
φυϊας.

, Και ‘Α ελληνική τέχνη έγεννήθη έκ τής 
ασιατικής, καί ηνθησε νεαρά καί άνεπίληπτος, 
ώς άνθεΐ τό λεπτοφυές καί εύαίσθητον άνθος, 
ούτινος ό κάλυξ άντανακλα τό κυανοΰν τοΰ ού- 
ρανοΰ χρώμα καί έπανθεΐ έπί καυλοΰ άπορρο- 
φώντος τήν ικμάδα αύτού άπό τοΰ βορβόρου.

, αρχαιολόγοι παρεδέχθησαν άνέκαθεν δτι 
αι πρώται τής πλαστικής έπίνοιαι μετεφυτεύθη- 
σαν έν Ελλάδι καί ’Ιταλία κομισθεΐσαι έξ Αί
γυπτου. ̂  Αλλ’αί τελευταΐαι άσσυριακαί άνακα- 
λυψεις απεόειξαν τό μάταιον τής κοινώς παρα- 
οεοεγμένης ταύτης παραδόσεως· διότι ση'μερον 
όυναμεθα ιν ανιχνεύσωμεν τήν τέχνην ταύτην 
ανα μέσον της Μικράς Ασίας , άπό τών οχθών 
τοΰ Εύφρατου μέχρι τών άκτών τοΰ Αιγαίου, καί 
απο τής «σιανής Ε λλάδος μ έχρι τής εύρωπαϊκής.

Η μικρά Α/τια, πριν η ύποκύψη τοΐς Πέρ- 
σαις, έγένετο έπί μακρόν παράρτημα τής άσσυ- 
ριακ?ί, ρασιλειας. Καίπερ δε τών πλείστων τών

έν τή  Μικρά ’Ασία άπολειφθέντων άσσυριακών 
μνημείων καταστραφέντων διά χρόνου πλήθος, 
διασώζονται δμως πολλά λείψανα τής περσι
κής τέχνης τών ’Αχαιμενιδών, ή'τις ητο παρα
φυάς καί άπόρροια τής άσσυριακής. Καί σήμερον 
άπεδείχθη άριδήλως ή τών μνημείων τής πεο- 
σικής έποχής πρός τά τής άρχαίας ελληνικής 
τέχνης τής Μικράς Ασίας συγγένεια.

ΙΖ '.

Διάφορα χαλκά, άργιλλώδη, λιθοκόλλητα, 
ελεφάντινα χρυσά πράγματα.

Ιδ ίω ς δμως θαυμάζομεν τήν τελειότητα τής 
άσσυριακής τέχνης έν τοΐς πολλοΐς μικροΐς 
πραγμασι πρός κοινήν καί ιδίαν χρήσιν κατα- 
σκευασθεΐσιν, άτινα κατά τε  τό έντελές καί ώ- 
ραΐον τής εργασίας είσί καθόλου ένάμιλλα τών έν 
τοις τών άρχαίων Αιγυπτίων τάφοις ευρισκομέ
νων. Οί Ασσύριοι έγνώριζον τήν ύαλον καί τήν 
δ ι ’ έγκαύστου γραφήν. Έψηνον τήν άργιλλον 
πρός κατασκευήν όπτών πλίνθων καί άγγείων 
παντοειδώ ν ή δέ τέχνη τοΰ τήκειν, καί τού 
κατεργαζεσθαι καί έπισμιλεύειν διάφορα μέταλλα 
προήχθη παρ’αύτοΐς είς μεγάλην επίδοσιν.

ΙΗ' .

Νέα έκ τών άνασκαφών άποβάντα τή 
ιστορία.

Τα άπό εικοσαετίας άπό τών οχθών τοΰ Τ ί- 
γριδος και Εύφρατου εις Εύρώπην μετενεχθέντα

Λέων χαλκούς είιρεδείς εν το ΐς  βασιλείοι; 
τοΰ Σαφδαναπάλου.

άσσυριακα μνημεία έ'χουσι μεγάλην ιστορικήν 
αξίαν, ώς εξηγοΰντα πολλάς άσαφεΐς έποχάς τής 
ιστορίας τοΰ άρχαίου άσσυριακοΰ καί βαβυλωνια- 
κού βασιλείου* όιότιού μόνον έπικυοοΰσιν έναρ- 
γεστατα τήν παρά τών ιουδαϊκών χρονικών 
καταλειφθεΐσαν ήμΐν επιστήμην, άλλά καί προσ- 
θετουσι νέα πολύτιμα ενδόσιμα, δι’ ών τάχκιν η 
βραδιον δυνησόμεθα ΐν άπαοτίσωμεν τούλάχ ι
στόν έν μέρει τήν άρχαιοτάτην ιστορίαν τής δυ
τικής Ασιας, ήν ούύέποτε έ'γνωσαν καί περί ής 
ούδεμίαν κατέλιπον ήμΐν γνώσιν οί Έλληνες 
συγγραφείς. Οί πλεϊστοι τών έν ταΐς έπιγραφαΐς 
ταύταις άναφερομένων βασιλέων είσί γνωστοί έκ 
τής ίεράς ιστορίας, καί έζησαν άπό τοΰ δεκάτου 
( 9 3 0 )  μέχρι μεσοΰντος του εβδόμου αίώνος π. 
X . Μία δέ μόνη τών έπιγραφών άνάγεται είς 
έποχήν άρχαιοτέραν. Είναι δέ αύτη ή περίφημος 
έπιγραφή τοΰ T iglath-P ileser, γεγλυμμένη έπί 
κυλίνδρου, εύρεθέντος έν τοΐς έρειπίοις τής K a- 
lali -Cherghat. 'Η έπιγραφή αύτη, ούσα τό άρ- 
χαιότατον μνημεΐον τής ιστορίας τής μέσης ’Α
σίας, κατέστη περίφημος ώς ή δοθεΐσα έν ταύτώ 
έν έτει 1 8 5 7  τή δοκιμαστική εξετάσει τών τεσ
σάρων σοφών άσσυριολόγων τής Εύρώπης, τοΰ 
Ρολινσώνος, καί τοΰ Χινγκς, καί τοΰ Ταλβότ 

καί τοΰ νΟ ππερτ. Διότι οί τέσσαρες σοφοί, 
άγνοοΰντες έκαστος δτι ή έπιγραφή ύπεβλήθη 
έκατέρω τών σοφών, εξήγησαν αύτήν έν ταύτώ 
καί ομοιοτρόπως, δπερ άπέδειξεν δτι ή έξήγησις 
της Ασσυριακής γραφής έγένετο μέχρι τοΰδε 
ούχί είκή καί έπιπολαίως, άλλ δτιάνάκειταιεϊς 
βεβαίαν ύπόστασιν, καί ηδη ικανήν ΐνα όρίση τόν

καθολικον αύτής νοΰν καί τά καθ’έ'καστα μετά 
τελείας βεβαιότητος. Ή  έξήγησις τού κειμηλίου 
τουτου διευκρίνησε μέγα μέρος τής άρχαιοτάτης 
και παρ Ελλησι καί παρ’ Ίουδαίοις πάντως άγνώ- 
στου άσσυριακής ιστορίας. Ό  μικρός ούτος κύ- 
λινόρος άνεκάλυψεν ήμΐν τήν άληθή έποχήν τής 
δοςης τοΰ ασσυριακοΰ κράτους. Π αρ’αύτού μαν- 
θάνομεν τό πρώτον ό'τι ό βασιλεύς Τιγλάθης 
Πίλεζερ^ δεν είναι ό αύτός έκεΐνος τής Γραφής, 
οστις, ζών περι τα  μεσα τού όγδοου αίώνοί, 
ήγαγεν εις την Ασσυρίαν αιχμαλώτους τούς 
’Ιουδαίους τού ’Ισραήλ (περί τό 7 4 0  π . χ . ) ,  
άλλ άλλος τις άγνωστος μέχρι τοΰδε βασιλεύς, 
άρχαιότερος τούτου κατά δύο καί ήμισυν αιώνας, 
ζήσας περί τό χιλιοστόν ετος π .  X .

Ή  έπιγραφή αύτη διά τήν άξίαν αύτής δύ- 
ναται ΐνα παραβληθή πρός τήν τοΰ Δαρείου τοΰ 
Υστασπους, τήν έν τοΐς βράχοις τοΰ περιφη'μου 

Βισσουτούν γεγραμμένην.
« Τιγλαθης Πιλεζερ, λεγει ή περίφημος αύτη 

έπιγραφή, ό κραταιός βασιλεύς, ό ύπατος βασι
λεύς, ό βασιλεύς άπάντων τών έθνών καί άπασών 
τών γλωσσών, βασιλεύς τών τεσσάρων χωρών, 
βασιλεύς τών βασιλέων, μεγιστάν τών μεγιστά- 
νων, ύπατος κυριάρχης, βασιλεύς τών βασιλέων· 
ό ένδοξος άρχηγόςκλ. κλ. κ λ ., ό νικητής ήρως, 
ούτινος τό όνομα καθιστά έντρομους τούς λαούς, 
ό φαεινός άστήρ, ό'στις ηνεγκε τόν πόλεμον είς 
μακροτάτας χώρας καί προστατευόμενος ύπό Βή- 
λου τοΰ άπαραμίλλου θεοΰ, ύπεδούλωσε τούς 
εχθρούς τοΰ ’Ασσούρ. »

Μ ετάτό προοίμιον τοΰτο ό Τιγλάθης Πίλεζερ 
άρχεται μακράς άπαριθμήσεως τών έκ- 
στρατειών καί θριάμβων αύτοΰ διορίζων 
άκριβέστατα χρόνους καί τόπους, τήν 
Αρμενίαν, καί τήν Μικράν Ασίαν, καί 

τήν καθ’ ήμάς θάλασσαν, καί τήν Κομα- 
γηνήν, καί τήν Ασσυρίαν καί τήν Μηδίαν· 
διηγείται δέ άλλα καί τήν έκστρατείαν 
αύτοΰ είς τήν χώραν τού Nahiri (τήν 
Naharaim τών Εβραίων, ήτοι τήν χώραν 
τών ποταμώ ν, τήν Μεσοποταμίαν, ην 
άπό τής Αίγυπτου άφήρπασε). Λέγει δέ 

I δ τ ι ηχμαλώτισε δύο βασιλείς καί κατέ-
; στρεψε τεσσαράκοντα δύο χώρας, δτι κα-

τεσκεύασε πολλά βασίλεια καί τεμένη καί 
| διώρυχας, καί μετήνεγκε σπάνια φυτά τε

καί ζώα είς την ’Ασσυρίαν. Έ κ τής έπ ι- 
γραφής ταύτης εξάγεται δτ ι ό μέχρι 
τοΰδε άγνωστος έν τη ιστορία μέγας ούτος 

βασιλεύς είναι πλείστης μνείας άξιος έν τοΐς 
χρονικοΐς τής παλαιάς οικουμένης.

Φαίνεται λοιπόν δτι άπό τοΰ Τιγλάθου Πί
λεζερ άρχεται έποχη τριακοσίων έτών, ή τις έγέ
νετο ή ένδοξοτάτη τής τών Ασσυριών άρχής, 
περιελθούσης είς ύπερβάλλουσαν δύναμιν καί ά- 
παράμιλλον ό'γκον.

Ή  έπιγραφή αύτη είναι λοιπόν τό άρχαιό- 
τατον άπολειφθέν ήμΐν άσσυριακόν μνημεΐον  
δ ιότι τά  δύο έσχάτως άνασκαφέντα βασίλεια 
ώκοδομήθησαν τό μέν πρός βορράν καί δυσμάς 
τοΰ Νιμρούδ ύπό τοΰ Σαρδαναπάλου , υίοΰ τοΰ 
Τιγλάθου Πίλεζερ, τής έπιγραφής τοΰ K alah- 
C harga t, το δέ ύπό τοΰ Σαλμανασάρ, υίοΰ 
τοΰ Σαρδαναπάλου· τά  δέ έν Κχόρσαβαδ καί έν 
Κογιουνδζίκ ύστερίζουσιν έκείνων κατά έ'να καί 
ή'μισυν αιώνα.

Τα έν τω  βασιλείω τοΰ Σαλμανασσάρ έξευ- 
ρεθέντα μνημεία εισι πλείστου άξια. Έν αύ
τοΐς διαπρέπει ή έκ μέλανος βασάλτου στήλη 
ήστινος άπομίμημα έξετέθη έν τώ Λούβρω. Έ π ί 
τών τεσσάρων αύτής πλευρών άναγινώσκονται 
γράμμασι σφηνοειδέσι καταγεγραμμένα τά  χρο
νικά τών τριάκοντα καί ένός πρώτων έτών τοΰ βα- 
σιλέως συμπαρακολουθούμενα ύπό πολλών παο ά
δοξων άναγλύφων έξεικονιζόντων τάς φυλάς τών 
χωρών άς προσδέχεται ό κατακτητής. Έν αύτή 
ιστορούνται κατά χρονολογικήν καί τοπογραφι
κήν τάξιν αί έκστρατεΐαι τοΰ ήγεμόνος ( “θρα 
τεΰχ. τέταρτ. σελ. 1 1 0 ) .

Αλλα μεταφρασωμεν ένταΰθα κατά τόν κύριον



'ρόλινσων μίαν τινα παράγραφον ώς δείγμα  της 
σπουδαιότατης ταύτης επιγραφής.

« Έν τω έννάτω ετει της βασιλείας μου (λέ
γει ό βασιλεύς ) έξήλθον της πόλεως Νινευι, και 
διηλθον το δεύτερον τον Ευφράτην. Έκυρίευσα 
τών όγδοήκοντα έπτά πόλεων τοΰ Αραλουρα, 
•και έκατόν πόλεων τοΰ ’Αραμα, και εςηνύραπο- 
δισάμην τούς κατοίκους αύτών και παρέόωκα 
αύτάς εϊς λεηλασίαν. Διεκόσμησα τά  κατά την 
χώραν K am am a, και διελθών την χώραν Y eri, 
κατήλθον είς τάς πόλεις τοΰ H am ath , και είλον 
την πόλιν Esdim ak και τάς ύ π ’αύτην όγδοη -  
κοντα εννέα πόλεις, έξολοθρεύων τούς εχθρούς 
τοΰ Ασσου ρ, και άπηνεγκον τους θησαυρους. Ο 
H ein iflira , βασιλεύς τοΰ A lesch , και ό A r- 
houlerna βασιλεύς τοΰ H am athk και οί δώδεκα 
βασιλείς τοΰ K h eta  οί συμμαχη'σαντες αύτοΐς, 
συνηνώΟησαν και έπανέστησαν έμοι. Κατετρο- 
πωσα καί κατεδίωξα αύτούς, καίέφόνευσα δέκα 
χιλ ιάδας στρατιωτών, και ή'γαγον αιχμαλώ 
τους τούς αρχηγούς καί ηγεμόνας αύτών, και 
έκεΐθεν έπορεύθην είς την πόλιν Χάβαρι τοΰ Α- 
ράμα (τοΰ βασιλέως της Αρμενίας), και έδε-

χ Οην τούς φόρους τοΰ Βαρβαράνδα, τοΰ βασιλέως 
C h e tin a , είς χρυσόν, είς ά'ργυρον, είς ίππους, 
είς πρόβατα, είς βόας ν. τ  λ . Εντεύθεν δ ’ έπα- 
νήλθον είς την χώραν τοΰ K h a m a m a , ενθα έκτι
σα πόλεις και βασίλεια. »

Ό  Σαλμανάσαρ ούτος έ'ζη περί τάς άρχάς τοΰ 
έννάτου αίώνος π .  X . Το αληθές κείμενον της 
επιγραφής ταύτης είναι θησαυρός ιστορικών καί 
γεωγραφικών διασαφήσεων.

Έν μέσω τοΰ άσιατικοΰ έκείνου όγκου και 
της μεγαλοπρεπείας, καί της αλαζονείας, ήν 
άνακαλύπτουσιν ήμΐν αι απέραντοι οικοδομιαι 
τών ηγεμόνων τών βασιλευσαντων της χωράς 
ταύτης έπί τρεις αιώνας, ήτοι απο της εποχής 
τοΰ Τιγλάθου Πίλεζερ μέχρι της εποχής τοΰ συ
ζύγου της Σεμιράμιδος, τοΰ Σαρδαναπάλου, ό'τε 
δηλαδή οί βασιλείς τής Ασσυρίας εβασιλευον όλης 
τής δυτικής Ασίας, καί τής Βαβυλωνίας και τής 
Μηδίας, και τής Μεσοποταμίας, καί τής ’Αρμε
νίας, και τής Συρίας, και είχον φόρου ύποτελή 
τήν Αίγυπτον , τίς ήδύνατο νά προΐδη ότι η 
αεγάλη έκείνη άρχή έπέπρωτο ί'να καταστραφη 
καί καταπέσνι πτώσιν φρικτη'ν ; Καί ό'μως ή

πεπρωαένη τής πτώσεως τής βασιλείας ημέρα 
ήτο ηδη πλησίον, καί ή πτώσις αύτής έπήλθε 
τοσοΰτο βιαία καί λάβρος ώςή άνάβασις έγένετο 
γιγάντειος καί ταχεία .

'Η ιστορία διδάσκει ήμάς τήν αιτίαν τής με
γάλης ταύτης πανολεθρίας. * Η Μ ηδία καί ή 
Βαβυλωνία, βοηθούμεναι ύπό τοΰ βασιλέως τής 
Βακτριανής , συν ε μάχη σαν όπως άνακτη'σωνται 
τήν αύτονομίαν αύτών, *αί είλον τήν Νινευι, ώς 
γνωρίζομεν ήδη , έν έ'τει 7 4 7 ,  ής ό βασιλεύων 
Σαρδανάπαλος έπικαλούμενος ύπό τοΰ Κτησίου 
άπέθανεν έπί τής πυράς μετά τών γυναικών καί 
τών εύνούχων αύτοΰ. 'Η  Ασσυρία συνεστάλη έν 
τοΐς άρχαίοις αύτής ό'ροις, καί τό  άφανισθέν βα
σιλικόν γένος διεδέχθη άλλονέον. 'Υστερον βλέ
πομεν πάλιν τούς βασιλείς τής νέας ταύτης οι
κίας άνακτωμένους βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
τήν υπεροχήν καί τήν χώραν ήν άπέβαλον οί 
πρό αύτών κατά τήν έν έ'τει 7 4 7  έπανάστασιν, 
ώς μαρτυρεί ή Γραφή καί ώς έπιβεβαιοΰσιν ήμ ΐν  
αί ύπό τοΰ κυρίου Βόττα καί Λαγιάρδου εύρεθ εί
σαι έπιγραφαί. Διότι ό Σαλμανασάρ, ό'στις έκυ- 
ρίευσε τής Σαμαρίας έν έτει 721 καί ήγαγεν
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αιχμαλώτους τάς δέκα φυλάς, είναι ό δεύτερος 
βασιλεύς τής νέας μοναρχίας. Ό  δέ διάδοχος 
αύτοΰ Σα'ργων, μονάρχης αλκιμος καί κατακτη- 
τής, κατεσκευασε τήν πόλιν καί τά  βασίλεια, 
άτινα άνεκαλύφθησαν ύπό τόν κολωνόν τοΰ 
Κχόρσαβαδ. Έν αύτοΐς άνεκαλύφθη πολύτιμος 
έπιγραφή, έξ ής καταφαίνεται ό'τι πλήν τής Μη
δίας άπασαι αί πρώην τή ’Ασσυρία ύπείκουσαι 
χώραι, μηδ’ αύτής τής Βαβυλώνας έξαιρουμένης, 
έχειρώθησαν έκ νέου ύπό τής Νινευι. Ό  υιός 
τοΰ Σεργών, ό Σεννακχερίβ, έγένετο ένάμιλλος 
τοΰ πατρός ήγεμών. Έξεστράτευσεν έπί τήν Συ
ρίαν καί ήγειρε τά  ύπό τοΰ Λαγιάρδου έν Κου- 
γιουντζίκ άνασκαφέντα βασίλεια, περατωθέντα 
ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ Σαρδαναπάλου. Τά βασίλεια 
ταΰτά είσιν, ώς είδομεν, εκ τών ώραιοτάτων τής 
άσσυριακής αρχιτεκτονικής λειψάνων. Έν αια 
τιν ι τών έπιγραφών τοΰ Σεννακχερίβ άναγινώ- 
σκομεν « Έ γώ  έποιησάμην μεγάλας έκ μικρών 
άπάσας τάς οικοδομάς τής Νινευι, τής ήμετέρας 
βασιλικής πόλεως. Έπανώρθωσα τάς παλαιάς

οδούς, έπλάτυνα τάς στενωτάτας καί αετέβα- 
λον τήν άρχαίαν πόλιν είς πόλιν λάμπουσαν ώς 
ό ή'λιος. » Έν μια τών στοών τών βασιλείων 
τούτων εύρέθη ή άξιόλογος έκείνη συλλογή πλιν- 
θίνων πλακών, ήτις παριστα τά  βιβλία καί τήν 
βιβλιοθήκην καί τά  άρχεΐα τοΰ βασιλέως τού
του, άληθής άνεκτίμητος ιστορικός θησαυρός.

Αλλ’ή ειμαρμένη, ή'τις έπληξε καί κατέ- 
θραυσε τήν μεγάλην τών Ασσυριών βασιλείαν, 
έν ώ αί μεγάλαι αύτής νίκαι έφαίνοντο έξασφα- 
λισασαι αύτή τό μέλλον, ή αύτή ειμαρμένη 
μετά τάς αύτάς νίκας έπισκήψασα άπώλεσεν αύ
τήν έκ δευτέρου όλοσχερώς καί είς αιώνα. Καί 
ό Σεννακχερίβ καί ό υιός αύτοΰ Σαρδανάπαλος 
έναβρύνονται ώς καταστήσαντες τήν Νινευι 
καλλίστην καί μεγίστην τών πόλεων. 'Η μεγάλη 
πρωτεύουσα καταπίπτει έξαπίνως έκ νέου, καί 
ό κολοσσός καταθραύεται είς μυρία. Διότι οί βα
σιλείς τής Μηδίας καί τής Βαβυλωνίας έπέπε- 
σον αύθις τή  Ασσυρία, καί κυριεύσαντες κατέ- 
στρεψαν έκ δευτέρου τήν Νινευι. Τής μεγάλης

και νεας ταυτης πανολεθοιας, τής μεταβαλούσης 
τα  κατα την Ασιαν ολοσχερώς, ούδέν άπε- 
λείφθη γραπτόν λείψανον. Αλλά πρό οφθαλμών 
εχ ομεν τά  ημικαυτα λείψανα τής πόλεως καί τών 
βασιλείων τοΰ Σεννακχερίβ, μάρτυρας άληθεΐς 
τή? ύευτέρας εκείνης καταστροφής. Διό καί ή άνα- 
κάλυψις τών βασιλείων τούτων έγένετο μεγάλης 
ωφελειας τή ιστορία παραίτιος, ώς καταδείξασα 
έν τών αξιολογωτατων γεγονότων τής άρχαίας 
ιστορίας, ό'περ ήγνοεΐτο άν μέχρι τοΰδε, έ'νεκα 
τής απώλειας πολλών ιστορικών βιβλίων καί τής 
απορίας άλλων μνημείων. Διότι οί πλεϊστοι 
τών ιστορικών συνέχεον μέχρι τοΰδε τήν δευτέ- 
ραν τής Νινευι έν ετει 6 0 8  άλωσιν καί πτώσιν 
τοΰ δευτέρου βασιλικού γένους μετά τής έν έτει 
7 4 7  πρώτης άλώσεως τής Νινευι, καί έκπτώ- 
σεως τοΰ πρώτου βασιλικοΰ γένους. Α.. Μ.

(Έ ρανισθέν τό μέν πρώτον μέρος έξ άρχαίων πηγώ ν, τό 
δε δεύτερον εκ νεωτέρων καί ιδίως γραφέν κατά τόν Vivien de 
Saint M artin.)
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ΤΟΤ

ΔΑΧΟΜΕΥ.

'Υ πό τοΰ ιατροΰ R ep in .

(Συνέχ. άπό σελ. 1(β .)

V

ΙΙανήγυρις έν ’Αβομέυ. —  Καθολική έπι- 
θεώρησις τοϋ στρατοϋ. —  Ασκησις πολε
μική. —  Χοροί καί ασματα. —  Μεγα
λοδωρία τοϋ βασιλέως.

Τήν έπιοΰσαν άφυπνίσθημεν έ'ωθεν ύπό σαλ
πίγγω ν και σήμαντρων, ύπό τών αλαλαγμών 
του λαοΰ και τών διαφόρων στρατιωτικών τα γ 
μάτων τοΰ βασιλείου, άτινα έπανερχόμενα ν ι
κηφόρα νΐθέλνισεν ό βασιλεύς ί'να έξετάση παρόν
των ήμών. Η πόλις άπασα ένεδύθη στολήν 
λαμπράν και συνηθροίσθη πρό τών ανακτόρων, 
ενθα περιέμενεν ηδη ήμας ή Αύτοΰ Μεγαλειό- 
της. Περί αύτόν έκειντο καθ’ ήλικίαν καί τιμήν 
γονυκλινοΰντες οί υπουργοί καί οί μεγιστάνες, ό 
άναξ BayaSou, καί πλήθος αξιωματικών έλθόν- 
των εις τνιν πρωτεύουσαν μετα τών στρατιω τι
κών αύτών ταγμάτων.

Έ π ί τραπέζης έξετέθησαν πρό τοΰ βασιλέως 
τά  ωραιότατα αύτοΰ ό'πλα καί σκεύη. Ύπό τήν 
τράπεζαν έφείλκυσεν ιδίως την προσοχήν ήμών 
μεγάλη χαλκή' λάγηνος λάμπουσα, ής ούδέ καν 
ύπωπτεύσαμεν τήν χρήσιν. Πρό ήμών περί τα  
έσχατα τής πλατείας έξειλίσσετο τό πυροβολι
κόν, συν.στάμενον έξ 25  η 3 0  ποικιλομόρφων 
τηλεβόλων, παρ’ οίς ΐσταντο μετα ανημμένου 
έναύσματος αί πυροβόλοι άμαζόνες.

’Αντίκρυ τής πλατείας διέβαινε σύνταγμα 
πέντε ή εξ χιλιάδων στρατιωτών σωματέμπο
ρων ώπλισμε'νων τοΐς περιφη'μοις τών αρχαίων 
όπλοις καί τρομβονίοις, καί φερόντων ά τα 
κτους καί γελοίας στολάς · διότι οί μέν εφερον 
άντί πάσης στολής κυανοΰν κaτεσy ισμένον καί

κατερρυπωμένον ay ειρίδωτον ΰποκαμισον, οι δε 
μόνον άναξυρίδα διη'κουσαν μέχρι γονάτων, 
άλλοι δέ άπλώς τεμάχιον ρυπαροΰ υφάσματος 
έρριμένου ώς ζωστήρας περί τάς όσφΰς καί κατα- 
λη'γοντος είς τό Εμπροσθεν. Τούτων προεπο- 
ρεύοντο περί τριάκοντα μουσικούς, ών οι μεν 
ένεφύσων έν yaυλιόδoυσιv έλεφάντων τετρυπη- 
μένοις, οί δέ έ'κρουον τύμπανα, οί δέ κώδωνας 
πελωρίους άφόρητόν τινα καί άπάδουσαν άπη'- 
y ειαν άπεργαζόμένοι, καθισταμένην έ'τι άφορη- 
τοτε'ραν τών έκπυρσοκροτήσεων ενεκα τών πυρο
βόλων τών Αμαζόνων, ών τό σύνταγμα έκ 
τεσσάρων y ιλιάδων γυναικών παρη'λλαττεν ηδη 
έμπρέπον στολή άρειμανίω καί πως όμοιομόρφω. 
Ταύταις εΐπετο τό σύνταγμα τών έλεφαντομα- 
ycov Αμαζόνων.

Μετά πολλάς γελοίας στρατιωτικάς άσκη'- 
σεις, καθ’ ας ά'παντα τά  συντάγματα συνεκρο- 
τησαν σκιαμαχίαν, ην ένίκησαν, ό βασιλεύς διε- 
μοίρασε τής άνδρίας αύτών χάριν τρεις πιθά· 
κνας οινοπνεύματος, καί άνά είκοσι νομισμα
τικά κογχύλια έκάστω στρατιώτη.

VI

Συνέχεια τής πανηγύρεως. —  Χναχώρησις 
έξ ’Αβομέϋ καί έπιστροφή είς Ούϋδάχ.

Έν τοσούτω ή πανηγυρις δέν έπερατώθη · 
δ ιότι τό α ίμα είσέτι δέν έ'ρρευσε.— Λυπηρόν ό'τι 
παρά τώ λαώ τούτω, ούκ ό'ντι θηριώδει τήν 
φύσιν, καί μή κακοποιοΰντι μη'τε τας γυναίκας 
μη'τε τά  παιδία  μη'τε τά  ζώ α, έπιχωριάζει 
άνέκαθεν τό έξηλλαγμένον καί φρικτόν τών άν- 
θρωποθυσιών έθος. Έπειδή καθ’ έκάστην έπέ- 
τειον έθνικήν πανη'γυριν μυρίαι αιχμαλώτων 
κεφαλαί πίπτουσιν έξιλαστη'ριον προσφερόμεναι 
τοΐς θεοΐς η τοΐς άποθανοΰσι βασιλεΰσιν.

Αίφνης τά  πάντα κατεσίγησαν καί ειδομεν 
τόν βασιλέα Γεζώ έpyόμεvov πρός ήμάς καί 
ζητοΰντα συγγνώμην παρά τοΰ πλοιάρχου, δτι 
όέν ήδύνατο ΐνα θυσιάση πλείους τών δώδεκα 
αιχμαλώ τω ν· διότι α Πρός ξένους, οίοι ήμεΐς, 
έλεγε, δώδεκα άνθοωποθυσίαι ήσαν φροΰδον 
ολοκαύτωμα. » Τότε ό πλoίapyoς, έννοησας 
οίον θέαμα προητοίμαζεν ήμΐν ό άθλιος ούτος 
μονάρχης, παρεκάλ^ει αύτόν ΐνα φεισθή τών 
αιχμαλώτων, λέγων ό'τι έθεωροΰμεν ούχί τιμήν

*άλλ’ όνειδος ήμών τό ϊδεΐν θυσίαν άνθρώ
πων άθώ(ον καί άοπλων, και ότι προηρουμεθα 
μάλλον ΐν ’ άπέλθωμεν η νά γενώμεθα άπαθεΐς 
θεαταί τοιαύτης άπανθρωπίας.1 Μόλας μετά πολ
λάς παρακλη'σεις καί ικεσίας κατώρθωσεν ό 
πλoίapyoς Βαλλών ΐν’ άποτρέψη τόν βασιλέα 
τής φρικώδους έκείνης πράξεως, μή τολμώντα 
ΐνα παραβή ένώπιον τοΰ αιμοδιψου αυτοΰ λαοΰ 
τό πατροπαράδοτον καί προσφιλές αυτω τοΰτο 
έ'θος. Οΰτω λοιπόν ή ύπό τήν τραπεζαν λεκάνη 
δέν έμιάνθη ύπό τοΰ αΐματος τών κεφαλών τών 
aiy μαλώτων. 'θ  δέ βασιλεύς ακων καί προφα
νώς δυσyερaίvωv διέταξεν ΐν’ άποκεφαλίσωσιν 
άντί αύτών ύαιναν, ής τήν κεφαλήν έ'ρριψεν εϊς 
τήν λεκάνην.

Έν τώ  βαρβαρικώ τούτω θεάματι έπήλθεν 
ήμΐν ή έννοια τοΰ κινδύνου όν έκινδυνεύομεν 
ήμεΐς τέσσαρες Ευρωπαίοι εύρισκόμενοι έν μέσω 
μυρίων φανατικών καί αιμοχαρών άγριων ύπεκ- 
καιομένων ύπό τοΰ οινοπνεύματος, και τών πυ
ροβολισμών καί τών ή'χων τών σαλπίγγοιν καί 
τών τυμπάνων. Έπειδή έν νεΰμα τοΰ βασιλέως 
ηρκει ΐνα ρίψνι έν άκαρεΐ τάς κεφαλάς ήμών είς 
τήν λεκάνην, ό'περ ήθελε βεβαίως χαροποιη'σει 
λίαν τόν αιμοχαρή έκεΐνον συρφετόν.

Μετά τήν ιεροτελεστίαν παρέστησαν οί πρέ
σβεις τοΰ Νάγος έξαιτοΰντες εΐρηνην παρά τοΰ 
βασιλέως, ης δοθείσης, άπήλθον δουλοπρεπέ- 
στατα ρίψαντες έπί τοΰ προσοίπου αύτών ό'σον 
πλεΐστον κονιορτοΰ.

Μετά δέ τινας ήμέρ«ς εύθετίσαντες τάς τών 
Γάλλων πρός τούς Δαχομεϋνούς διαφοράς μετά 
τοΰ έπί τών οικονομικών ύπουργοΰ, και λαβόν- 
τες μεθ’ ήμών δύο παΐδας γεννηδέντας καί άνα- 
τραφέντας έν τώ  βασιλικώ οΐκω, καί άσπασά- 
μενοι τόν βασιλέα, άπη'λθομεν τη 2 4  Οκτωβρίου 
τής πρωτευούσης Αβομέϋ μετά τής αύτής πομ
πής καί παρατάξεως ώς είση'λθομεν. Οι πλεΐστοι 
τών μεγιστάνων προέπεμψαν ήμάς μ ίλιά  τινα 
μακράν τής πόλεως, καί, όδοιπορήσαντες εβδο
μάδα, άφικόμεθα πάλιν σώοι είς τήν Διαλμαθ, 
ακολουθούμενοι ύπό τών δύο δαχομεΰνών π α ι
διών, άτινα , κλαίοντα καί όδυρόμενα άδια
λείπτω ς, έζήτουν ΐν ’ άπέλθωσιν οίκαδε. Μ ετ’ 
όλίγον ένεβιβάσαμεν αύτά είς εμπορικόν πλοΐον 
τών κυρίων R egis άπο πλέον είς Μασσαλίαν, 
ένθα τυγyάvoυσιv είσέτι παιδευόμενα έ'ν τ ιν ι αύ- 
τοκοατορικώ λυκειω. '*

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

'Η  κηοεία τοϋ βασιλέω; τοϋ Δα/_ομέϋ.
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Ενταφιασμός καί νεκροθήκη τών βασιλέων 
τοϋ Δαχομέϋ. —  Τό μέγα έξιλαστικόν 
επιτάφιον εθος. —  Πολιτικά.

Παραδοξον καί διαβόητον έ'θος τής yώpaς 
ταύτης είναι, ώς ειδομεν, αί κατά τόν θάνατον 
τοΰ βασιλέως εκτελούμεναι φρικώδεις ιεροτε- 
λεστιαι. Ό  νεκρός τίθεται έν κενοταφίω οπτής 
γής, πεφυρμένης τώ  α ΐμ α τι έκατόν άποκεφαλι- 
σθέντων αιχμαλώτων τοΰ τελευταίου πολέμου, 
ό'πως χρησιμεύσωσιν ώς συνοδΐται καί άντιλή- 
πτορες φρουροί τοΰ ήγεμόνος είς άλλον μεταβαί- 
νοντος βίον. Ή  κεφαλή τοΰ βασιλέως έπανα- 
παυεταιεπι τών κρανίων τών έ'ναγχοςήττηθέντων 
βασιλέων ή μεγιστάνων· περί δέ τό κενοτάφιον 
συσσωρεύουσιν οί ιερείς τάς κεφαλάς άλλων άλ
λοθι αποκεφαλισθέντων έχθρών. Τό νεκροφορεΐον 
μεταφερεται μετά ταΰτα ύπό τών ιερέων τοΰ 
έ'φεως είς μεγάλην υπόγειον κρύπτην, καί μετ’ 
αύτοΰ εισέρχονται α ΐ τε όρχη'στριαι τής αύλής 
και πεντήκοντα στοατιώται, οΐτινες a0T0yειρες 
έαυτών γινόμενοι η σφαγιαζόμενοι μέλλουσι, 
καθά πιστευουσιν, ΐνα παραπέμψωσι τόν βασι
λέα εις τον αδην. Παράδοξον δέ ό'τι κατά πάσαν 
τοιαύτην περιστασιν πλεΐστοι ό'σοι εκ τών δύο 
γενών προσφέρουσιν εαυτούς έθελουσίως είς θυ
σίαν f δεωοοΰντες μεγίστην τιμήν καί ποος

άπολαυσιν των άγαθών τής μελλούσης ζωής 
ασφαλεστατον, άν κατορθώσωσιν ΐνα συγκατα- 
λεχθώσιν τοΐς κλητοΐς θύμασιν.

Η καταχθόνιός εκείνη κρύπτη διαμένει άνοι 
κτή έπί τρεις ήμέρας, ό'πως άπας ό λαός δυνηθή 
εισερχόμενος ΐν’ άσπασθη τόν τε βασιλικόν νε
κρόν και τούς σφαγιασθέντας. Τήν δέ Τετάρτην 
περιτειχίζεται. Έ π ί δεκαοκτώ δέ μήνας ό διά
δοχος κυβερνά τήν χώραν ώς άντιβασιλεύς άντί 
τοΰ άποθανόντος βασιλέως. Παρελθόντων δέ τών 
δεκαοκτώ μηνών, συγκαλεΐ ούτος καθολικήν 
συνελευσιν τών έν άρχαΐς όντων έν τώ βασι- 
λείω τοΰ Αβομέϋ, μεθ’ ήν μεταβαίνουσιν ά'παν- 
τες είς τήν νεκρικήν κρύπτην. Τότε άνοίγεται 
το κενοτάφιον, καί ό τέως άντιβασιλεύς, λαα- 
βανων τό κρανίον τοΰ άποθανόντος βασιλέω;, 
διακηρύττει μεγάλη τή φωνη ότι, άποθανόντος 
τοΰ πατρός, «κυβέρνησε μέχρι τοΰδε άντ’ αύ
τοΰ. Ταΰτα δέ ά/.ούοντες οί παρεστώτες προσκυ- 
νοΰσιν αύτόν, καί έκαστος κονία εαυτόν εις έ'ν- 
δειξιν μεγίστης λύπης, ' θ  δέ άντιβασιλεύς, 
καταθέτων τό κρανίον, Ελκει τά ξίφος καί δια
κηρύττει εαυτόν βασιλέα. Καί τότε ό λαός, 
μεταβαίνων άπό τής μεγίστης θλίψεως είς με
γίστην χαράν, πυρριχίζει καί άλαλάζει καί εις 
μυρίας δίδει εαυτόν yapάς.

Ούδέποτε ή δίψα τοΰ αίματος τοΰ άφρικανοΰ 
Μολόχ διατρανοΰται φρικωδέστερον η έν τή 
πανοη'μω ταύτ·/) ιεροτελεστία καί πανηγύρει*. 
Διότι τότε ά'ρχεται ή θυσία πολλών εκατοντά
δων καί -/ιλιάδων ανθρωπίνων θυμάτων κατά 
πρόφασιν τοΰ πέμπε ιν πρός τόν άποθανόντα βα
σιλέα ό'σον πλείστους αγγέλους τής στέψεως τοΰ 
διαδόχου αύτοΰ.

Ή  φρικώδης αΰτη νεκρική ιεροτελεστία έξε- 
τελέσθη άπαραλλάκτως ώς ηδη περιεγράψααεν 
κατά τόν έν έ'τει 1 8 5 8  συμβάντα θάνατον τοΰ 
βασιλέως Γεζω, ώς μαρτυρεί ό άξιόπιστος ά γ 
γλος περιηγητής Βαλδέζ (Six years of a t r a 
vellers life in western Africa, 1 8 6 1 ), όστις 
παρευρέθη έν τή στέψει τοΰ διαδόνου αύτοΰ Βχ- 
y αδού.

« Μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως Γεζώ, 
γράφει ιεραπόστολός τις άπό Ο ύ ϋ δ ^ , ή δα-/ο- 
μεϋνή άριστοκρατία διηρέθη είς δύο μερίδας, ών 
ή μέν άπη'τει τήν διατη'ρησιν τών άpyαίωv έθών 
τών ανθρωποθυσιών, ή δε, ύπό τών ιεραποστό
λων υποκινούμενη, εξήτει τήν κατάργησιν αύ
τών. Ο ένθρονισμός τοΰ αιμοχαρούς ά'νακτος 
Βαχαδού έπανη'γαγε κατά δυστυχίαν τό φρικώ- 
όες αρχαΐον έθος, ούτινος οί οπαδοί, κaτaσyε- 
θέντες πρός ώραν. έξεμάνησαν μετά πλείονος 
ενθουσιασμού καί λύσσης. Καί μή νομίση τις 
ότι αί σφαγαί αύται γίνονται μόνον κατα τάς 
εορτασίμους ήμέρας· διότι ούδεμία πapέpyετaι 
ήμερα ανευ τραχηλοκοπίας. Εσχάτως εφριξεν ή 
Εύρώπη ά'πασα μαθοΰσα ότι τά αίμα τριών y i- 
λιάδων άθώων άνθρώπων έπότισε τόν τάφον 
τοΰ Γεζώ. Ο ιμοι! έάν ήσαν μόνον τρεΐς y Ά ιά- 
δ ε ς ! »

« Τήν 1 | ’Ιουλίου 18 6 0 , λέγει ετερος δια - 
μαρτυρόμενος άπεσταλμένος εις κη'ρυξιν τοΰ 
Εύαγγελίου, έκλήθην ό'πως μεταβώ άπό Oύϋδάy 
εις Αβομέϋ. Μετά δύο ήμερων οδοιπορίαν άπην- 
τησα άνθρωπόν τινα πορευόμενον είς Oΰϋδάy 
φερόμενον έν φορείω καί άποτεταγμένον ΐνα 
πνιγή  έν τώ λιμένι τοΰ Ούϋδάχ, όπως άνοίξη 
τάς πύλας τοΰ λιμένος τώ άποθανόντι βασιλεϊ. »



Μισσιονάριος διαμαρτυρούμενος σταυρωθείς έν Αβομέϋ κατά τόν Ιού λ ιον  του <862.

Ευρομεν έν Κάνα τον νέον βασιλέα Ετοιμον 
ϊν ’ άνέλθη εις τήν πρωτεύουσαν, ένθα έκάλεσεν 
ή μ ά ς  ΐνα παρευρεθώμεν τη 16  όπου και έπο- 
ρεύθημεν. Έκαθίσαμεν παρ’ αύτώ· ό δέ, δει- 
κνύων τότε ήμΐν άνθρωπον όπισθόχειρα και πασ- 
σάλω έμπεφραγμένον το στόμα έχοντα, είπεν 
OTt ούτος ήν άγγελος άποτεταγμένος ινα φέρη 
τάς άγγελίας τοΰ βασιλεύοντος υίοΰ πρός τόν 
πατέρα αύτοΰ. Μετα δ ’ αύτόν, απαχθεντα εις 
σφαγήν, παρέστησαν άλλοι πέντε αίχμαλωτοι, 
τό αυτό μ ετ’ όλίγον παβόντες.

' θ  βασιλεύς έφανέρωσεν ήμΐν ό'τι ή μεγάλη 
νεκρική επέτειος ιεροτελεστία άρξεται μετ όλί- 
γας ήμέρας, και προσεκάλει ήμάς ώς έπι θεα
τρική παραστα'σει. Έωθεν ήδη έκατόν άντρες 
και έκατόν γυναΐκίς έθυσιάσθησαν έν τοΐς άνα- 
κτόροις. Μ ετ’ όλίγον ήλθον ένώπιον τοΰ βασι- 
λέως, κροτούντων τών πυροβόλων, έννενήκοντα 
αξιωματικοί και έκατόν εϊκοσιν άρχοντες ερχό

μενοι Ϊνα προσκυνήσωσιν αύτόν, προσφέροντες 
αύτώ έκαστος εις θυσίαν δύο άνδράποδα, θύματα 
επ ιτ ίμ ια  τοΰ πατρός αύτοΰ.

Τήν παρασκευήν τής Ή ί  Αύγουστου ό βασι
λεύς έπορεύθη είς τόν τάφον, ένθα έθυσιασθησαν 
έξήκοντα άνθρωποι. Καθ’ όδόν ειδομεν πορευο- 
μενοι εις τά  άνάκτορα περι όγδοήκοντα άνθρω- 
πίνας κεφαλάς. Τό αίμα έν ταΐς όδοΐς έ'ρρεεν ώς 
ρύαξ. Αί θυσίαι ένέμειναν έπι δεκαπέντε ήμερας, 
καθ’άς ύπολογίζομαι θυσιασθείσας ύπέρ δύο χ ι 
λιάδας άνθρώπων.

’Εν τώ φρικώδει τούτω θεάματι έν ονομα 
διέφευγε τά  χείλη τοΰ βασιλέως Βαχαδού, τό 
τής πόλεως ’Αββεόκουτα, έν ή έν 1851 κατεπο- 
νήΟη ό στρατός τοΰ πατρός αύτοΰ Γεζ(ό. Είναι 
δ ’αΰτη πρωτεύουσα δημοκρατίας παραφυάδος 
τής πρώην μέν μεγάλης, έναγ/ος δέ δ ιαμ ερ ι- 
σθείσης άρχαίας μοναρχίας Ύάρριβα, κατοικου- 
μένης ύπό έκατόν περίπου χιλιάδων γε<υργών

οΐτινες, μηδέποτε έμπορευθέντες τούς όμοιους αύ
τοΐς, δέν έπαυσαν προστατεύοντες τούς κατα- 
διωκομένους τών πλησιοχώρων έπαρχιών και τόν 
μετοικισμόν τών ύπό τών εύρωπαϊκών πλοίων 
άπό τών ονύχων τών σωματέμπορων έλευθερω- 
θέντων άνδραπόδων.

Έγένετο δέ ή πόλις αΰτη άνέκαθεν οίκητή- 
ριον καί καταφύγιον τών είς κήρυξιν τοΰ Εύαγ- 
γελίου άπεσταλμένων τής άγγλικής Εκκλησίας, 
και πρόκειται έ'ρυμα άνυπέρβλητον πρός τάς δ ι- 
αρπαγάς και τούς ανδραποδισμούς τών δαχομεϋ- 
νών βασιλέων, οΐτινες, άφοΰ πρότερον κατηρη'- 
μωσαν και κατελυμηναντο τάς προσβορείους και 
όυτικάς τής δημοκρατίας ταύτης χώρας, μάτην 
έπεχείρησαν ϊνα καταστρέψωσι και τάς άνατο- 
λικάς. "Ηδη ή άγρα ήρχισεν ϊνα έκλείπη , και 
ό βασιλεύς τοΰ Δαχομέϋ, μή εχων άλλους πόρους 
είμή τούς άπό τών λεηλασιών και έξανδραποδι- 
σμών τών παροικούντων λαών, απορεί ήύη πώς

νά διατρέφη άξι',πρεπώς τήν αύλήν καί τό χα - 
ρέμιον καί τόν στρατόν καί τάς Αμαζόνας αύτοΰ. 
« Απασαι αι τοΰ βασιλείου πρόσοδοι δέν έπαε- 
κοΰσιν είς έξοδα μιας έβδομάδος,» έλεγε ποτε 
ο αποθανων βασιλεύς Γεζώ εις τινα περιηγητήν, 
λνάγκη λοιπόν ϊνα καταστραφη ή δημοκρατία 
του Αββεοκουτα, ή οι μοναοχαι τοΰ Δαοτ,έϋ, 
στερηθεντες τής βαρβαρικής αύτών μεγαλοπρε- 
πειας, και τών Αμαζονών, καί τών μεγάλων 
πανηγυρεων, κατελθωσιν εις τήν τάξιν τών βα
σιλίσκων,^ οΐτινες ζώσιν έν το ΐς παραλίοις τής 
Αφρικής άσημοι τε καί άγνωστοι.

Αλλα πρός έπιτυχίαν τού ποθουμένου ό Βα- 
χαδου έχει χρείαν σκευών πολεμικών, τυφεκίων 
τε και πυροβολων ύπό τής νεωτέρας έπιστήμης 
τετελειοποιημένων. Προτίθεται δέ ϊνα όπλίση 
τά  συντάγματα τών Αμαζόνων */αί τών στρα- 
τιωτών πανοπλίαις σιδηραΐς. Καί έπειδή δέν 
δύναται ϊνα πορισθη ταΰτα άλλως η παρά τοΐς 
λευκοΐς, Ϊν’ άπατήσγ) αύτούς, ό δόλιος βάρβαρος 
ούδένα δόλον απολείπει. Άπό τίνος/ρόνου κατέ
στη ήπιός καί ειρηνικός, καί ένδυθείς τήν

αλωπεκήν τής φιλανθρωπίας, προέβη μέχρι τοΰ 
άποκηρύξαι τούς θεούς τής χώρας καί τόν ιερόν 
οφιν, καί τοΰ προσκαλέσαι παρ’εαυτόν ταπεινώς 
τούς έν Ούϋδά/_ διαμένοντας καθολικούς άπε- 
σταλμένους είς κήρυξιν τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου, 
οίσπερ φαίνεται ύπείκων προθυμότατα. Έκρέ- 
μασαν δέ αύτός τε καί οί υπουργοί αύτοΰ τόν 
Έσταυρωμένον έκ τοΰ στήθους αύτών, καί κατάρ

γησε τας άνθρωποθυσίας. Έ κ δέ τοιούτων ση
μείων μετανοίαςτε καί βελτιώσεως οί άγαθοί 
απεσταλμένοι είς κήρυξιν τοΰ Εύαγγελίου ήλπ ι- 
σαν ΐνα ΐδωσιν έπικρατοΰντα μ ε τ ’ όλίγον τόν 
χριστιανισμόν έν Δαχομέϋ.

Αλλα μάταια φαντάσματα καί ελπίδες ! 
Έπειδή ώς ό βασιλεύς κατώρθωσεν ϊν ’άφαρπάστ) 
απο τών ιερέων τούτων καί τών Εύρωπαίων τά  
πολεμικά σκεύη ών είχε μεγίστην χρείαν, ή 
’Αβομέϋ κατέστη πάλιν θέατρον θηριωδίας, και 
μετεβλήθη είς άληθές σφαγεΐον. Τή 5 μαρτίου 
1 8 6 2  αί παρά τήν πρωτεύουσαν Αββεόκουτα 
ειοηνικαί καί χριστιανίζουσαι κωμοπόλεις πολι- 
ορκηθεΐσαι καί προσβληθεΐσαι νύ/-:ορ ύπό τοΰ

Δαχομεϋκοΰ και τών Αμαζόνων, κατεκάησαν. 
Τών δέ κατοίκων οϊ μέν διεφθάρησαν μαχόμενοι, 
οί δέ άπαχθέντες αιχμάλωτοι έρρίφθησαν δέ
σμιοι είς τόν σηκόν τών δούλων τοΰ Βαχαδού. 
Τι δέ έγένοντο οί δυστυχείς α ιχμάλω τοι, μαν- 
θανομεν έκ τής επομένης διηγήσεως τοΰ 'ολλα ν- 
δοΰ έμπορου E n sc h a r t.

« Τη 2 4  Ιουνίου ήμην εμπορευόμενος έν Ούϋ- 
δά χ , δτε είόον ερχόμενόν πρός έμέ άπεσταλμέ- 
νον τοΰ βασιλέως προσφέροντά μοι τήν επίσημον 
ραβόον, καιπροσκαλοΰντάμε ϊνα μεταβώ αύθωρί 
είς Δαχομέϋ. Μάτην προύφασίσθην μυρίας προ
φάσεις δπως άποφύγωτήν άπροσδιόνυσον ταύτην 
έπισκεψιν· διότι οί άποστελλόμενοι ΐνα μετα- 
γάγωσιν έμέ διετάχθησαν ΐνα μεταχειρισθώσι 
χρείας τυχούσης βίαν.

Οδοιπορήσαντες έν κρεμάθραις τέσσαρας 
ήμέρας έφθάσαμεν είς τά προάστεια τής Αβομέϋ, 
ένθα κατέλυσα έν οίκήματι έπίτηδες ύπέρ έμοΰ 
παρασκευασθέντι. Τήν δ ’ έπιοΰσαν οί οδηγοί 
ήγαγον έμέ πρός τόν βασιλέα, ον ευρον καθήμε- 
νον πρό τών άνακτόρων καί περικεκυκλωμένον

ε ο Ν ί κ Η  ε π ί Θ ε η Ρ Η ί ΐ ι



ύπό τών Αμαζόνων. Με έδέχθη προσηνεστατα 
y έγων πορτογαλλιστί ότι, μη ϊόων μηδεποτε 
'Ολλανδόν, έπεθύμει ΐνα με γνωρίση, και έχα ι- 
ρεν δτι έφθασα έν καιρώ. Επερατωσε δε τον 
λόγον άποπέμπων με οΐκαδε και διατάττων 
ΐνα μη έξέλθω έπι τρεις ήμέρας είς την πόλιν.
Τη 5 Ιουλίου οί δορυφόροι αύτοΰ μέ ώδη'γησαν 
είς την πλατείαν τών έδωδίμων, ένθα πλήθος 
δυστυχών αί/μαλώ τω ν έσφαγιάσθησαν κατά την 
νύκτα. Έ φριξα ίδών μεταξύ τών θυσιασθέντων 
το σώμα τοΰ δυστυχούς Δοχερτυ, άπελευθέρου 
άποσταλέντος έσyάτως είς κηρυξιν τοΰ Ευαγγε
λίου είς Iscliaga , πόλιν της δημοκρατίας τοΰ 
λββεόκουτα, καί αν/ μαλωτισθέντος κατα την 
τελευταίαν τών Δαχομεύνών εκδρομήν. Ή ν δε 
«σταυρωμένος έπί μεγάλου δένδρου, και είχε 
ο-.α '/ειρός χλευασμού χάριν πλατύ σκιάδων!

νΕπειτα ήγαγόν με έπί τίνος όροπεδίου, ένθα 
έκάθητο η δ/) έπί θρόνου ό βασιλεύς άποτεινων 
πρός τόν λαόν καί τόν στρατόν δημηγορίαν 
κατά της δημοκρατίας τοΰ ’Αββεόκουτα.

Απέναντι τοΰ όροπεδίου και καθ’ όλον τό 
μήκος της πλατείας εΐδον έμπεπασαλευμένας 
πλήθος αίματοσταγών κεφαλών και πάσαν την 
πέριξ γην αίματόφυρτον έκ τοΰ αίματος των 
κατά την τελευταίαν έκστρατειαν επι την δη
μοκρατίαν τοΰ ’Αββεοκούτα αιχμαλωτισθεντων, 
καί ύποστάντων, πριν η άίϊοτμηθώσι την κεφα
λήν, μυρίας βασάνους !

Μετά την φρικτήν ταύτην θέαν οί παραπεμ- 
ποντές με ήγαγον είς την οικίαν μου, ενθα με 
κατεσχον έν φυλακή περί πέντε ή μέρας. Την ό ε 
έκτην ό βασιλεύς μέ προσεκάλεσε παρ αύτόν, 
καί μεταπεμψάμενος τρεις αρχηγούς αιχμαλώ 
τους διέταξεν αύτούς ΐνα πορευθώσι πρός τόν 
άποθανόντα πατέρα αύτοΰ καί κοινοποιησωσι 
τούτω ότι τοΰ λοιποΰ τά  Μεγαλα 'Οργια, τα  
άρχαία καί ιερά, έπιτελεσθη'σονται μεθ ό'λης της 
συνήθους πομπής καί θυσίας καί κατα θεσμόν. 
"Εκαστος δέ τών δυστ/ίνων έκείνων ελαβε παρα 
τοΰ βασιλέως φιάλην ρομίου καί τινα κογχυλια, 
καί μετά ταΰτα άπεκεφαλίσθησαν έμοΰ παρόντος 
καί φρίττοντος.

« Μετά δέ ταΰτα ηνεγκον ένιυπιον τοΰ βασι- 
λέως είκοσιτέσσαρα μεγάλα κάνιστρα περιέχοντα 
s /.αστόν ένα αιχμάλωτον ζώντα, ούτινος μονον 
έξεΐχεν ή κεφαλή'.

Κ αί πρώτον μέν έστίχισαν τούτους ένώπιον 
τοΰ βασιλέως· επειτα  δ έ , νεύσαντος αύτοΰ, 
έκρη'μνισαν μετά τών κανίστρων έπαλληλως απο 
τοΰ δώματος είς την πλατείαν, έ'νθα ό αιμοχαρής 
λαός τοΰ Δαγομέϋ έβpυyάτo καί ώρύετο ώς θη- 
ρίον περιμένον έν θηοιοτροφειω την αυτοΰ βοράν.

Τό δέ κάνιστρον έν ώ εύρίσκετο δέσμιος ο 
αιχμάλωτος, κατέπιπτεν έκ τοΰ ύψους έκει- 
νου* είς μέσον τοΰ αίμοδίψου λαοΰ, όρμώντος 
έπί τόν αιχμάλωτον, πριονίζοντος τήν κεφαλήν 
αύτοΰ καί " άνταλλάσσοντος ταύτην άντί τινων 
κογχυλίων αξίας δύο χ.αι ημισεος φράγκων, πλη- 
ρονομένων ύπό του επι των οικονομικών υπουρ
γού. Ανά πάσαν πτώσιν νέου κανίστρου περι- 
ενοντος αίyμάλωτov ήγειρετο παλη σφοόρά 
μεταξύ τών προθυμουμενων ίνα πριονισωσιν 
αύτώ τήν κεφαλη'ν. Καί ό'τε το τελευταΐον 
σώμα άπεκεφαλίσθη καί δυο αίματοφυρτοι σω
ροί κορμών καί κεφαλών εσωρευθησαν έν ταΐς 
δύο έσχατιαΐς τής πλατείας, τότε μόνον μοι έπε- 
τράπη ΐνα άπέλθω.

Αί δέ φοικώδεις αύται σκηναί έπανελήφθησαν 
πολλάκις ένώπιον μου έπι όεκαπεντε ή μέρας, 
καί ό'τε δέν έ'μεινεν ήδη ούόεις προς θανατον, 
μ ο ί  έδόθη τέλος έξουσία ΐ ν ’ αναχωρήσω έκ τής 
π ό λ ε ω ς .  Περιττόν ΐνα ε’ίπω πώς διετέθην υπό 
τ ώ ν  ά π α ν θ ρ ω π ιώ ν  τούτων, και τήν χαραν και 
ά ν α κ ο ύ φ ισ ιν  ή ν  ησθάνθην βλεπων έαυτον άπηλ- 
λ α γ μ έ ν ο ν  το ΰ  θεάματος τούτου και δυνάμενον 
ΐ ν ’ ά π ο '/ω ρ ή σ ω  τ ή ς  πόλεως ταύτης τών δημίων. 
Α ν α χ ω ρ ο ΰ ν τ ι δ έ  μοι έδώρησεν ό άπανθρωπος βα

σ ιλ εύ ς  έν μ ο ίρ α  χ λ ε υ α σ μ ο ύ  πρός έ'ξοδα οδοιπο
ρ ία ς ο κ τ ώ  κ ο γ χ υ λ ίω ν  ορμαθούς, άξιους εικοσι- 
τεσ σ ά ρ ω ν  φ ρ ά γκ ω ν , καί τεμάχιον έγχωρίου 
υ φ ά σ μ α τ ο ς  καί φ ιά λ η ν  ρ ο μ ίο υ .

’Ολίγους δέ μετά ταΰτα μήνας ό ναύαρχος 
τοΰ αγγλικού στόλου τών δυτικών τής ’Αφρικής 
παραλίων μετέβη εις Αβομε'ύ, ό'πως κοινο
ποίηση τώ υίώ τοΰ Γέζω τά  τελευταία τής Με
γάλης Βρεττανίας θελήματα, τήν διά παντός 
κατάργησιν τών κaτayθovίωv τούτων όργιων.

Η  Π Ο ΙΚ ΙΛ Η  Σ Τ Ο Α .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ. ΐ

(Συνέχ. άπό <7ίλ. 104.)

'θ  Σ υ μ β ο λ α ιο γ ρ ά φ ο ς  Τ ά π α ς , η ή είς 
Πόρον έ κ δ ρ ο μ ή , ή ή Λ έ ϊλ α , ή ό Α ύθεντης 
τοΰ Μ ω ρέω ς άποδεικνύουσιν ότι ή γόνιμος τοΰ 
ήμετέρου ποιητοΰ φαντασία πρός ούδεμίαν απο- 
ναρκά δόξαν, καί άπό τών ακηοάτων τοΰ Παρ
νασσού λειαώνων δρεπεται ανθη δια ποικίλους 
στεφάνους.

Πavτayoΰ δέ τών αύτοΰ πονημάτων ή αύτή 
έπιλάμπει τών αισθημάτων άβρότης, ή αύτή 
λεπτότης τοΰ πνεύματος και η αυτη περι τας 
εκφράσεις ίδιάζουσα χάρις. Το σκώμμα, πικρόν 
ένίοτε, κρύπτεται πάντοτε έντός άνθους· ούόε- 
μία λέξις κακόζηλος, ή βάναυσος, ή χυδαία ■ ή 
δέ Αττική έκείνη καλλιλογία , ένώπιον τής 
όποιας έκλινε τόν αυχένα και αύτή τών κανόνων 
ή ακρίβεια, ούδέποτε λησμονεί τον εανον αυτής 
π έπ λ ο ν  ή περίφρασις λαμβάνει τόν τόπον τής 
κυριολεξίας, οσάκις αΰτη απειλεί ν’ άναγάγη 
έρύθημα έπί παρθενικής παρειάς · ή παρασιώπη- 
σις έ ^ ε τ α ι  πρός βοήθειαν τής γλωσσης, ή δε 
έννοια ούδέποτε ζημιοΰται διά τούτο.

'θ  Κύριος Αλ. 'Ραγκαβής υιός πατρός θερα- 
πεύσαντος εύδοκίμως τάς Μούσας, τοΰ Ιακώβου 
'Ρίζου, καί μικρανε'ψιος άλλου 'Ριζου, και αύτοΰ 
’Ιακώβου, τοΰ περιώνυμου Νερουλού, ανήψε την 
έν έαυτώ δάδα τοΰ ίεροΰ πυρός άπό τής οικο
γενειακής εστίας, αναφλέξας δε ά π  αυτής πυρ
σόν φωταυγή, ύπε'όειξεν εις τους νέους την στε
νήν μέν καί τεθλιμμένην, αλλ’ αληθινην τής 
ποιήσεως οδόν, και πρώτος ετολμησε να παρει- 
σαγάγη μετά τοσαύτης έπιτυχίας εις τήν καθ’ 
ήμάς στιχουργίαν τόν αρχαΐον ρυθμόν.

Καί αύτάς μέν έξεπλήρωσε θριαμβευτικώς 
τήν άποστολήν του, άφείς είς τούς διαδεξομέ- 
νους τό όνομα καί τήν φη'μην αύτοΰ δυσχερή 
μέν άλλ’ ούκ άνέφικτον τήν έξακολούθησιν τής 
οικογενειακής εύκλειας άλλως τε καί « π α π - 
πώοις πατρώοις τ ’ έπί βήμασιν ίχνος έοείδοντας 
ήδη. » 'Ημείς δέ, έάν, προθέμενοι νά βιογρα- 
φήσωμεν, έλάθομεν εκταθεντες εις κριτικήν 
πραγματείαν, ούδέν πταίομεν* ή προκειμένη 
ύλη εινε τόσον άφθονος, τά  αντικείμενα, όσα τό 
πνεύμα τοΰ βιογραφούμενου έτεχνιτευσε μετα 
τής αύτής έκαστα δεξιότητας, τοσον ποίκιλα και 
διαφέροντα, ώστε τό σχεδίασμα τοΰτο, καιτοι 
ύπεραλόμενον τά  όρια Περιοδικού φυλλου, όεν 
δύναται νά θεωρηθή ούχ ηττον, εϊμή ώς αφορμή 
έκτενεστέρων πραγματειών, όσας θελει πρόκα · 
λέση ποτέ ή σπανιωτατη του ανδρος ποικιλο- 
γραφία.

"Ισως ή βάσκανος έθελοκακια λαβη και εκ 
τοΰ άθωοτάτου τούτου φιλολογικού δοκιμίου 
αφορμήν πρός κακολογίαν * ποΰ δέν ευρίσκει 
τοιαύτην τό λοξόν αύτης βλ έμ μ α ; Ισως ή με
τριοφροσύνη τοΰ βιογραφουμένου έξαναστη καθ 
ή μ ώ ν  ίσως καί αύτή ή έκ πιποιθησεως προς 
αύτόν ύπόληψις ήμών παρεξηγηθη. Εν όμως ου
δέποτε δυνηθη'σεται ούδ’ ό φθόνος αύτος ν avat- 
ρέση, ότι « ’Α μ η 'χ ά ν ο ν  γ ε ν έ σ θ α ι  π ο ιη τ ή ν  
α γ α θ ό ν , μ ή  π ρ ό τ ε ρ ο ν  γ ε ν ό μ ε ν ο ν  ά νδ ρ α  
α γ α θ ό ν . »

Σ.  Β γ ξ α ν τ ι ο ς

Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ ·
· *

V.V,

Ο ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ.

Εύμορφά μου κοπελούδα, 
θέλετε χλωρά λουλούδια;

πάρετε, πουλώ.
Σιγαλά, μή γίνουν λάθη ! 
μέ το χέρι ’ς το καλάθι 

οποίαν βρω, φιλώ.

Διέτ’ έδώ τί ώραιότης ! 
αύτό εϊν’ή άθωότης, 

τ ’άσπρο γιασουμί.
Τ ’άγοράζετε; διά πόσο; 
χάριν, λέτε, νά το δώσω ; 

χάριν; κί άν νά μή !

"Ενα ρόδον ! Τών ερώτων 
ειν’ ερύθημα το πρώτον, 

έχει δυο φιλιά.
Μια μικρή μέ το αρπάζει, 
μιά μικρή, που άσπρη ’μοιάζε; 

τριανταφυλλιά.

Το γαρόφαλο ’ποΰ λέγει 
πώς μιάν κάποιαν καρδιάν φλέγει 

πάθος δυνατόν, 
ποιά το θέλει; ποιά το πέρν·ι; 
μιά πενήντα φιλιά φέρνει, 

κι’άλλη έκατόν.

Εδώ έ'χω άνθος βάτου* 
λέγουν πώς ή έ'ννοιάτου 

ειν’ ή ήδονή.
Μή ! προσέχατε, μή β ία ! 
έ χ ’ άγκάθία κ ’ ειν’ αχρεία, 

κ ’ έπειτα πονεϊ.

Βλέπετ’ άσπρη ’σάν τό χιόνι 
τον άέρα βαλσαμόνει 

κ’ή πορτοκαλλιά.
’Ξεύρετε τί χάριν έχει, 
καί ή νύμφη πώς τήν πλέχει 

ς τά χρυσά μαλλιά.

'λ !  τό ’ξεύρετε- μή τρέλλαις! 
μή ξεσχίζεσθε, κοπέλλαις!

έχει αρκετόν 
έχει διά μικραΐς μεγάλαις, 
δι’άλλαις τρεις φοραίς, καί 

είναι περιττόν, [δι’άλλαις

Κληματίδα ποία θέλει; 
αύτή πίστιν παραγγέλλει, 

δλοι τήν πωλοΰν.
Π ώ ς; δέν τήν ζητεί καμμιά σας; 
τήν χαρίζω. —  Χάρισμά σ α ς! 

λέγουν καί γελοϋν.

Αλέξανδρος 'Ρ . 'Ραγκαβής,

i

'Η  Βενετία.*

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΑΑΙ.

' Ε ’ Η ΣΧΟΛΗ Τ Η Σ  ΒεΝΕΤ ΙΑΣ.
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Μετά τήν περικλεή έκείνην τριάδα τών 
μεγάλων ενετών διδασκάλων Τισιανοΰ καί 
Τιντορέτου και Βερονεζου έπεφάνησαν οί υιοί 
αύτών 'Οράτιος Βεκέλλιος, καί Δομίνικος 
Τιντορέτος, καί Κάρολος Βερονέζης, οΐτινες 
άπαντες, έμμείναντεςτή πατρώα τέχνη, άπε- 
βίωσαν προ ώρας ούδέν καταλιπόντες μνήμης 
αξιον. Συν αύτοΐς δέ διέπρεψαν άλλοι τού
των μαθηταί, ών διασημότατος έγένετο ό 
’Ιά κ ω β ο ς  Π ά λ μ α ς  ( 1 4 8 0 —  1 5 4 8 ), ό 
έπονομασθείς Π ά λ μ α ς  ό Γ ηρ α ιό ς  ( Palma 
il Vecchio) πρός διάκρισιν τοΰ ’Ιακώβου 
Παλμα, απογόνου αύτοΰ όνομασθέντος Πάλ- 
μα τοΰ -Νεωτέρου (Palma il Giovine 
1 5 4 4 — 1 6 2 8  ) ·  ό Βονιφάτιος Βέμβης, 
ούτινος αί εικόνες αποδίδονται συνήθως τω 
Τισιανώ· ό Πάρις Βορδόνε ( 1 5 0 0 — 1 5 7 0 ) 
ό οωρησας τώ μουσείω τής Βενετίας τήν 
περίφημον αυτοΰ εικόνα τήν διαμορφοΰσαν 
Τόν ά λ ι έ α  τοΰ δ α κ τ υ λ ί ο υ  το ΰ  'Αγίου 
Μάρκου.  Τούτοις συμμίγδην συνωστίζονται 
ο τε Λορέντζος Αόττος οπαδός τοΰ Γεωρ
γιώνου καί ό Pordenone μαθητής τοΰ Βε

ρονέζου, καί ό Σκιαβόνε καί ό Βικεντΐνος καί 
άλλοι. ■ .·' ^

Εκ τών άρίστων τοΰ Τισιανοΰ μαθητφν 
έγένετο Πάλμας ό Γηραιός, άρεσκόμενος τή 
παχεία, καί εύκαίρω καί κίχαρισμένη επι
βολή τών χρωμάτων, οι αν είργάζετο αύτήν 
ό Τισιανός. 'Ως κάλλιστον τών αύτοΰ έργων 
θεωρείται ή έν τή έκκλησία Santa Maria 
della Formosa ουσα είκών, ή διαμορ- 
φοΰσα τήν 'Αγίαν  Βάρβην,  ήν ό Πάλμας 
έζωγράφησε κατ’ εικόνα τής ιδίας θυγατρός, 
τ?]ςέπικληθείσης ω ρα ίας  Β ι ο λ ά ν τ η ς ,  -/.Ά 

ήν ούτω περιπαθώς ήγάπησεν ό Τισιανός, 
ώστε, άποθανοντος τοΰ πατρός αύτής, καί 
πρεσβύτης ήδη ών κατώρθωσεν ινα γένηται 
έραστής αύτής. ’Ωφέλησε δέ αυτη τον Τι- 
σιανόν καί ώς πρότυπον έν πλείστοις ό'σοις 
τών έργων αύτοΰ, καί μάλιστα έν τή περι- 
βοήτω αύτοΰ Βακχεία, καί τή Δανάη καί τή 
Φλώρα, ώς καταφαίνεται έκ τών τριών κε- 
χαλκογραφημένων εικονισμάτων, άτινα κατέ- 
λιπεν ό Βόρστερμαν καί ό Τροαγέν, καί της 
ομοιότητος αύτών πρός τήν έν τή εΐκόνι τής

Λ α τ ρ ε ί α ς  τ ώ ν  Μ ά γ ω ν  διαμορφωθεΐσαν 
λγίαν 'Ελένην, -ήν ό Πάλμας έζωγράφησεν 
ύπέρ τοΰ μοναστηριού τών Olivetaires 
τήν μετενεχθεΐσαν ύστερόν είς Μεδιόλανον.

Αλλά Α σ ημ ότα τος άπάντων τών μαθη
τών τ ής· -βενετικής σχολής μετά τούς τρεις 
έκεινους - μεγάλους διδασκάλους έγένετο ό 
Σ ε β α σ τ ι α ν ό ς  δ έ λ  Π ιό μ β ο  καί ή τών 
Β α σ σ ά ν ω ν  οικογένεια.

Τα τελευταία πεντήκοντα έτη τοΰ δεκά- 
του πέμπτου αίώνος έγένοντο τά χρυσά τής 
Ιταλίας ετη, καθ α ,άνεδείχθησαν οί εύκλεέ- 

στατοι αύτης ά'νδρες καί οί μάλιστα μ εγα - 
λεπηβολοι τών καλλιτεχνών. Διότι τότε 
ήκμαζεν έν μέν Τοσκάνη ό Λεονάρδος δά 
Βινκιο καί ό Μ ιχαήλ ’λγγελος· έν δέ Ούρ- 
βίνω ό 'Ραφαήλος, έν δέ Πάρμα ό Κορρέ- 
γιος· έν δέ Βενετία ό Τισιανός, καί ό Γεωι- 
γιώνης, καί ό Σεβαστιανός δέλ Πιόμβο. 'θ  
Σεβαστιανός ( 1485  —  1 5 4 7 ) ,  ό έπονο
μασθείς del Piombo άπό τής παρά τοΰ 
πάππα Κλήμεντος τοΰ έβδομου επιταχθεί- 
σης αυτώ μολιβοωσεως τών παππικών έγκυ-



κλίων, είκοσιπέντε έτών ών, ήτο ήδη περί
φημος και γνωστός καθ άπασαν την Ιτα
λίαν. Γεννηθείς έν ετει 1 485 , δύο μετά τον 
'Ραφαήλον ετη, είσήλθε νεώτατος είς τήν 
σχολήν τοϋ τότε άκμάζοντος έν Βενετία ’Ιω- 
άννου Βελλίνου, οστις ήδη εβδομηκοντούτης 
ών είχεν άναδείξει τούς δύο περίφημους αύ
τοϋ μαΟητάς, τόντε Τισιανόν καί τόν Γεωρ- 
γιώνην, έπιρρώσαντας έκαστον τήν χεΐρα 
του διδασκάλου, ούτως, ώστε ό γηραιός Βελ- 
λίνης, γενόμενος περί τά έσχατα τοϋ βίου 
μαθητής έκ διδασκάλου, προσεπάθησεν ί'να 
μεθαρμόση τήν αύτοϋ τέχνην πρός τήν τών 
μαθητών, ώς έ'πραζε καί ό Σεβαστιανός. Διότι 
καί ούτος, άποσκιρτήσας τής τοΰ διδασκάλου 
Βελλίνου μεθόδου, έγένετο μιμητής τοΰ Γε- 
ωργιώνου, τοΰ Βενετοΰ έκείνου ζωγράφου, 
τοΰ κατανοήσαντος ύπέρ παντα άλλον τα 
μυστήρια τής τών χρωμάτων κρασεως και 
επιβολής, καί κατορθώσαντος ί'να παράξη τήν 
άρμονίαν άπό τών αντιθέτων χρωμάτων, τοΰ 
καί τολμήσαντος ίνα συνάρμοση τούς έναν- 
τίους χρωματισμούς , έςαίρων αύτούς άμοι- 
βαίως καί έπιχέων έπί τοϋ παντός χρω- 
ματισμοΰ είδος φλογοειόοΰς άντανακλασεως 
( c e r to  f ia m m e g ia re  d i  c o lo r i ) .

“Ηδη περίφημος ών προσεκλήθη είς 'Ρώ
μην παρά τοΰ όνομαστοϋ Σιενναίου έμπορου 
Χίγη, περί ού εΐπομεν έν τή τοϋ 'Ραφαήλου 
ιστορία, όπως συμμετάσχη μετά τών μεγί
στων τής ’Ιταλίας ζωγράφων της κοσμή- 
σεως τής ώραίας έπαύλεως, ήν έκτισε παρά 
τήν 'Ρώμην, ύστερον έπικληθεΐσαν Φαρνε-  
ζίναν.  ’'Ηδη ό άρχιτέκτων τής έπαύλεως 
Βαλθάσαρ Περούζης έζωγράφησε τόν θόλον 
τής ώοαίας στοάς, ήτις βλεπει εις τον κή
πον, καί άνέΟηκεν είς τόν Σεβαστιανόν τόν 
είκονισμόν τών στρογγυλ.ων οπών τοΰ θολού. 
Ό  δέ, άμιλλώμενος πρός τούς συνεργαζομέ
νους Περούζην καί 'Ραφαήλον, ώφελήθη έκ 
τούτου πρός τό έπιδείξασθαι άπασαν τήν ευ
χέρειαν, καί έτόλμησεν έπί τέλους ΐν’άντι- 
τάξη τή Γαλατεία τοΰ 'Ραφαήλου τόν περί- 
φημον αύτοΰ Πολύφημον.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ό 'Ραφαήλος καί 
ό Μ ιχαήλ ’Άγγελος, τυγχάνοντες άμφότεροι 
έν'Ρώμη, έμάχοντο άλλήλοις περί τών κατά 
τήν τέχνην πρωτείων, καί ό πρός αύτούς 
θαυμασμός τών λοιπών τεχνιτών διήρεσε 
τήν πόλιν είς δύο μερίδας, ών ή μέν.πρού- 
τίμα τόν'Ραφαήλον, ώςκατέχοντα μεγάλας 
άπάσας τάς της τέχνης άρετάς, τήνεύρεσιν, 
τήν έτtivotocv, τον ypcojj.ocxtc’jj.ovj τ /jv κεχα— 
ρισμένην εχίρροκιιν tcov  xscp&XtoVj xctt 

δογραφίαν άνεπιτήδευτον καί εύγενή καί 
άμεμπτον · προβαλλομένη δτι ό Μ ιχαήλ’Άγ
γελος, καίπερ απαράμιλλος σχεδογράφος, 
δέν ήδύνατο ί'να συγκριθή πρός τόν 'Ραφαή
λον, ώς μή εχων τάς λοιπάς της τέχνης 
άρετάς· οί δέ άντίτεχνοι ήξίουν δτι ό Μι
χα ή λ  Ά γγελος, εί μή ύπέρτερος, τούλάχισ- 
τον ήν ένάμιλλος έκείνου.

'θ  Σεβαστιανός άφίκετο εις Ρώμην άκ— 
μάζοντος έ'τι τοΰ άνταγωνισματος τών με
γάλων τούτων τεχνιτών, καί προσκληθείς 
άπλώς ϊν’άποφήνηται τήν γνώμην, προσε- 
Οετο τοΐς όπαδοις τοΰ Μ ιχαήλ Αγγέλου, 
προτιμών τήν παράβολον καί έμβριθή τοϋ 
Φλωρεντινού εύφυΐαν της εύγενοΰς καί ύψη- 
λής τοϋ 'Ραφαήλου χάριτος· δπερ σφόορα

έχαροποίησε τον Μ ιχαήλ Αγγελον. Διότι 
ό δαιμόνιος τεχνίτης ένενόησεν δτι, έάν χρω
ματιστής δεινός ώς ό Σεβαστιανός κατώρ- 
θου ίν’άναχθή είς τό σοφόν καί τολμηρόν 
τοΰ σχεδίου αύτοϋ, εύκόλως ήδύνατο ιν 
άνταγωνίσηται προς τον 'Ραφαήλον· ώστε 
αύτός, ό Μ ιχαήλ Ά γ γ ελ ο ς . κατεπόνει άν 
άπόνως τον άντίτεχνον 'Ραφαήλον, ούχί άν- 
τεπεξερχόμενος αύτώ άντικρυς, άλλά π λ α - 
γίως καί οίονεί άλλω εξουσίαν δίδων, τώ 
Σεβαστιανώ. 'II πρόθεσις αύτη ήρμοζε προς 
τήν άμετρον καί άγρίαν άλαζονείαν τοϋ Μι
χα ήλ  ’Αγγέλου, άνιωμένου ύπο της φήμης 
τοΰ 'Ραφαήλου καί άπαξιοΰντος ί'ν’άντιταχθή 
πρός τόν νέον τοϋ Ούρβίνου ζωγράφον. Διο 
καί ήρξατο ύπερεπαινεΐν δημοσία τά  τεχνή- 
ματα τοΰ Σεβαστιανού, γίνώσκων ότι οι έπαι
νοι αύτοΰ έμπίπτοντες δίκην πολυτίμου βά
ρους τή πλάσνιγγι καταστρέψαιεν άν τήν 
ισορροπίαν καί ήρξατο διδάσκειν αύτον τά 
μυστήρια τής περί τό σχεδογραφεϊν ίοίας δει
νότητας. Καί δτε μετ’ ολίγον 6 Σεβαστιανός 
έπετάχΟη ίνα ζωγραφήση ύπέρ τοΰ παρεκ
κλησίου V ite rb e  εικόνα διαμορφοΰσαν τήν 
Παρθένον κλαίουσαν παρά τόν νεκρόν τοΰ 
Χριστοΰ, u n a  p ie ta ,  ώς λέγουσιν οι Ιτα 
λοί, ό Μ ιχαήλ Ά γγελος, ύποτυπώσας κρυ
φίως τήν εικόνα, παρέδωκεν αύτην προς χρω
ματισμόν τώ  Σεβαστιανώ. Άποτελεσθεΐσα οε 
ή είκών εύδοκίμησε παρά τώ πλήθει, τοΐς 
μέν θαυμάζουσι το σοφόν τοΰ σχεδίου, τοΐς 
δέ τήν ποιητικήν τελειότητα τοΰ άααυροϋ 
καί λανθάνοντος καί άθυμίαν έμβάλλοντος 
χρωματισμού τοΰ πίνακος. Αλλ δμως. καί
περ έχούσης τής είκόνος τήν δλην δύναμιν 
τής τέχνης τών .δύο ζωγράφων, οί αληθείς 
καλλιτέχναι εύρον έν αύτή τό άνάρμοστον 
τοΰ σχεδίου τοΰ Μ ιχαήλ Αγγέλου προς τον 
χρωματισμόν τοΰ Σεβαστιανού Γεωργιονίζον- 

•τος. Φαίνεται δέ τώ όντι δτι τά  δύο ταΰτα 
στοιχ εΐα δέν δύνανταιίν’άναχθώσιν άμφότερα 
είς τοσοΰτον τελειότητος έν μια καί τή αύτή 
διαμορφώσει· άνάρμοστα δ’οντα ού μόνον δέν 
βοηθοϋνται, άλλά καί καταστρέφουσιν άλ
ληλα, άπαραλλάκτως ώς δέν δυνάμεθα ίνα 
συμμίξωμεν τήν λέξιν τοΰ Βοσουέτου μετά 
τής τοΰ Φενελώνος. Διότι ό τεχνίτης δέν δύ- 
ναται ίνα καταπλήξη άμα καί άρέση δι’ εί
κόνος διεγειρούσης έν ήμΐν τόν φόβον καί 
τήν θυμηδίαν. Τοΰτο παρήγαγεν ή κράσις 
τοΰ ύπερηφάνου καί εμβριθούς φλωρεντινοΰ 
σχεδίου μετά τοΰ χαρίεντος καί λαμπροϋ 
βενετικοΰ χρωματισμού. Γποθεσωμεν ότι 
άριστός τις χρωματιστής επιβάλλεται ΐνα 
χρωματίση τήν Τ ε λ ε υ τ α ί α ν  κρίσιν τοΰ 
Μ ιχαήλ Αγγέλου κατά τό σύστημα τής 
Βενετικής σχολής, 'θ  θεατής, άντί τοϋ θαυ- 
μάζειν τό θειον έκεϊνο σχέδιον, το έξαιρό— 
μενον έ'τι μάλλον ύπό τής έμβριθοϋς και 
άγριας φλωρεντινής μονοχρωμίας, άμφισβη- 
τεϊ πότερον προτιμήσει, τον λαμπρόν βενετι
κόν χρωματισμόν ή τό άπαράμιλλον φλω
ρεντινόν σχέδιον, καί ουτω άποβάλλει τά έκ 
τής πρώτης ό'ψεως παντός άριστουργήμα— 
τος έγγινόμενα αύτώ πάθη. Η άνατομικώς 
άρίστη αύτη σχεδογραφία, κλυζομένη ύπό 
τοϋ λαμπροϋ χρωματισμού, άπολέσει μεγά
λην τής άξίας αύτής μοίραν. 'Η δέ τού 
θεατού διάνοια, περισπωμένη ύπό τε τών 
λαμπρών έπιχρώσεων καί τοΰ ύπερβάλ-

λοντος σχεδίου, απορήσει ποτέραν μάλλον 
θαυμαστέον τών άρετών, καί διαυενεΐ απα
θής- άλλά έ'ν μόνον τών πλεονεκτημάτων 
τούτων ήρκει ίν’ άναρπάση αύτόν είς τήν 
έσχάτην θυμηδίαν ή καταστήση έμβρόντη- 
τον ύπό τοΰ φόβου.

Παρά τοΐς μεγάλοις σχεδογράφοις, οϊος ό 
Μ ιχαήλ 'Αγγελος, ή ιδέα έγκειται τώ σ χ ε -  
δίω· τό δέ χρώμα είναι το περικάλυμμα αύ
τής. Θαυμάζοντες λοιπόν τό περικαλύπτον, 
άμβλυωποΰμεν πρός τό περικαλυπτόμενον. 
Ά π’έναντίας δέ παρά τοΐς μεγάλοις χρωματι- 
σταΐς πας τύπος έγκειται τώ χρωματισμω- 
αί δέ άρμονίαι αύτών, άντί τοΰ παρέπεσθαι 
ύποτυπώσει τινι, είναι άντ’ αύτής ταύτης. 
Διότι ύποτυποϋντες χρώμασι τήν αύτών ιδέαν 
δέν χρήζουσι σχεδίου πεφροντισμένου, άλλ’ 
άρκεϊ αύτοΐς διαγραφή πιθανή καί ενδιάθετος. 
Ουτω πως δύναταί τις ίνα έξηγήση τήν κα- 
ταλαμβάνουσαν ήμάς δυσφορίαν καί ξενοπά- 
Οειαν Οεωροϋντας τάς ε'κόνας άστινας έζω - 
γράφησεν ό Σεβαστιανός έπί θεμάτων ύπο- 
τυπωθέντων ύπό τοϋ Μ ιχαήλ Αγγέλου.

Έν τοσούτω οί τοϋ Μ ιχαήλ Αγγέλου μα- 
θηταί διετέλουν ύπεκκαίοντες τήν άντιζηλίαν 
καί τήν άμιλλαν τοϋ Σεβαστιανού προς τόν 
'Ραφαήλον. Περί τά  τέλη τοΰ 1 5 1 9  ό 
τότε καρδινάλιος έ'τι ’Ιούλιος ό άπό Μεδί— 
κων παρεκάλεσε τον Ραφαήλον ινα έξεικο- 
νίση τήν Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ ι ν ,  ήτις έγένετο. 
ώς ειδομεν, τό τελευταΐον καί άριστον τοΰ 
θείου τεχνίτου εργον, έκτεθέν μετά τόν θά
νατον αύτοΰ έπί τοϋ μεγάλου βωμού τοϋ Α
γίου Πέτρου τοΰ Μοντορίου.

'Η είκών ήν τό άριστούργημα τοΰ 'Ρ α 
φαήλου. 'Ο δέ Μ ιχαήλ Άγγελος, έπιθυμών 
ίν’ άμαυρώση τήν έξ αύτής δόξαν τοΰ 'Ρα
φαήλου, άλλά μή Οέλων ίνα φανή διαμιλ- 
λώμενος προς έκεΐνον, συνεβούλευσε τόν δέλ 
ΙΙιόμβο ΐνα διαπονηθή εργον ένάμιλλον, εκ- 
τεθησόμενον άντικρύ τής Μεταμορφώσεως 
τοΰ 'Ραφαήλου. 'θ  Σεβαστιανός, ούδόλως 
πτοηθείς ούδέ άποδειλιάσας προς τήν έπιχεί- 
ρησιν, έπελάβετο τήν έξεικόνισιν της Ν ε
κρεγερσίας το ΰ  Λαζάρου έπι πίνακος 
ΐσου τό μέγεθος τώ τη ς’Μεταμορφώσεως. 'Ο 
Μ ιχαήλ Άγγελος έσχ_εδίασε τά πλεΐστα τοϋ 
πίνακος πρόσωπα. 'Η  είκών έξετέθη άντικρύ 
τής Άναμορφώσεως έν τώ  μεγάρω τοϋ 
Συνοδικού, καί τά  πλήθη συνερχόμενα παν
ταχόθεν ένεκωμίαζον αύτήν, και άνεκη— 
ρυττον τον Σεβαστιανόν ένάμιλλον τοΰ Ρα
φαήλου. Οί άληθεΐς όμως τεχνΐται μάτην 
άνίσταντο πρός ταΰτα διακηρύττοντες άσύγ- 
κριτον τον Ραφαήλον. Ο καρδινάλιος ’Ιού
λιος ό άπό Μεδίκων, έπίσκοπος τής γαλλι
κής πόλεως Ναρβώνος, άπέταξε τάς δύο 
ταύτας εικόνας εις τόν ώραϊσμόν τής έπισκο- 
πικής αύτοΰ έκκλησίας, καί ήν έτοιμος ΐν 
άποστείλη ταύτας εις Γαλλίαν άλλά μετ 
όλίγον, άναγορευθείς πάππας καί μεταμελη- 
θείς, τήν μέν Μεταμόρφωσιν άφήκεν έν τή 
έκκλησία τοΰ Άγίου Πέτρου τοϋ Μοντορίου, 
έπεμψε δέ μόνον είς Ν αρβώνα τήν Ν ε κ ρ ε γ ε ρ 
σίαν τοϋ Λ α ζ ά ρ ο υ ,  διαμείνασαν έν ταύ
τη τή  πόλει περί δύο αιώνας. 'Ο  δέ δούξ τής 
Αύρηλίας, άντιβασιλεύων, ήγόρασεν αύτήν 
ύστερον άντί 2 4  χιλιάδων λιρΊν, καί έκό— 
σμησε δι’ αύτής τήν περίφημον αύτοϋ συλ
λογήν. 'Η  είκών αύτη κατέστη ήδη περί

φημος . Πωληθεΐσα έν τή δημοπρασία της συλ
λογής τοϋ δουκός τής Αύρηλίας ύπό τοΰ Phi
lippe tfgalitelv ετει 1792, ήγοράσθη παρά 
τών Ά γγλω ν άντί πολλών χρημάτω ν, καί 
φέρει τόν άριθμόν 1 έν τη National (ialerie 
τοϋ Λονδίνου. ("θρ. τήν εικόνα όπισθεν.)

Απεοείχθη ο έσχάτως έναργέστατα οτι 
ό Μ ιχαήλ Αγγελος, θέλων ΐν ’ άμαυρώση τήν 
οοξαντοϋ Ραφαήλου, έσχεδίασεν αύτός τον 
ονομαστον έκεΐνον πίνακα, καί δτι ό Σεβα
στιανός έχρωμάτισε μόνον αύτόν, ιδίως άπο 
τών έν τή συλλογή τοϋ Sir Thomas I.a- 
vrence ευρισκομένων σχεδιογραφιών τοΰ 
Μ ιχαήλ Αγγέλου, τών διαμορφουσών τήν 
Α ν ά σ τ α σ ι ν  τοΰ Λ α ζ ά ρ ο υ .  Καίπερ δέ 
υπερβαλλόντως θαυμασθέν, άπορεϊ το έ'ργον 
έναργείας καί ένότητος καί ύψους, ώς έκ- 
πλήττον ούχ_ί τή διαδραματιζομένη πράξει, 
τή  άναστάσει νεκρού, άλλά μάλλον τή τέχνη 
καί τη  προσπαθεία τοΰ τεχνίτου, εύτυχήσαν- 
τος περί τό τούς οφθαλμούς μάλλον ή τήν 
ψυχήν παθοίίνειν. Αί θεατρικαί στάσεις τών 
οιαφόρων προσώπων, τό έπιτετηδευμένον καί

τεχνητόν τών κινήσεων έμφαίνουσι μάλλον 
ματαίαν έπίδειξιν τέχνης ή ψυχής πάθος. 'Ο 
Ιησούς δέν διαμορφοϋται αφελής καί πεπει

σμένος τήν δύναμιν αύτοΰ ώς θεοΰ, άλλά 
χειρονομεί θεατρικώς, ώς άνθρωπος προσπα- 
θών ΐνα κατορθοιση τι ύπέρ δύναμιν. Οί δέ 
περιεστώτες άνδρες τε καί γυναίκες άναπτύσ- 
σονται ύποκριτών δίκην είς μυρίας εντέχνους 
μέν, άλλ’ έπιτετηδευμένας στάσεις, όπως 
φανώσι συγκεκινημένοι καί έκπληκτοι έπί τώ 
Οεάματι. Τά καθέκαστα τοΰ πίνακος ύπέρ- 
τεροΰσι τοϋ όλου. Η άποψις είναι βραχεία, 
ώς παρά τοΐς Κινέζοις, οΐτινες ύπολαμβά- 
νουσι τόν θεατήν ούχί άντικρύ ά λ λ ’άνω τής 
είκόνος.

Καθόλου δέ τό εργον τοΰτο, τέχνημα τοϋ 
Μ ιχαήλ Αγγέλου καί τοϋ Σεβαστιανού, άπο
τέλεσμα δηλαδή συμμίξεως τών δύο μεγί
στων άρετών τής ζωγραφικής, τοΰ χρώμα
τος καί τοϋ σχεδίου, άποδεικνύει τρανότερον 
έ'τι τήν ήν έξεφράσαμεν άνωτέρω άλήθειαν, 
οτι ή εύφυΐα είναι αύτουργός καί άδιόρ— 
θωτος, καί δέν δύναται ΐνα ταύτισθή στοι—

χείοις άλλοτρίοις, καί ό'τι νόμος άδιάτρεπτος 
αύτής είναι ή άπομόνωσις, ήτοι ή έ ν ό τη ς .

Αποθανόντος τοϋ Ραφαήλου, ό Σεβαστια
νός ύπερεπαινούμενος ύπό τοΰ Μ ιχαήλ Α γ 
γέλου άνεκηρύχθη πρώτος τών 'Ρωμαίων 
ζωγράφων ό δέ Πιερΐνος δέλ Βάγας, καί ό 
Ματουρΐνος τής Φλωρεντίας, καί ό Πολύ
δωρος δέ Καραβάγιος καί ό Φραγκίσκος Πέν- 
νης, καί ό Βαλθάσαρ Περούτσης, καί ό 
Ιούλιος Ρωμανός, οπαδοί καί μαθηταί τοΰ 
Ραφαήλου, παρεβλέποντο, ή rimassero 

tutti in dietro, ώς λέγει ό Βασάρης. Διό 
καί ό Αύγουστΐνος Χίγης έπέταξεν αύτώ τήν 
κοσμησιν τής υπο τοΰ Ραφαήλου ίδρυ- 
θείσης έκκλησίας της Santa Maria del 
ρ ο ρ ο ίο , ής κατέλιπεν άποθνήσκων ημιτελή 
τα της εσωτερικής κοσμήσεως τοιχογραφή- 
ματα. Α λλ’ ό Σεβαστιανός, αμελής τε καί 
ράθυμος φύσει, ίδών αύτον ήδη άπαλλαγέντα 
τοΰ δεινού άντιτέχνου 'Ραφαήλου, ίσως δέ 
μή ύπεκκαιόμενος ήδη ύπό τοϋ Μ ιχαήλ ’Αγ
γέλου, ώς πρότερον, ίσως δέ καί μή Οέλων 
ΐνα ζωγραφή άείποτε σκιαγραφήματα ξένα,

καί μάλιστα άντιζήλου, άποσκορακίσας τήν 
τακτικήν έργασίαν, έπέδωκεν εαυτόν ταΐς 
ήδοναϊς καί τή  ραστώνη. Διό βλέπομεν αύ
τόν μετά είκοσιεπτά ενιαυτούς μή κατορθώ- 
σαντα τήν έπεξεργασίαν τής κοσμήσεως 
τής έκκλησίας τοΰ Χ ίγη. Έπιδεικνύμενος 
οέ πολλήν πρός προσώπων είκονισμόν τήν εύ- 
χέρειαν, καί τής 'Ρώ μης άμοιρούσης τε
χνιτών ίόιαζόντων, ώς τών μαθητών τοϋ 
Ραφαήλου ούδόλως αύτή άρεσκομένων, ό 

Σεβαστιανός έζωγράφησεν άκων καί δυσχε- 
ραινων εξόχων τινών άνδρών εικονίσματα, 
οίον το τοϋ Ολλανδού πάππα Άδριανοΰ τέ
ταρτου, προσκληθέντος έπί τον παππικον 
θρόνον. 'Απλώς δέ ούδείς ήδυνήθη ΐνα κρα- 
όανη την ραθυμίαν τοΰ Σεβαστιανοΰ, ούδ’ 
αύτού τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας εξαιρού
μενου, μάτην έκλιπαροΰντος έπί πολλά ετη 
τώ ζωγράφω ένα Άγιον Μ ι χ α ή λ ο ν  κατα- 
βάλλοντα τόν δράκοντα, 'θ  ζωγράφος ήρ
ξατο μεν, αλλ ουδέποτε έπεράτωσεν αύτήν, 
ώστε ό βασιλεύς Φραγκίσκος ό πρώτος δέν 
ήδυνήθη ΐνα άπολαύση τής ήδονής τοΰ συγ-

Ό  Β ασσάνο; καί ό Σεβαστιανό; δέλ ΙΙιόμβο.

κρΐναι τόν Αγιον Μιχαήλον τοΰ Σεβαστιανοΰ 
πρός τον τοϋ 'Ραφαήλου, ον νϋν βλέπομεν 
έν Λούβρω. Διότι ό τεχνίτης, μεστός έπί τέ
λους τών εγκοσμίων ήδονών γενόμενος καί 
έποφθαλμίζων τώ μοναχικώ βίω, κατώρθω
σεν ΐνα έκλεχθή έν 1531 σφραγιδοφύ— 
λαξ τοϋ άρχιεπισκοπικοΰ γραφείου Κλήμεν- 
τος τοΰ έβδομου.

II δη ό μολιβδουργός τών παππικών δι
πλωμάτων ένεδύθη τό μοναχικόν σ χήμ α , 
καί έπωνομάσθη Αδελφός τοΰ Μολίβδου 
( F r a  del P io m b o ) , έπώνυμον δπερ ένέμει- 
νεν αύτώ μέχρι νϋν. Κατασκευάσας δέ αύτώ 
οικίαν παρά τήν Πύλην τοϋ Λαοΰ, διήγαγεν 
άβρον καί μαλακόν βίον, λέγων ότι ού σώ- 
φρονος ίδιον τό βασανίζειν τον αύτοΰ νοϋν 
δπως άπαθανατισθή. Έμμένων δετή ραστώ
νη καί ραθυμία έπορίσατο συλλογήν τών άρι
στων οίνων καί διήγαγε τον βίον συμποσιά- 
ζων καί εύθυμών μετά φίλων. Καί πρός τούς 
μεμφομένους αύτώ τήν οκνηρίαν, «Έ χομεν, 
ελεγεν, έν τώ παρόντι πλήθος νέων ζωγρά
φων, οΐτινες ζωγραφοΰσιν έντός δύο μηνών

δ τι έγώ έζωγράφουν έντός δύο έτών. Έάν 
ζήσω έπί μακρόν, δπερ δέν πιστεύω, θέλο- 
μεν ίδεΐ δτι ούδέν άπολειφθήσεται. Δίκαιον 
λοιπόν ΐνα σχολήν άγωμεν ήμεΐς οί άρχαιό- 
τεροι άπολείποντες τοΐς νεωτέροις τό ύπο- 
λειφθέν. » Καί οΰτω παίζων ό Σεβαστιανός 
ήπίως έξέκρουε τούς γογγύζοντας φίλους τής 
αίτήσεως καί περιεποίει έαυτώ τήν άγάπην 
άπάντων.

Ο Σεβαστιανός έφεΰρε τήν μέθοδον τής 
δι’ έλαίου τοιχογραφίας, ήν έφήρμοσε καί 
τεμαχίοις λίθου, άτινα συναρμοζόμενα άπε
τέλουν ολην εικόνα. Τό Μουσεΐον τοΰ Βερο
λίνου κέκτηται παράδοξόν τινα τοιαύτην ει
κόνα τοΰ Σεβαστιανοΰ διαμορφοΰσαν τήν 
Παρθένον.

Η πρός τον δέλ ΙΙιόμβο φιλία τοΰ Μι
χαήλ Αγγέλου, διαμεινασα ύπέρ τά είκοσιν 
ετη άκραιφνής, ήλαττώθη μεγάλως έν ετει 
1 5 3 3 , δτε προέκειτο ΐνα κοσμηθή ό ση
κός τοΰ Σιξτινίου παρεκκλησίου διά τής ύπό 
τοΰ Μ ιχαήλ Αγγέλου διαμορφώσεως τής 
Τ ε λ ε υ τ α ί α ς  Κρ ίσ εω ς .  Καί ό μέν Μ ιχαήλ



’'Αγγελος ήθελεν ί'να ζωγραφήση ταύτην δΓ 
ύδροχρωμίας ώς τοιχογράφησα· άλλ’6 Σε
βαστιανός κατέπεισε τόν πάππαν ί'να ζωγρα
φήση ταύτην δι’ έλαίου καί προετοιμάση πρός 
τοΰτο τόν τοίχον. Επί πολλούς δέ μήνας ό 
Μ ιχαήλ "Αγγελος δυσχεραίνων δέν έπεχείρει 
τω  εργω’ έπί τέλους ό'μως, ένισταμένου καί 
έγκειμένου τοΰ πάππα, άπεκρίθη αύτώ ό'τι 
επιχειρήσει τω  εργω μόνον έάν έπιτραπη αύ
τω  ί'να έπεξεργάσηται ώς τοιχογράφημα· 
διότι ή ελαιογραφία ήρμοζε μάλλον γυναιξίν 
ή τοΐς όκνηροϊς, οιος ό Σεβαστιανός. Τότε δέ

ό πάππας πεισθείς διέταξε τήν κατάλληλον 
τοΰ τοίχου κονίασιν. καί ό Μ ιχα ή λ’'Αγγελος 
έζωγράφησεν έπ’ αύτής τήν λαμπράν και 
περίδοςον έκείνην εικόνα τής Τ ε λ ε υ τ α ίο ς  
Κ. ρ ίσε ω ς. "Εκτοτε διετέλεσε μνησίκακων 
τον άρ·/αΐον αύτοΰ φίλον, οστις άπεβίωσε γε- 
νόμενος 6 2  έτών ύπό φλεγμονώδους πυ
ρετού, καί ένεταφιάσθη άνευ πομπής έν τή 
έκκλησία τοΰ Λαού.

Μετ’ αύτόν πρωτεύει τών βενετών ζω
γράφων ή τών Βασσάνων οικογένεια, κατα- 
γομένη εκ τίνος ομωνύμου μικράς ’Ιταλικής

πόλεως, ής αρχηγός έγένετο ό Φραγκίσκος 
δά Πόντε ό Γηραιός. Μετ’αύτόν άναφαίνεται 
6 υιός αύτοΰ ’Ιάκωβος δά Πόντε και οί τέσ
σαρες αύτοΰ έγγονοι Φραγκίσκος και Λεο- 
νάοδος, καί Γιάμ Βαπτιστής καί Γιρόλαμος. 
Τούτων περιφημότατος έγένετο ό Ιάκωβος 
δά Πόντε (1 5 1 0 —  1592 ) , b ιδίως Βασσά- 
νος καλούμενος, μαθητής τοΰ Τισιανοΰ, καί 
πρώτος ιδρυτής τής λεγομένης ύποζωγρα- 
φίας (p e in tu re  d e  G e n re ) ,  καταγινομένης 
ούχί περί τόν εΐκονισμόν ιστορικών ή θρη
σκευτικών θεμάτων , άλλ’ άπλώς περι την

Ή  νεκρεγερσία του Λαζάρου. — Σεβαστιανός δελ ΙΙιόμβο. —  N ational G allery . Λονοΐνον.

άπομίμησιν τής φύσεως, οίον προσώπων εί- 
κονισμόν, ζωγραφίαν, όπωρογραφίαν, άγρο- 
γραφίαν, θαλασσογραφίαν, καί ρωπογραφίαν.

Τά κάλλιστα τών έργων αύτοΰ εύρίσκον- 
ται έν Μαδρίτη, άποσταλέντα προς Κάρολον 
τον πέμπτον ύπό τοΰ Τισιανοΰ, και τυγχά — 
νουσιν έν τω  παρόντι έν τώ M u SCO del 
R e y  οκτώ τόν αριθμόν. Ο Βασσάνος έγένετο 
ιδίως γνωστός ώς κατεχόμενος ύπό τής μα
νίας τοΰ παρεισάγειν πανταχοΰ ζώα και πα- 
ρενείρειν όρνιθας καί παντοία πετεινά ταίς 
αιθούσαις, καί αύτοΐς τοΐς ναοΐς, ενθα δια
δραματίζονται τά  ύπ ’ αύτοΰ διαμορφούμενα

θέματα- διότι αύτώ τά  ζώο καθιστώνται 
άπαραίτητον πάσης είκόνος μέρος, συν- 
τελοΰντα άναγκαίως είς τήν ένάργειαν καί 
τό ψυχαγωγικόν τοΰ πίνακος· διό έξελεξατο 
άείποτε ύποθέσεις άνέτους, παρεχούσας αύτώ 
άφορμάς τοΰ έπιδείςασθαι τήν πρός τόν τών 
ζώων εΐκονισμόν δεινότητα. Περιφημότατα 
τών έργων αύτοΰ είσιν ή Ε ίσ ο δ ο ς  ε ίς  τ ή ν  
Κ ιβ ω τό ν , έ'νθα άπαντα τά  χερσαία καίένά- 
λιακαίάέρια ζώα συνωστίζονται φύρδην μίγ- 
δην έν τώ  ύστάτω τοΰ πίνακος ύποκειμένω, 
ή βαίνουσι κατά ζεύγη πρός τήν πλέουσαν 
κατοικίαν τοΰ Νώε- καί ό ομόζυγος πίναξ ό

διαμορφώ ντήνΈ ξοδον τώ ν  ζ ω ω ν  εκ τ ή ς  
Κ ιβ ω τ ο ύ - ή θ έ α  το ΰ  Π α ρ α ο ε ισ ο υ , 
έ'νθα ό Πατήρ ελέγχει τών πρώτων άνθρώ- 
πων τήν άπείθειαν, ό'περ θέμα παρέσχεν 
άπλώς πρόφασιν τοΰ έπισωρεΰσαι περί αύτούς 
άπαντα τά τών ζώων γένη· καί ό ’Ο ρφ εύς 
προσελκύων διά τής λύρας αύτοΰ τά άγρια 
θηρία. Ή  χειρ τού Βασσάνου έξαίρεται έν τώ 
πίνακι τώ  ύποτυποΰντι τον Μ ω ύσήν καί 
τούς 'Ε β ρ α ίο υ ς , έν ω βλέπει τις τον λαόν 
τοΰ Θεοΰ , έξερχόμενον μετά τό θαΰμα τοΰ 
άπό βράχου άναβλύσαντος ύδατος- μεταρσι- 
οΰται δέ είς ύπέρτατον ύψος έν τω  πίνακι

τώ  έξεικονίζοντι τον Ίησοΰν διώκοντα έκ τοΰ 
ναοΰ τούς τελώνας. 'θ  πίναξ ούτος θεω
ρείται δικαίως ώς τό άριστον εργον τού Βασ
σάνου· διότι έν αύτώ άνέδειξεν εις άκρον 
βαθμόν τάς άρετάς τής ιδίας τέχνης καί 
κατέστησε προσφιλές έν ’Ιταλία τό ε?δος τής 
ζωγραφικής, όπερ ένασμενίζει τήάπομιμήσει

της άπλής φύσεως· σκηνάς δηλ. τοΰ οικιακού 
ήάγροτικοΰ ή έναλίου βίου, άς οί Γάλλοι όνο- 
μάζουσι p e in tu r e  d e  G e n re  πρός διαστο
λήν τής G r a n d e  p e in tu r e .  ’Εγένετο δέ 
ούτος ό πρόδρομος τής σχολής τών 'Ολ
λανδών (E c o le  F la m m a n d e ) ,  οιτινές είσιν 
οί κατ έξοχην ζωγράφοι καί μιμηταί τής

άληθοΰς φύσεως καί τής κ α τ’ έξοχήν p e i n 
tu r e  d e  g e n re . Μή δυνάμενοι δέ ινα έν- 
οιατρίψωμεν τή ιστορία τών ζωγράφων τής 
παρακμής τής βενετικής σχολής, σπεύδον- 
τες κατερχόμεθα μέχρι τοΰ δεκάτου ογδόου 
αιώνος, καθ’ δν εύρίσκομεν τόν περίφημον 
p e in t r e  d e  G e n re  Αντώνιον Κανάλε

(Antonio Canaletto ή Canaletti 1767 
— 1 7 6 8 ), ό'στις έγένετο ό ζωγράφος ούχί 
τών Βενετών, άλλά τής Βενετίας.

Τίς μη ίδών τήν Βενετίαν, τήν έπαγωγόν 
καί κεχαρισμένην ταύτην τοΰ Χδρίου σει
ρήνα, δέν έφαντάσθη αύτήν βλέπων τά 
πολυάριθμα αύτής είκονογραφήματα ά κατέ-

λιπον οί ζωγράφοι καί οί ένθουσιώντες ποιη- 
τα ί; Τίς δέν φαντάζεται τήν εκκλησίαν τού 
Αγίου Μάρκου, και τό Βασίλειον τών Δογών, 
καί τήν Κλίμακα τών Γιγάντων , καί τήν 
γέφυραν τού 'Ριάλτου, καί τήν τών Στεναγ
μών, καί τήν μεγάλην διώρυχα, καί τάς 
μυστηριώδεις γονδόλας, καί τά  άραβικά Βυ

ζαντινά αύτής μέγαρα, βλέπων τάς είκόνας 
τοΰ περιφημοτάτου τής Βενετίας τοπογρά
φου, τοΰ Καναλέττου; ’Επειδή καί τό όνομα 
αύτοΰ ταύτίζεται ούτω τώ τής Βενετίας, 
ώστε προφέροντες αύτό άναμιμνησκόμεθα 
εύθύς τήν άπαράμιλλον ταύτην πόλιν, την 
βασίλισσαν τών θαλασσών, ήτις, καίπερ ήδη



τεταπεινωμένη και το διάδημα άφηρημένη, 
είναι σεβασμία ετι και επαγωγός άτυχοϋσα, 
ώς έγένετο τό πάλαι μεγαλοπρεπής και ω
ραία δυναστεύουσα καί δοξαζομένη.

'Ο έπιβαλλόμενος ΐνα χαρακτηρίση τάς 
εικόνας τοϋ Καναλέττου αναγκάζεται ΐνα 
περιγράψη τήν Βενετίαν κατά πάντα έν πά- 
ση της ήμέρας καί τής νύκτός ώρα. Α λλ’ 
όμως ό τεχνίτης δέν έδειξεν αύτήν γυμνήν 
άλλ’ ένδεδυμένην καί κατά τήν ζωγραφικήν 
καί χαροΐΐόν αύτής έποψιν. Καί ώς γηραιός 
καί έμπειρος ξεναγός ποδηγετεί ήμάς παν- 
ταχοσε, καί τό παρελθόν οιηγεΐται τής πό
λεως, καί δεικνύει τάς καλλονάς αύτής τα 
μνημεία, τά βασίλεια, τάς δημοσίας πλα
τείας, τάς γέφυρας, τάς μυστηριώδεις γον- 
δόλας, τούς Βενετούς μεταμφιεσμένους άκ- 
μαζούσης τής άπόκρεω, μη απαξιών μηοε 
τάς πενιχράς αύτής συνοικίας, έν αίς ή 
ποικιλία καί τών χρωμάτων ή λαμπροτης 
μεγάλην άπεργάζεται άντιΟεσιν προς το πε
νιχρόν τών όιερρωγότων οικισκων και τών 
άπό τών παραθύρων κρεμαμένων ρακών.

Η αρχιτεκτονική είναι ή ύπόστασις τής 
ζωγραφικής τοΰ Καναλέττου, οστις, ύπο- 
λαμβάνων άείποτε τόν θεατήν έποπτεύοντα 
εΐτε άπό τής όοοϋ, είτε απο τίνος γέφυρας ή 
λέμβου, άναπτύσσει τήν τοπογραφίαν ώς 
άπό πρώτης ύποτυπώσεως αφελεστατα και 
σοφώτατα. Ούδέποτε δέ ζωγραφεΐ το έσω 
τών μνημείων και τών οικοδομημάτων, ως 
ό 'Ολλανδός S te e n w y c k  καί ό P e te r  
N e e s s - ούδέ υπερβαίνει τήν βαλβίδα τών 
βασιλείων καί τών έκκλησιών ούοε οιεισουνει 
είς τά μέγαρα, ένθα ένδιαιτώνται οί σιωπη
λοί τύραννοι, ούδέ εις τας φύλακας, ένθα 
στενάζουσι πλήθος άγνώστων άνθρώπων κα- 
κοπαθούντων, ούοέ εις το φριχτόν μέγαρον 
τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, οικαστηρίου μυ- 
στηριώδους, έξ ού ο καταδικος εζερχομενο, 
έγίνετο άφαντος είς αιώνα. Αλλα ζιογραφεΐ 
αύτήν έρατεινήν καί σφριγώσαν καί λεληθό— 
τως προσμειδιώσαν εν προσωπίοι και εμβαλ- 
λουσαν τώ  βλέποντι εύθυμίαν καί έρωτα.

Διό ό Καναλέττος άγει ήμας ώς έπί τό 
πλεΐστον έπί τής Μεγάλης Πλατείας (P ia z 
za ) τοΰ Αγίου Μάρκου, καροιας της Βε- 
νετίας, άφ’ής εκπορεύεται καί εις ήν επανα
κάμπτει πάσα ζωη και κινησις, αφ ής άρ— 
y ονται αί άρτηρίαι και εις ην αποληγουσιν 
αί φλέβες τής άλλοκότου άμα και λαμπράς 
ταύτης πόλεως. Ή  πλατεία τοΰ 'Αγίου Μάρ
κου περιέχεται ύπό μνημείων πολυμόρφων 
ώς ύπό πλαισίου ποικίλου, οπερ δεικνύει οτι 
έν τη άρχιτεκτονική ούδέν ατερπέστερον και 
μάλλον άπροσδιόνυσον της εύθυγραμμίας. 
Έ ν τή πλατεία ταύτη, ήτις άναμφιλέκτως 
είναι ώραιοτάτη πασών, αί πλευραι οεν προσ- 
πίπτουσιν όρθογωνίως* τά  δέ άντικείμενα 
μνημεία ούδόλως όμοιαζουσιν άλλήλοις, ως 
έν τή  τοΰ Αούβρου πλατεία. Ένταΰθα ή εύ- 
θυγραμμία τών P ro c u ra tia e  V e c c h ie  δια
κόπτεται ύπό τοΰ Πύργου τοΰ Ωρολογίου, 
πάντως διαφόρου τήν τε τέχνην καί έποχήν. 
Παρ’ αύτον δέ ή Μικρά τών Λεόντων Αυλη, 
κατασκευασθεϊσα διά βαθύσματος της βασι
λικής τοΰ 'Αγίου Μάρκου, θραύει πανταπασι 
ταύτην τής πλατείας την γωνίαν. Αντίκρυ 
δ ’ άνυψοΰται ή μητρόπολις τοΰ 'Αγίου Μάρ
κου, ήστινος ή βυζαντινή καί άραβική αρχιτε

κτονική μεταβιβάζει τήν φαντασίαν είς άλ
λον κόσμον διά τής θαυμασίας ποικιλίας τών 
Οόλων, τών στηλών καί τών κιονοκράνων, 
καί ιδίως τών χρωμάτων. Διότι πρός κατάρ- 
τισιν τοΰ ναοΰ τούτου έσυλήθησαν οί άρχαΐοι 
τή ; Ελλάδος καί τής 'Ασίας ναοί, καί παρέ- 
ey ον τήν ύλην, ήτις συνεμίχθη είς έ'ν ολον 
μετά πολλής τέχνης καί φιλοκαλίας. Κάτω 
τοΰ Κωδωνοστασίου (C a m p a n i l la )  στη
ρίζεται ώς νάνος παρά γίγαντα ή L o g ie tta , 
μικρός μαρμάρινος καί χαλκοΰς τής Παλιγ
γενεσίας ναός, λίαν θρυπτικός καί κομψός, 
αληθές κειμήλιον παρατεθειμένον έκεί μάλ
λον ώ ςτ ι πολύτιμον έπιπλον ή ώς μνημεΐον. 
Μετά ταΰτα ή πλατεία στρέφεται, συστέλ
λεται καί ονομάζεται P ia z z e tta . Παντα—
/  όθεν δέ τών πλατειών τούτων άναθρώσκουσι 
φύρδην μίγδην, ώς φυτεία δαψιλής, στήλαι 
μαρμάριναι καί κίονες χαλκοί και συμπλέγ
ματα πορφυρίτου καί άνδριάντες, έργαζόμε- 
νοι Οαυμασίαν τήν οψιν τής πόλεως, ήτις 
άπασα είναι άληθές μουσεΐον αυτη καθ 
έαυτήν.

Α λλ’άφήσωμεν τόν ξεναγόν Καναλέττον 
έν τή πλατεία καί είσέλθωμεν είς τον ναον 
τοΰ άγίου Μάρκου, Οαυμασίου συστήματος 
άπάντων τών θησαυρών τής καλλιτεχτιας.

11 πρόσοψις αύτοΰ παριστα το παραοοξό— 
τατον συνάθροισμα πολυχρόων καί πολυ
μόρφων μαρμάρων, τοΰ άσιατικοΰ πορφυρί
του καί τοΰ πεντελικοΰ καί τοΰ άφρικανικοΰ 
αλαβάστρου, άτινα άναμιμνήσκοντα τάς κα
τακτήσεις της Κωνσταντινουπόλεως και τής 
Εφέσου, καί τών Αθηνών καί τής Σιοώνος, 
άπαρτίζουσιν έν ταύτώ την παραδοξοτατην 
καί καλλίστην βίβλον, έν ή ίστοροΰνται συν- 
τόμως καί εύφραδώς αι κυριώταται πράξεις 
τής ιστορίας τών άρχαίων Πολιτειών, τής 
Νινευί', τής Βαβυλώνος, άπασης τής Ελ
λάδος, τής Ρώμης, τοΰ Βυζαντίου, τής Αί
γυπτου, τής Περσίας, τοΰ μεσαιώνος. Τά 
λείψανα αύτών κεΐνται τεχνηέντως συνηρ- 
μολογημένα έν ταύτη τή μόνη βασιλική, 
ήτις κατέστησε τήν Βενετίαν κατ έξοχήν 
αγίαν πόλιν, ένθα συνέρχονται πανταχόθεν 
οί άρχαιολόγοι ΐνα ΐοωσι τόν τάφον τοΰ προ
φήτου 'Αγίου Μάρκου.

"Οτε ό δόγης Πέτρος Ορσέολος έπίβα- 
λετο την κτίσιν τής βασιλικής, έκάλεσεν εκ 
τής 'Ελλάδος καί τής Κωνσταντινουπόλεως 
τούς έπιτηδειοτάτουςτών τεχνιτών, και επε- 
ταξεν άπασι τοΐς κατά τήν μεσόγειον ναυ— 
κλήροις ΐνα προσκομίσωσιν έκαστος ό, τι 
πλεΐστα λείψανα τ?,ς άρχαίας αρχιτεκτονι
κής καί τέχνης, χρήσιμα είς τήν οίκοδομίαν 
τοΰ ίεροΰ τεμένους, ό'περ Ιμελλεν ιναύπερβή 
κατά τήν μεγολοπρέπειαν τήν Αγίαν Σόφιαν 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί τότε βλεπο- 
υ.εν τούς Βενετούς έξετάζοντας άπασας τας 
κατά τήν Μεσόγειον άρχαίας πόλεις και 
άφαρπάζοντας άπό μέν τών ναών τής Κ ο- 
ρίνθου καί τής Σπάρτης καί τής Ροοου τας 
στήλας, καί τά κιονόκρανα καί τά  πολύτιμα 
αύτών μάρμαρα, άπο δέ τών έκκλησιών και 
τών μοναστήρίων τούς γεγλυμμένους ελε— 
φαντας, τά ψηφοθετήματα1, τούς άμβωνας 
καί τάς λυχνίας, καί τάς λειψανοθήκας και 
κοσμήματα παντοειδή. Κατά τον δέκατον 
καί ένδέκατον αιώνα έγείρονται οί τοίχοι και 
αί στήλαι, καί οί θόλοι, καί ή περίστυλος

στοά, ήτις έχουσα 1 28  άψίδας περιβάλλει 
είς εκτασιν 9 5 0  ποδών το μνημεΐον έκτάσεως 
2 2 0  ποδών.

'Η πρόσοψις διαιρείται είς δέκα θόλους 
άλλήλοις έπικειμένοις έν δύο στίχοις χωρι- 
ζομένοις ύπο παραστάδων έκ πορφυρίτου καί 
μαρμάρου. Τό δέ σύνολον περιστέιεται ύπό 
πέντε μεγάλων Οόλων άναμιμνησκόντων τούς 
τοΰ Καΐρου καί τής Δαμασκοΰ, καί τοΰ Τε- 
χεράν, καί τοΰ Ισπαχάν μάλλον ή τούς πε
πιεσμένους τοΰ Βυζαντίου θόλους.

’Ανά πάσαν κατάκτησιν, άνά πάσαν ουμ- 
μαχίαν ούδέποτε λησμονεΐται ή μητρόπολις 
καί ό ναός· διότι ό ξιφήρης Αέων τοΰ Αγίου 
Μάρκου έποφθαλμίζει τότε τήν λείαν ΐνα 
λάβη τήν άδράν τοΰ λέοντος μερίοα.

'Η Βενετία, ής αί γαλεώνες ένελιμένιζον 
έν άπασι τοΐς λιμέσι της μεσογείου ήλλασσε 
τά έ'ργα τής καλλιτεχνίας, όσα δέν ήδύνατο 
ΐν’άφαιρέση βία, άντί τών ιδίων χειροτεχνη
μάτων, άτινα ήσαν έπιζητήσιμα παρ’άπασι- 
διότι μόνοι οί τεχνΐται αύτής έξετίμων τότε 
τήν άξίαν τών καλλιτεχνημάτων έκείνων. 
Τήν δεξιάν είσοδον τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου κοσμεί πύλη άφαιρεΟεΐσα έκ τής 
Αγίας Σοφίας- ή δέ τον κύριον βωμόν ώ ραί- 
ζουσα p a lla  d ’o ro  ή έξ έγκαύστου άργύρου 
άπησπάσθη καί αύτη άπό τής Αγίας Σοζίας. 
Έ ν αύτή βλέπομεν τάς έξ δφίτου καί αρ
χαίου πυρροποικίλου στήλας τάς άφαιρεθείσας 
άπό τοΰ έν 'Ιερουσαλήμ ναοΰ τοΰ Σολομών- 
τος έκ τών βασιλείων τής Σιδόνος τή ς Ιύρου 
καί τής Πτολεμαίδος. Ιδίως όμως προσε- 
πορίσθη τά  πολιτιμότατα καλλιτεχνήματα 
έκ τής Κωνσταντινουπόλεως, άλούσης ύπό 
τών Σταυροφόρων, οΐτινες κατέπλευσαν επ 
αύτήν έν έ'τει 1 2 0 2  έπί 5 0 0  βενετικών γα- 
λεώνων. 'θ  ένδοξος αύτής δόγης Δάνδολος, 
ό'στις ήγαγεν έπί τήν Κωνσταντινούπολή 
τεσσαράκοντα χιλιάδας άνδρών, στρατηγούν- 
των τών διασημοτάτων τής Εύρώπης εύγε- 
νών, έστησε πρώτος έπί τών τειχών τοΰ 
Βυζαντίου τό λάβαρον τοΰ Αγίου Μάρκου. 
’Αναρίθμητον δέ έγένετο το πλήθος τών κα- 
ταστραφέντων άρχαίων καί βυζαντινών καλ
λιτεχνημάτων κατά τήν ύπό τών Σταυρο
φόρων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ή'τις ήδη κατέστη τό μουσεΐον τής άρχαιό- 
τητος καί τοΰ μεσαιώνος. Οί πανταχόθεν 
συνδραμόντες είς αύτήν νικηταί έφιλονεικουν 
άλλήλοις ύπέρ τών άγγείιυν, καί τών όπλων, 
καί τών ύφασμάτων, καί τών άγαλμάτων, 
καί τών λειψάνων, καί τών πολυτελών λί
θων, οίς έκοσμήθη καί ό'ΑγιοςΜάρκος’ άλλά 
καίπερ ουτω κεκοσμημένη καί έπί τοΰ σχεδίου 
τής 'Αγίας Σοφίας ιδρυμένη, ή μητροπολις 
αυτη δύναται ΐνα είσέλθ/| εύκόλως μετά 
τών Οόλων καί τών όβελίσκων ύπό τόν θόλον 
τοΰ ναοΰ τοΰ Βυζαντίου, ό'στις είναι τό μόνον 
ύπόδειγμα καί ό ύπογραμμος τής άνατολι- 
κής τέχνης τοΰ μεσαιώνος. Πλήν ότι έν μέν 
τή 'Αγία Σοφία τό πάν άποβάλλεται ύπέρ 
τής έσωτερικής κοσμήσεως, ένταΰθα δέ το 
πάν άποβλέπει εις τήν έξωτερικήν τοϋ ναοΰ 
έπίδειξιν καί οί έπ’άλλήλων κείμενοιήσμαλ- 
τωμένοι θόλοι καί τά διάτρητα κωδωνοστά
σια, καί αί πολυχρώματοι στήλαι καίάψίδες 
συμπληροϋσι τήν στρογγύλην άρχιτεκτονι- 
κήν πολυτέλειαν τοΰ ζωγραφικωτάτου τού
του οικοδομήματος.

‘Η έν Βενετία έχχληοία  τοϋ 'Αγίου Μ άρκου.

Βλέπων τις τόν 'Αγιον Μάρκον νομίζει 
οτι Γότθοι καί Άραβες καί 'Έλληνες συνειρ- 
γασαντο έν τή ιδρύσει του άπαραμίλλου 
τούτου έργου. Καί ό μέν Γότθος τοΰ με- 
σαιώνος έξειργάσατο τάς αψίδας, ό δέ Έ λ 
λην τούς κίονας καί τά  κιονόκρανα, ό δέ 
Λραψ τά πολύπλοκα εκείνα άραβουργή- 
ματα, καί ήγειρε τά κωδωνοστάσια μινα- 
ρέδων δίκην. 'Η άνατολή έχορήγησεν αύ
τοΐς οαψιλή τον άλάβαστρον καί τον πορ
φυρίτην , τό δέ Βυζάντιον άπέστειλεν 
άφθονα ψηφοθετήματα καί έγκολλήματα 
χρυσοΰ καί κυάνου ( la p is ) ' ούτως ώστε 
εισερχόμενοι είς τόν ναόν ούδόλως άν έξε- 
πληττόμεθα, βλέποντες προσκυνοΰντας έν 
αύτώ σταυροφόρους, ή Έλληνας βυζαν
τινούς, η Μουσουλμάνους γονυκλινείς έπί 
τοΰ θαυμαστού έκείνου δαπέό'ου, του μυρίοις 
πεποικιλμένου ψηφοθετήμασι, καί, ό'περ 
άπιστον, κεκοσμημένου οι ονυχος καί κα- 
λαίόος ( tu rq u o is e )  καί σμαράγδων!

Παρά τούς πρόποδας τής έκκλησίας, έπί 
πλατείας έμβαπτομένης τή θαλάσση κατά 
τάς πλημμυρίδας, ό Καναλέττος έξεικονίζει 
πολλούς καί ποικίλους ομίλους, έν οίς βλέ
πομεν τους Αρμενίους, τούς Έλληνας, τούς 
Ιουδαίους, τούς Βερβερίνους συνωστιζομέ- 

νους έπ’ έμπορία, έλθόντας μακρόθεν ό'πως 
άλλάξωσι τά άρώματα τής ’Αραβίας καί τά 
βαρέα καί πλούσια τής ’Ανατολής υφά
σματα άντί τών άδαμάντων τών ’Ινδιών,

τών βελούδων, καί τών μεταξωτών, καί 
τών οπλών καί τών κατόπτρων τών έργο- 
στασίων τής Βενετίας.

Ένίοτε ή πλατεία έμψυχοΰται ύπό τίνος 
είκονοπώλου ή άγύρτου. ’Αλλοτε βλέπει τις 
διερχομένους ομίλους μετημφιεσμένων 15ε- 
νετών κατά τήν άπόκρεω, ή έμβριθεΐς γε- 
ρουσιαστάς, οδς χαιρετίζει έ'ντρομον τό 
πλήθος, ή κυρίας περιπατούσας, ή γονδολιέ- 
ρους, οΐτινες, φιλονεικουντες καί διαπληκτι- 
ζόμενοι, καθιστώνται μάλλον άπειλητικο 
καί προπετεΐς έφόσον άποχωροΰσιν. Έ νώ 
πιον δέ τών πινάκων τούτων, ώντινων πρώτη 
ύπόστασις είναι ή άρχιτεκτονική, δύναταί 
τις νά διατρίβη όλας ώρας θαυμάζων πολλά 
τά καθ’ έκαστα, καί ιδίως ζώα καί άνθρώ
πους μικροσκοπικούς, πλήρεις έναργείας, 
οϋς ό τεχνίτης έ'ρριπτεν έπί τοΰ πίνακος διά 
ούο ή τριών γραμμών.

Άλλοτε ό Καναλέττος άγει ήμάς πρός 
τήν θάλασσαν έπί τής P ia z z e tta ,  όθεν θαυ- 
μάζομεν τήν ώραίαν άραβικήν πρόσοψιν 
τοΰ βασιλείου τών Δογών, άναμιμνήσκοντος 
ήμΐν τά  θαύματα τής ’Αλάμβρας, ή τά 
ώραία μν ημεία τής Παλιγγενεσίας τοΰ Σαν- 
σοβίνου, ή τάς δύο περίφημους έκείνας έκ 
γρανίτου στήλας, άς έκτήσατο ή δημοκρα
τία έν Έ λλάδι προ έξακοσίων έτών, καί άπο- 
τελοΰσι τό κάλλιστον τών άρχιτεκτονικών 
θεαμάτων τής ύφηλίου.
Επί τής μιας τών δύο τούτων στηλών ΐστα-

ται τό άγαλμα τού Αγίου Θεοδώρου , βαί- 
νοντος έπί κροκοδείλου, έπί δέ τής άλλης ή 
είκών τοΰ Αγίου Μάρκου προστάτου τής πό
λεως, ύπό σχήμα λέοντος φαντασιώδους 
καί ύπερηφάνου, έ'χοντος κυμαινομένην τήν 
χαίτην καί άναπεπταμένα τά πτερά.

’Αλλοτε ο ζωγράφος έπιβαίνει μεθ’ήμών 
μελανείμονα γόνδολαν διολισθαίνουσαν προσ- 
ηνώς καί λείως έπί της ύγράς όδοΰ τής με
γάλης διώρυχος, ήτις έλίσσεται διά μέσης 
της Βενετίας ώς οφις, καί χωρίζει αύτήν 
εις δύο μέρη, συναπτόμενα μόνον διά τής 
γέφυρας τοΰ 'Ριάλτου, καί καταθαμβεΐ ήμάς 
έκτυλίσσων τήν τάξιν τών μαρμαρίνων με
γάρων καί βασιλείων τών εύπατριδών τής 
Βενετίας, άτινα έξερχόμενα τών ύδάτων φαί
νονται οίονεί κατοικητήρια τοΰ Ποσειδώνος, 
τής ’Αφροδίτης καί τής αύλής αύτής.

Η άραβική καί βυζαντινή αύτών αρχι
τεκτονική , έξαιρομένη ύπό τοΰ περιέχοντος 
αύτήν κυανού ούρανοΰ καί άντανακλώσα 
τάς χρυσάς ήλιακάς άκτΐνας, καί οίονεί πλέ- 
ουσα έπί τών ύδάτων, παριστα τό θελκτικώ- 
τατον τών θεαμάτων, το άναπολουν τά θαύ
ματα τών άραβικών μύθων. Τήδε κάκεΐσε 
άναθρώσκουειν έκ τών κυμάτων τεχνητοί 
κήποι παραπλήσιοι νήσοις χλοαζούσαις , 
πλεούσαις παραδόξως έν τή ύγρα ταύτη 
χωρογραφία.

("Επεται συνέχεια.)
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Η ΓΗ

Γ1ΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΎ

e n o x H  Δ ε γ τ ε ρ ο Γ Χ Ν Η Σ .

. Ένώ κατά τήν ποοηγηθεΐσαν μεταβατικήν 
έπο/ήν ή γεννητική της γ ί ς  δύναμις ήρςατο νά 
διατρανώται δια  της δημιουργίας υδροβίων 
ζώων, καί οστρακόδερμων και ιχθύων, αναφαί
νονται ηδη κατα την έ π ο χ η ν  ^ταύτην έπι ^τής 
έπιφανείας αύτης τα  έρπετά, ών πολλά, έρ,Λ,λ- 
λαγμένα την ιδέαν καί είς δρακόντειον προα- 
χθέντα μέγεθος, έπληθύνθησαν έπ’ άπειρον καί 
έγένοντο οί βασιλείς της δημιουργίας · ό ύί 
απέραντος καί δασεία έκείνη φυτεία, 
ητις κατεκάλυπτεν εναγχος τας άπο 
τών θαλασσών της άρχαιογονου εποχής 
έξαρθείσας γαίας, ηρξατο ίνα ταπει- 
νώ ται, να μειώται καί να παραχωρη 
την αύτης y ώραν τώ  βασιλείω τών 
Ύ '(,ωων·

Ή  έπο·/η αυτη διηρηται εις τρεις 
περιόδους· την τρ ια σ ικ ή ν , τόν ίου- 
ρα σ ική ν  καί την κ ο γ χ ιτ ικ η ν .

Α' 1ΙΕΓΙΟ ΔΟ Σ Τ Ρ ΙΑ Σ ΙΚ 1 Ι.

Ούτως ώνομασθη η περίοδος αυτη 
άπο τών άποτελούντων αυτήν τριών 
διαφόρων στιβάδων τοΰ π υ ρ ρ ο π ο ικ ί
λο υ , τοΰ κ ο γ χ ίτ ο υ  καί τοΰ i ρ ι ο ε ι
δού ς τ  t τα ν ώ δ ο υ  ς λίθου, τοΰ άποτε- 
λοΰντος τήν λεγομένην ά λα τοφ όρον 
σ τιβ ά δα , ώς περιέχουσαν αποθέσεις 
μεγάλας θαλασσίου άλατος. Κατα τήν 
περίοδον ταύτην οί Τριλοβΐται και οι 
γανώδεις ίχθΰς εξαφανίζονται- άναφαί- 
νονται δέ το πρώτον οι Α μμω νιται, 
καί αί y ελώναι, καί οί σαΰροι Νο- 
Οόσαυρος καί ό κολοσσάϊος βατραχος 
Λαβυρινθοδους, πρόδρομοι των δρακον
τών Πλησιοσαύρου, καί Ίχθυοσαυρου , 
τών όποιων τά  γιγαντια ΐα  λείψανα 
βλέπομεν ση'μερον έντρομοι έν ταΐς 
γεωλογικαις συλλογαΐς.

Β ' Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  10Υ ΡΑ Σ ΙΚ Η .

Ή  σπουδαιοτάτη αύτη περίοδος 
t oys  τήν έπικλησιν απο τών ορών τ?ίς 
Γαλλίας J u r a ,  άτινα συνιστώνται 
ιδίως έκ στιβάδων πλασθέντων υπο θαλασσίων | 
υποσταθμών. Τα δρη ταΰτα άπαντώνται έν . 
Ισπανία, έν τη βόρεια ’Ιταλία , καί έν 'Ρωσ- | 
σία παρά τήν Μόσχαν καί τήν Κριμαίαν. Διή- 
ρηται δέ αυτη εϊς δύο δευτερευούσας^ περιό
δους, τήν Λ ια σ ικ ή ν  (άπο τοΰ L ias είδους τι- 
τανώδους άργίλλου τής περιοδου ταυτης) και 
τήν τώ νώ ο λ ίθ ω ν  (άπο τής ώοειδοΰς συστάσεως 
τώ ν  κόκκων τοΰ έδάφους). Κ α τ’ αύτήν τα  μέν 
πλεϊστα τών κατά τας προηγουμενας περιοδους 
ά ν α φ α ν έ ν τω ν  ατελών ζωων χ.αι φυτών έξαφανι- 
ζονται, άντικαθιστώμενα ύπο ζωοφύτων, καί μα
λακίων καί ιχθύων τελειοτερας φύσεως, καί ι
δίως ύπο τών δρακόντειων έκείνων ερπετών, ατινα 
περιεποίουν διά  τοΰ άπιστου αύτών πλήθους^και 
μεγέθους τα ΐς θαλασσαις ιδιαζουσαν και ~ ^  
λαγμένην δψιν. Διέπρεπον δε ίδιως εν αύ .ο ι, οι 
Ά μμω νΐτα ι (ά π ο  τής προς το κεράς τοΰ Λμ- 
μωνος ομοιότητας αύτών ) , είδος κολοσσιαίων 
μαλακίων κεφαλοπόδων, παραπλήσιων τω^νυν 
Ναυτίλω, άτινα ήδύναντο ΐνα πλεωσιν επ εξου
σίας έπί τής έπιφανείας τών ύόάτων, ή βυ- 
θίζωνται δ ιά  τής εισπνοής ή έκπνοής ποσοΰ

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί ι . ______

τίνος άέρος. Τα κολοσσιαία ταΰτα μαλακια, 
ωθούμενα ύπο τοΰ ανέμου, διωλίσθαινον λειως 
καί προσηνώς επ’άκρων τών κυμάτων, και συνερ- 
-/όμενα άνήγοντο αγεληδόν πελάγια ώς έμψυχοι 
στολίσκοι, ένασμενίζοντα ταΐς τών κυμάτων θω- 
πεία ις, μ ay ρι; ού θαλασσοπορήσαντα μέχρι τίνος 
ένέπιπτον είς τά  παντα-yοΰ χάσκοντα ρύγχη τών 
άδηοάγων δρακόντειων σαύοων, τών τοτε κατα-

* ‘ \  / , Λ Λ,
λυμαινομένων τας θαλάσσας· οιοτι ουοαμου της 
ιστορίας τής γής το γένος τών σαύρων εφθασεν είς 
τοσοΰτον πλήθους καί δυνάμεως ‘και μεγεθους, 
ώς εΐ έφιλοτιμήθη ή φυσις ΐνα προάςη εις εντε- 
λειαν τά  τέως τελειότατα αύτής πλάσματα.

Τα έοπετά ταΰτα διαπρεπουσι τή τελειο- 
τάτη αύτών φύσει, έναμίλλω ούση τη τών ύστε
ρον έμφανισθέντων μαστοφόρων, ων ή εμφα- 
νισις προεμήνυσε τήν παρακμήν τών σαύρων · 
δ ιότι κατά  τάς έπομενας -γεωλογικά: περιοδους 
τά  δρακόντεια ταΰτα ερπετά εξαφανίζονται ολο- 
oyερώς, ή έγκαταλειπουσιν επί τής γής απογο- 
νουςτούς νΰν σαύρους, οιονει εξαμβλώματα, ούτως 

I είπεΐν, καί σκιάς τής παραδοξου εκείνης γονέας.

Φ ϋ ΐά  τ.ρό τ ο ΰ  χαταχλναμιοΰ· —  Α ί δενδροειδείς ΙΙτερίδο,.

'θ  ’ΐ·/θυόσαυρος αΰ'ξων μέχρι μιτρών εκκαι- | 
δεκα εί-/ε τήν μέν κεφαλήν σαυρου, το δε ρύγ- 
yoς φώκης, τούς δέ όδοντας μεγίστους^ και 
όξυτάτους ώς ό κροκόδειλος, φυομενους^εξ αμφο- 
τέρων τών μερών μέχρις έκατόν όγόοηκοντα, 
δύο δέ τών -/αυλιοδόντων πολύ τω μεγέθει τών 
άλλων διαλάττοντας. Ε ίχε δέ τούς σπονδύλους 
παραπλήσιους τοΐς τών ιχθύων, το στέρνον ο- 
μοιον τώ τοΰ ’Ορνιθορύγχου, καί τάς σιαγόνας 
παρεμφερείς ταΐς τής φαλαίνης.  ̂ 'Ως ή φαλαινα 
ό ’̂ θυόσαυρος, μή δυνάμενος ν άναπνεη έν τω 
ύδατι, ώς οί ιχθύες διά τών βράγχιων αύτών, 
ήναγκάζετο ν ’ άνέρχηται έπί τής επιφανειας του 
ύυατος, δπως άναπνεύση διά τών πνευμονών αύ 
τοΰ καθαρόν άέρα. Το δέρμα, καιπερ μ Λ 9°'^'-^ 
δωτον, διέφερε τη σκληρότητι. Οί οφθαλμοί του 
τέρατος τούτου ήσαν μείζονες κεφαλής άνθρώπου, 
καί είχον ίδιότροπον κατασκευήν. "Εμπροσθεν 
τής κόγχης τών οφθαλμών άνεφύετο κυκλοειδώς 
στί’/ο ς  λεπτών οστέινων πλακών, αΐτινες περιε- 
κύκλουν τήν κόρην .Το σύστημα τοΰτο, οπερ 
άπαντάται έν τοΐς όφθαλμοΐς πολλών ..τΛνών 
καί μάλιστα τών συγχρόνων ήμΐν γελωνών καί

σαύρων, /ρησιμεύει είς το ώθεΐν πρός  ̂ τό πρόσω 
τον διαφανή κ;ρατοειδή χιτώνα, ή νά φέρη αυ
τόν είς το όπίσω,ούτως ώστε νά έλαττονη ή ν 
αύξάνη τήν κύρτωσιν αύτοΰ, και ούτω νά μεθαρ- 
μόζη τόν οφθαλμόν πρός την άπό των πλησίον 
ή μακράν πραγμάτων όρασιν, ήτοι να μετα- 
βάλλη εξ ανάγκης τόν οφθαλμόν τοΰ ζωου εις μ ι- 
κοοσκόπιον ή τηλεσκόπιον. Οί οφθαλμοί τοΰ 
Τ/θυοσαύρου ήσαν λοιπόν όργανα μεγίστης όυ- 
νάμεως καί τε7.ειότητος· διότι το ζώον ηδυνατο 
νά βλέπη μακρόθεν ή έκ τοΰ πλησίον τήν λείαν 
αύτοΰ, καί νά διώκη αύτην, χρείας τυχούσης, 
μ έ -y ρι τοΰ σκότους τοΰ βυθού τής θαλασσή,.

"Οπως δέ το ζώον δύνηται νά κινήται ταχέως 
έν ταΐς θαλάσσαις, τά  εμπρόσθια καί οπίσθια αύ
τοΰ μέλη μετεβλήθησαν είς πτερώματα η κώ- 
πας, ών έκάστη άπετελεΐτο εξ εκατόν οστών, ώς 
ή τών Kapyαριών και Φαλαινών. Η δε μα- 
κροτάτη αύτοΰ ούρα έχρησίμευεν ώς κολοσσιαΐον 
καί άσφαλέστατον πηδάλιον τοΰ εναλιου τουτου 
κολοσσοΰ.

Θαυμαστόν δέ μέχρι τίνος βαθμοΰ ήδυνήθη- 
μεν σήμερον νά σπουδάσωμεν την φυσιν 
τών πρό τ ο ΰ  κατακλυσμού θηρίων διότι 
γνωρίζομεν ήδη τίς ή συνηθης τροφή 
τοΰ Τ/8υοσαύρου, καί πώς ήτο κατε- 
σκευασμένος ό εντερικος αύτοΰ σωλΛν · 
ΙΙολλαί συλλογαί περιέχουσί σκελετούς 
Τ/θυοσαύρου εύρεθέντας εν Α γγλία 
έχοντας εϊσέτι έν τη κοιλία αυτών τους 
λεγομένους κ ο π ρ ο λ ιθ ο υ ς  ητοι τα  
λείψανα τής πέψεως. 'Η οργανική ύλη 
τοΰ έντερικοΰ σωλήνος κατεστραφη' 
έμειναν όμως τά  περιττώ ματα, εκ της 
έξετάσεως τών οποίων δυναμεθα να 
μάθωμεν πώς έτρέφετο τό πρό μυριά
δων αιώνων ζήσαν τοΰτο τέρας. Οί κο- 
πρόλιθοι τοΰ Ίχθυοσαυρου άπαντώνται 
είς μεγάλους σωρούς πολλών μυριομέ- 
τρων μήκους έν τοΐς λιασικοις εδαφεσι. 
Πεοιέ’/ουσι δέ συνήθως οστά και λ επ ί
δας ί-/θύων, άφ’ ών δυνάμεθα νά διορί- 
σωμεν τά  είδ/ι εξ ών εληφθησαν, και 
πολλάκις οστά μικρών ίχθυοσαυρων, 
οπερ δεικνύει τό άδηφάγον τοΰ^ θηρίου 
καταβιβρώσκοντος και αυτα τα  συμ- 
φυλα έοπετά. Η δε κατασκευή τος 
σιαγόνος καταδεικνύει ό'τι τό θηριον 
τοΰτο κατεβρόχθιζε την άγραν αύτοΰ 
άνευ προηγ/ίθείσης μασσησεως.

Αί έπί τών κοπρολιθων παρατηρού
μενα! έλικοειδεΐς έντομαί παρέχουσιν 
ήμΐν τήν άμεσον άπόδειξιν ότι ό έν- 
τερικός σωλήν τοΰ ίχθυοσαυρου ώμοιαζε 
καθόλου τώ τών συγχρόνων αδηφάγων 
καρ’/αριών καί σελάχων, ων τα  έντερα 
είσιν έλικοειδώς συνεστραμμένα, εντυ- 
ποΰντα τούς ελιγμούς αύτών έπί των 
πεοιττωμάτων.

Ό  σκελετός τοΰ Πλησιοσαύρου (άπό τών έλ- 
ληνικών λέξεων πλησίος καί σαΰρος) συμφυλου 
τούτω έρπετοΰ καί τώ μεγέθει παραπλήσιου, τ^ 
δέ μορφή μάλλον έκείνου έξηλλαγμένου καί 
δρακοντείου, παριστα όφιν κεκρυμμένον έν τώ 
όστράκω τής y ελώνης. Η  κ ε φ α λ ή  αύτοΰ ομοιά
ζει τή τοΰ κροκοδείλου· οί σπονόυλοι τοΰ λαιμοΰ 
εισι πολυπληθέστεροι τών τής καμηλοπαρδάλεως 
καί τοΰ κύκνου· οί δέ τής ούράς όλιγιστοι. Τα 
άκρα αύτοΰ εισι παρεμφερή τοΐς τής χελώνης, 
ό'περ καταδεικνύει ότι τό ζώον ήν ενάλιον άμα 
καί y ερσαΐον, διατρίβον νΰν μέν έν τοΐς ύδασι 
κατα βάθους, νΰν δέ έπ ί τής γής σαρκοφαγοΰν 
οiy i μόνον ίχθύας, άλλά καί τών άλλων χερ
σαίων ζώων τά  προσερχομενα ττ, θαλασσή.  ̂

Σύγ-yρονος τούτοις έγένετο καί ό Πτεροδά
κτυλος, περί ού ώμιλήσαμεν προοιμιαζόμενοι.

Ά λλά καί ή φυτεία τής εποχής ταύτης, βο'Α- 
θουμένη ύπό τής ελαττώσεως τί.ς βροχής και τ ίς  
τής άτμοσφαίρας πιέτεως, τής όμοιομορφου θερ
μοκρασίας καί ύγρασίας τής ατμόσφαιρας, ύιε- 
τέλει αύξουσα, δαψιλής καί δασεία , καίπερ 
άπολέσασα τήν δύναμιν τοΰ παράγειν τά πελώ

ρια δένδρα της προηγηθείσης έποχής. νΗδη δ ’ 
αναφαίνεται τό πρώτον ή οικογένεια τών Συκά- 
δων, καί οί Ζ αμ ΐτα ι, πρόδρομοι τών Φοινίκων, 
άπαρτιζόντων τό ήμισυ τών δασών τής έποχής 
ταύτης, ή τών Πτεροφύλλων, ή τών Νιλσονιών, 
ή τών κωνοφόρων Κυπαρίσσων δένδρων παρι- 
στωμένων ύπό τής είκόνος τής έ'εικονιζούσης τόν 
Πτεροδάκτυλον.

Κ ατά δέ τήν έτέραν δευτερεύουσαν ίουρασικήν 
περίοδον, τήν τών Ώολίθων, φαίνονται ήδη έπί 
τής γής τά  πρώτα δίδελφα μαστοφόρα, Θυλα- 
κοθήριον, Λμφιθήριον καί Φασκολοθήριον, ά'τινα 
διέφερον τών λοιποίν μεταγενεστέρων μαστοφό
ρων, ώς μή ό'ντα ζωοτόκα , ά λλ ’άνήκοντα είς 
τήν σπανίαν τάξιν τών ζώων, άτινα δέν γεννώσι 
ζώντα ζώα, άλλά μάζαν τινά πυκτήν, μετέχου- 
σαν τοΰ ώοΰ άμα καί τοΰ νεογενούς ζώου, όπερ 
μάλιστα yapay-τηρίζει τήν μετάβασιν άπό τών 
ώοτόκων ίyθύωv καί πτηνών είς τά  άληθώς ζωο
τόκα μαστοφόρα, καί καταδεικνύει ότι ή φύσις 
έν τη δημιουργία τών ζώων έ'πραςε βαθμηδόν 
καί κα τ’ ολίγον, μεταβαίνουσα καί συνδέουσα 
σ-yεδόν άφανώς τάς διαφόρους τών όντων τάξεις 
πρός άλλήλας. 'Η μήτηρ διετήρει τήν μεμβρα
νώδη ταύτην πυκτήν μάζαν εντός θυλακίου ή 
φασκώλου κειμένου ύπό τήν γαστέρα, άπαραλ-

ε ο Ν ίΚ Η  ε η ι ο ε η Ρ Η Σ ί Σ .

λάκτως ώς τά νΰν μαστοφόρα Δίδελφα, οίον οί
Καγγουρού καί οί Όρνιθόρυ·.χοι. ϊπ ό  r/jV ροπήν 
τής μητρικής θερμότητος τό νεογνον έθραυε μ ε τ ’ 
ολίγον τήν περιέ'/ουσαν αύτό μεμβράνην καί έςήο- 
χετο είς τό φώς ώς τό άπό τοΰ ώοΰ έκπηδών 
όρνίθιον. 'II γένεσις αυτη κατέ-yει τόν μέσον όρον 
μεταξύ τής ώοτόκου γενέσεως καί τής ζωοτόκου, 
μεταξύ τών πτηνών, τών ί-yθύιον καί τών μα
στοφόρων.

Κατά τήν περίοδον ταύτην άνεφάνησαν μετά 
τοΰ Πτεροδακτύλου ό 'Paμφόpυγyoς καί οί τερά
στιοι Τελειόσαυροι, είδος κροκοδείλων θωρακο
φόρων, μήκους δέκα μέτρων, ών τό ρύγχος, έσy ι- 
σμένον πέραν τών ώτων καί yάσκον είς πλάτος 
δύο μέτρων, ήδύνατο νά καταβρο-/θίση ολόκλη
ρον βουν. Τά ζώον τοΰτο έκαλύπτετο ύπό λεπ ί
δων ού·/ί μόνον έπινωτίων, ώς οί νΰν κροκόδειλοι, 
άλλά καί ύπό τήν γαστέρα, ώς δεικνύει τοΰτο 
ή παρατεθειμένη είκών ή παριστώσα νεκρόν καί 
άνεστραμαένον Τε/ειόσαυρον. Παρά δέ τόν ζώντα 
βλέπει ό αναγνώστης έ'τερον πρό τοΰ κατακλυ
σμού τέρας τόν Υ λεόσαυρον, ού τά λείψανα 
άπαντώνται μάλιστα κατά τ^,ν έπομένην γεω 
λογικήν περίοδον.

Άλλά τό παραδοξότατον θαΰμα τής έποχής 
ταύτης ύπό παλαιοντολογικήν έ'ποψιν είναι ή
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έμφάνεια τοΰ ποώτου πτηνού μετά τήν τοΰ 
πρώτου διδέλ&ου υ.αστοοόοου, ό'περ άνεκαλύοθηV i t  I k 7 \ I
έν τοΐς λατομείοις τοΰ λιθογραφικού -/άλικος 
τοΰ S o lem h o fen .

Γ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΓΧΙΤΙΧΗ.

Αί στιβάδες τάς όποιας ή θάλασσα έναπέθεσε 
κατα τήν περίοδον ταύτην έν τω πυθμένι αύτής 
ώς ύποστάθμας, άποτελοΰνται έκ κρητίδας ( αν
θρακικής τιτάνου), προερχομένης ιδίως έκ μικοο- 
σκοπικών καί άλλων κογχίων, έξ ού καί ή περίο
δος ώνομάσθη.

Αί έν ’Ιρλανδία μέχρι σήμερον άναφερόμεναι 
πίδακες καί άναβολαί θερμών ΰδάτων, ών πολ
λαί φθάνουσιν είς ύψος άπιστον, καί ε'/ουσι θερ
μοκρασίαν 100° καί είσιν άναμεμιγμέναι μετά 
τοΰ χαλικιού, παριστώσιν ήμΐν σύγypovov παρά
δειγμα τών θερμών ΰδάτων, άτινα, παρεςιοσθέντα 
ύπό τών έν αύτοΐς περιεχομένων πνευμάτων, 
κατεκάλυπτον τότε τήν γήν άπό ενώσεων y α- 
λικικών καί διττανθρζκικής τιττάνου, ή άνααι- 
γνύμενα μετά τών θαλασσίων ΰδάτων, έ'πλαττον 
ύστερον μεγάλας ύποστάθμας. Τα άπειράριθμα 
ζώα ά'τινα έπλήρουν τότε τάς θαλάσσας τής άο- 
χεγόνου γής και τά ζωόφυτα καί τά μαλάκια,

’Ιδανικά άποΊης τής >ή; κατά τήν κογχιτικήν περίοοον. Ό  ΝοΟόσαυρος και ό Λαβυρ-·.ν6όόου;.

•αι μάλιστα τό άμύθητον τών μικροσκοπικών 
.ωύφίων πλήθος τό έν κογχυλίοις ζών (fest so- 
iide), ώφελήθησαν έκ τής αφθονίας τής τιτάνου 
ο'πως κατασκευάσωσι τό ορυκτόν αύτών περι
κάλυμμα. Τί δέ έγένοντο τά  μετά θάνατον 
σκληρά περικαλύμματα τών άναριθμήτων εκεί
νων ζώων; Ή  μέν οργανική αύτών ύλη έφθείρετο 
εν τώ  ύδατι ύπό τής σήψεως· ή δέ άνόργανος, 
ή ή τό περικάλυμμα αύτών αποτελούσα άνθρα- 
κική τίτανος συνηθροίζετο συνιστώσα π α /ε ία ς  
στιβάόας έν τώ βυθώ τής θαλάσσης καί συμπυ- 
κνουμένη έπλαττεν ύστερον στρώματα συνεχή, 
ά'τινα, έκτοπισθείσης τής θαλάσσης, παοιστώσι 
τά  σύγχρονα έξαλα τιτανώδη εδάφη τής γής.

Εξετάζοντες νΰν διά  τοΰ μικροσκοπίου τήν 
φύσιν τοΰ έδάφους τούτου βλέπομεν αύτό άποτε- 
λούμενον ύπό τών κό/λων άπείρο>ν μικοοσκοπι- 
κών ή καί άλλων ζωυφίων, ά'τινα καί σήμερον 
εϊσέτι διατελοΰσι πληροΰντα πολλάς θαλάσσας 
ή ύψοΰνται έν μέσω αύτών ώς δφαλοικαί 
νήσοι.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή φυτεία έμφαίνε- 
τα ι ήττον μυστηριώδης,καθιστωμένη παρεμφερής 
τή τήν σύγχρονον γήν καλυπτούση. Ή δη  άνα- 
φαίνονταιοί φοίνικες καί τά δικοτυλήδονα φυτά, 
άτινα αύξάνουσιν είς ποικιλίαν καί κάλλος. Έν

μέσω δέ τών ήδη παρακμαζουσών Πτερίδων καί 
τών άλλων κρυπτογάμων καί μονοκοτυλήδονων 
βλέπομεν αύξοντα τά  σύγχρονα δικοτυλήόονα 
τών τροπικών, τάς κλήθρας, τούς κάρφους, τάς 
σφενδάμνους, καί τάς καρύας.

Ά λλ’ εί καί τά  φυτά καθιστώντο έπί μάλλον 
παρεμφερή τοΐς συγ-y ρόνοις, τά  ζώα τής κογχι- 
τικής περιόδου ταύτης ο ύ /ί μόνον δεν τελειο
ποιούνται, άλλά καί τά  ήδη κατά τήν ποοη- 
γουμένην περίοδον άναφανέντα δίδελφα μαστο
φόρα αφανίζονται πάντως· ή δέ γή άνη'κει τοΐς 
τεραστίοις έρπετοΐς, άτινα ταράσσουσι μονα διά 
τών φρικτών αύτών συριγμών καί τής προς α λ - 
ληλα καταφοράς τήν σιωπήν τών θαλασσών και 
τών δασών καί τών κοιλάδων τήν πομπικήν με
γαλοπρέπειαν. Ή φύσις αύτών έβελτιώθη ήύη 
κατά  τοΰτο μόνον, ό'τι άντί τοΰ ερπειν ως οι 
κροκόδειλοι, βαίνου.σιν ήδη έπί ύψηλοτέρων πο
δών ώς οί σαΰροι. Περιήλθον δέ και είς μεγεθος 
άπιστον.

εΠΟΧΗ ΤΡΙΤΟΓεΝΗΣ.

Χωρίς τών άτελών μαστοφόρων διδέλφων, 
ά'τινα άνεφάνησαν ολίγον καιρόν, και παλιν 
έξηφανίσθησαν πρό ώρας κατα τήν ίουρασικήν 
έπογήν, τά  πρώτα δημιουργηθέντα μαστοφόρα

άν/.γονται καθόλου είς τάπα-/ύδερμα.Μ ετ’ αύτών 
άνεφάνησαν νέα ερπετά, ίδιως δέ σαλαμάνδραι 
μεγάλαι ώς οί κροκόδειλοι, καί τελευταΐον σπά
νιά τινα πτηνά. Άλλά τό μάλιστα -/αοακτη- 
οι',ον την τριτογενη επο/ην είναι η ακατανοητος 
πληθύς τών ζώων, καί ό οργασμός τής ζωτικής 
ζωής. Αί δέ θάλ^ασσαι ενεπλήσθησαν μικροσκο- 
πικών μαλακίων, ών τά  κογ/ύλ ια  άπετέλεσαν 
στρώματα πά /ους πολλών έκατοστύων ποδών.

Η φυτεία καθίσταται παρεμφερής τή νΰν, 
άναπτύσσουσα τήν ποικιλίαν τών άνθών καί τών 
καρπών τών δικοτυληδόνων. Ήδη οί λευκοί 
στάχυες τής άγρώστεως διαγράφονται έπ ί τών 
άπειρων πρασίνων ’/λοερών ταπήτω ν, έπιτayύ- 
νοντες τήν γέννησιν καί αύξησιν τών έντόμων. 
Έν δέ τοΐς ύπ’ άνθοφόοων καί καρποφόρων δέν
δρων ώραϊζομένοις δάσεσιν άναφαίνονται τά  
εύμορφότατα τών πτηνών, έμψυχοΰντα καί πλη
ροΰντα άομονίας καί ποικιλίας τό μεγαλοπρεπές 
έκεΐνο θέαμα. Ή ατμόσφαιρα, καθαρισθεΐσα 
καί άποβαλοΰσα τόν ομιχλώδη έκεΐνον πέπλον, 
ό'στις έπεσκίαζεν αύτήν μέχρι τοΰδε, καθίστα
τα ι ποοσφορωτέρα είς τήν ζωήν τών εύαισθήτων 
τούτων ζώων.

Κ ατά τήν τριτογενή ταύτην περίοδον ή 
άπό τοΰ κέντρου τής γής άνερχομένη θερμότης,



μειουμένη, εξαφανίζεται καί καθίσταται ανε
παίσθητος, ενεκα τοΰ μάλλον μάλλον παχύνομε· 
νου στερεοΰ φλοιοΰ τής γης, τα  δέ διάφορα κλί
ματα γίνονται ήδη ύπό την ροπήν τών 
ηλιακών άκτίνων. Ή  Θερμοκρασία τής 
γής ώμοίαζε κατά τήν έποχήν ταύτην 
τή τής νΰν κατακεκαυμένης ζώνης, εί 
καί ήδη το ψΰ^ος ήρξατο προσοάλλειν 
τούς δύο πόλους.

Αί βροχαί διατελοΰσι καταπίπτου- 
σαι άφθονοι έπί τής γής, καί μή έςα- 
τμιζόμεναι ετ ι ώς πρότερον ύπο τής 
φλεγομένης έπιφανείας αύτής, διαγρά- 
φουσιν ή'δη έπ ’ αύτής ρύακας καί π ο 
ταμούς καί λίμνας. Περί τά  τέλη τής 
έπoyής ταύτης αί γαΐαι καί αί θάλασ- 
σαι έκληρώθησαν τήν γην καί τάς προσ
ήκουσας ‘/ώ ρ α ς, περιποιη'σασαι τή γή 
τήν μορφήν καί σύστασιν ής νΰν τήν 
οψιν παρέχει.

Ή  τριτογενής έποχή διηρηται εί; 
τρεις περίοδους, άστινας οί ευρωπαΐοι 
γεωλόγοι κακοζήλως όνομάζουσιν e o 
ce n e , m iocene  καί p lio c en e , άπο τών ελλη
νικών λέξεων εω ς καί κ α ιν έ ς ,  μ ε ΐο ν  και 
κ α ιν ό ς , π λ ε ΐο ν  καί κ α ιν ό ς , ό'περ σημαίνει

ότι αί τρεις αύται έποχαί άπέχουσι κατα το 
μάλλον ή ήττον τής αρχής τής νΰν έποχής, 
καί ήμεΐς έδοκιμάσαμεν ϊνα μεταφράσωμεν

Οί Ά μμω νϊτα ι.

διά τών λέξεων προσ εώ ος, έο^σφορος και 
τ η λ α υ γ ή ς .

Καί κατά μέν τήν πρώτην περίοδον ή στέ

ρεα γή διατελεΐ έπεκτεινομένη, καί διαγραφο- 
μένη ύπο ποταμών καί λιμνώ ν. Έ κ τών μαστο- 
φο'ρων δέν άναφαίνονται είσέτι αλλα, ειμη τα 

παχύδερμα, καί ιδίως τα έπί τοΰ Μοντ- 
μάρτρου παρά τούς Παρισίους έςευρε- 
θέντα καί ύπο τοΰ Κουβιερου επανορ- 
θωθέντα, το Παλαιοθήριον καί Άνοπλο- 
θήριον καί ό Ξιφόδους, ποηφάγα, ζώντα 
αγεληδόν, καί ^ρησιμεύσαντα ώς κρί
κος ένώσεως τοΰ Ρινοκέρωτος και τοΰ 
"Ιππου και τοΰ Ταπείρου. Ή  ριν τοΰ 
Παλαιοθηρίου άπέληγεν εις είδο; προ
βοσκίδας παρομοίου τή τοΰ Ταπείρου. 
Κιχε δέ τό μέγεθος ίππου. Τοΰ ’Ανο- 
πλοθηρίου τό μέγεθος καί ή μορφή 
ήσαν όνου y ωρίς τών ώτων και τής ου
ράς, ήτις ήν μακροτάτη χρησιμεύουσα 
ώς πηδάλιον κατά τάς διά τών ρευ
μάτων αύτοΰ διαβάσεις.

Κατά δέ τήν δευτέραν καί τρίτην 
άναοαίνονται οί Πιθηκες, τα  Χειρο- 
πτερα οί Τρώκται, πολλά πτηνά, καί 
οί νΟφεις. Έ κ  δέ τών μαστοφόρων ό 

Παλαιόμυς, ή Α ρκτος ή Τίγρις, ό 'Ιπποπότα
μο:, ό Ιππος, ό Βοΰς κλπ.

(Έ π ετα ι συνε'χειοί).

Ιδ α ν ικ ή  άποψις τής γτ,ς κατά τήν ίουρασικήν περίοοον. Ο Ιελειοσαυρο; καί ό

Ο ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΟΟΣ.

( Έ κ  τών του Β ύρω νος.)

Ό  χρόνο;, καί ή δυσαή; μανία των ανέμων.
Και των -/ειμόίνων ή πνοή, κ’ ή λύσσα τών πολεμ6>ν 
Αίωνα; ήδη και καιρούς τήν Κόρινθον μαστίζουν,^ 
ΙΙλήν δίντήν σείουν θύελλαt, σεισμοί δέν τήν κλονίζουν. 
Ελευθερία; προμάχων ακράδαντος, αρχαίο;,
Ε ί;  γην ή τ ι; ανέκτησε το παλαιόν τη ; κλε'ο;
Ε γε ίρ ε ι μέχρι νεφελών το γαΰρον μέτωπόν τη ;,
Καί δύω βρέχουν θάλασσαι τα άκρα των ποδών τη;· 
Και μαίνονται τα κύματα αυτών ώ ; νά ποθώσι 
Να τρέξωσι προ; άλληλα και να συνενωθώσι- 
Κ α ί συνωθοϋνται, και πολύν άγονα πάντα ε/ουν,
Ά λλ’ εϊ; τήν γην θραυόμενα δπίσιο πάλιν τρέχουν.

Άλλ’ αν τό α ΐμ α  το χυθέν άπο άνθρώπων φόνον 
Έ δ ώ , περί τήν γην αύτήν ε’κ παλαιοτάτων χρόνων, 
Άφοΰ τοΰ Τιμολέοντο; δ αδελφό; έσφάγη,
■*11 άφοΰ εΤδεν εϊ; αύτά ό Ξέρξης τά πελάγη 
ΙΝικώμενον, θραυόμενον μυριοναΰτην στόλον 
■*Λν εκ τή ; γή ; άνεβλυζε το αίμα τοΰτο ολον,·
Ό  £ύα; οστις εμελλεν εντεύθεν νά προκύψρ^
ΜΙΘελεν όίπαν τοΰ Ίσθμου το πρόσοιπον καλύψει,

*Η αν τών όσων έλαχον εδώ νά φονευθώσιν 
Έδύναντο τά κόκκαλα όμου να σωρευθιοσιν,
Ή  πυραμί; θά εφθανεν αυτή εϊ; τόν αϊθερα, 
Υψηλότερα παρά σέ καί μετεωροτερα,
Πυργοαφής Άκρόπολι;, i j t t ;  τά  νέφη σχίζει;,
Καί οαίνεσαι τοΰ ουρανού τον θόλον νά έγγίζν);.

I .  Δ . Κ α ρ α τ σ ο ύ τ σ α ; .

Α Μ ΙΑ Ν Τ Ο Σ .

Ό  γνωστός τοΐς άρχαίοις αμίαντος, εν τών 
παραδοζοτέρων προϊόντοιν τοΰ όρυκτοΰ βασιλείου, 
είναι όουκτόν τ ι ypώματoς πρασινοφαίου ή καί 
λευκοΰ, μαλακώτατον, μεταξοειδές, έλαφρόν καί 
εύκαμπτον, εί καί συγκείμενον ύπό τών αύτιον 
στοιχείων, έξ ών καί οί σκληρότατοι τών λίθων. 
'Η παράδοξος αύτη ίδιότης τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ, 
ή νηματώδης δηλαδή αύτοΰ κατασκευή καί τό 
ύπό τοΰ πυρός άδιάφθορον αύτοΰ, προήγαγον τούς 
αρχαίους ό'πως μετα'/ειρισθώσιν αύτό εις κατα
σκευήν υφασμάτων. Έ π ί τώ  σκοπώ λοιπόν τούτω 
έ'βρε·χον αύτό έπί τινα ypovov έν θερμώ ΰδατι, 
είτα  έκοπάνιζον αύτό ώς τό λίνον, τά  κοινά 
νήματα· έξ αύτοΰ δέ κατεσκεύαζον έπιτραπε- 
ζίους όθόνας, χειρόμακτρα, χιτώ νας, κ τλ . 
Επειδή δέ τά ύφάσματα ταΰτα ήσαν, ώς εϊρηται, 

άκαυστα, οσάκις έρρυπαίνοντο, έ'ρριπτον αύταεις 
το πΰρ, καί τοΰτο, άφαιροΰν έξ αύτών πάντα 
ρύπον, έκαθάριζεν αύτά ώς καινουργή. Δια τον 
αύτόν λόγον μετεyειpίζovτo ταΰτα καί ώς σάβανα 
τών νεκρών ό'σα τών aoyaitov έθνών συνείθιζον 
να καίωσι τούς νεκοούς αύτών καί ούχί να θά-

'Γλεόσαυρος.

πτω σι· δ ιότι, περιτυλισσομένου τοΰ >'εκροΰ εϊς 
τοιαύτην οθόνην καί καιομένου, ή τέφρα αύτοΰ 
διά τό άκαυστον τοΰ υφάσματος δέν άνεμιγνύετο 
αετά τής τέφρας της πυράς.

Τά ύφάσματα ταΰτα , περιελθόντα κ α τ’ όλί
γον είς ayp-/^Tiav, έλησμονήθησαν καθ’ ολοκλη
ρίαν προϊόντος τοΰ "χρόνου, ώστε εις πολλούς τών 
νεωτέρων ή τοΰ όρυ/.τοΰ έκείνου χρήσις, ύπό τών 
αρχαίων άναφερομένη, έφάνη μυθώδης. Εύρεθέν- 
των ό'μως είς 'Ρωμαϊκούς τάφους πολλών έκ 
τοιαύτης ούσίας έξυφασμένων σαβάνων, όχι μό
νον ούδεμία ήδη έμεινε ση'μερον αμφιβολία 
περί τών παρ όξων τωόντι έκείνων υφασμάτων, 
άλλά καί ή χρήσις τοΰ περιέργου τούτου όρυκτοΰ 
άνενεώθη έπ ’ έσ-χάτων.

Εύρίσκεται δέ ό αμίαντος είς πολλούς τής 
δυτικής Εύοώπης τόπους, καί έκ τών ήμετέρων, 
είς τήν Κύπρον καί Κ ρήτην κατασκευάζονται 
δέ έξ αύτοΰ θρυαλλίδες, χάρτης άκαυστος, κ τλ . 
Τώ 182G  ό 'Ιππότης ’Αλδίν/ις μετε-χειοίσθη τό 
ορυκτόν τοΰτο είς κατασκευήν ένδΰμάτων τών 
πυροσβεστών, καί έπέτυ·/ε πληρέστατα. Έν 
Κορσική, άναμιγνύοντες αύτό μετ’ άργίλλου, 
κατασκευάζουσιν άγγεΐα  καί δυνατώτερα τών 
άλλων καί μάλλον άντέ-χ οντα εις τό πύο.

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΙΙ ΙΣΤΗΜΩΝ.

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜ05.

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Ο αγγλο; φυσικό; Φαρί»δάϋ εξευρίσκει τον υπο των 
μαγνητών γεννώμενον επακτόν ηλεκτρισμόν. —  
Μηχαναί έπαγωγικαί κατασκευασθεϊσαι έκ μαγνη
τών. —  Ή  μηχανή τοΰ Κλαρκίου. —  Μηχανή
ήλεκτρομαγνητική τη ;Έ τα ιρ ία ; τής 2υμ μ « χ ία ς.__
Ί Ι  ήλεκτρομαγνητική μηχανή τοΰ W ild e .—  Μηχα- 
ναι έπαγωγικαί ένεργοΰσαι διάτω ν ρευμάτων.—  Ή  
μηχανή τοΰ R uhm korff. —  Α ίγλ η ' καί φωτεινά 
φαινόμενα iv τώ κενώ καί το ΐ; άερίοι;. —  Σ ω λή- 
νε; τοΰ G essler. —  Διάφοροι τή ; μηχανή; τοΰ 
R u h m k o rff  έφαρμογαί.

Αί έκ τής συναφείας τών τριών εκδηλώσεων 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ κατασκευασθεϊσαι έπ ’ έσχά- 
των μηχαναί διατρανοΰσι τό ύψος τής άνθοωπί- 
νης διανοίας, γενόμεναι τό μέγιστον καί ώοελι- 
μώτατον τών κατορθωμάτων τοΰ άνθρώπου τοΰ 
ύεκάτου έννάτου αίώνος καί τό γέοας πολλών 
προσπαθειών καί πόνων.

Η μελε'τη τών φαινομένου τοΰ ηλεκτρισμού 
είναι μελέτη τής έπιδόσειος τοΰ άνθρωπίνου 
γένους, καί ούδείς άςίωσιν εχων έλευθερίου άγω- 
γής δύναται ϊνα όλιγ.ωρη'ση αύτήν. Εί καί ή 
περιγραφή μηχανών τυγχάνει ήκιστα ψυχαγω
γός το ΐς πολλοΐς, παραινοΰμεν τοΐς αναγνώσταις 
ίνα μη αποκαρτερησωσιν, αλλ’ έγκύπτοντες τή 
τραχεία μελέτη τών έκ τής συναφείας τών 
ήλεκτρικών ρευστών κατασκευασθεισών μη-χανών 
πορισωνται τα ωφελιμωτατα καί παραδοξότατα 
ές αύτής μαθήματα.

Απο τής θεωρίας τοΰ Αμπέρου όρμώμενος, 
καί άναστρέφων ούτως είπεΐν τά  ύπ ’ αύτοΰ καί 
τοΰ Άραγώ παρατηρηθέντα φαινόμενα, ήδύνατο 
άν τ ις  ϊνα προείπη a p r io r i ,  ό'τι, εΐσάγοντες 
μαγνήτην φυσικόν είς πηνίον ή άτρακτον (bo- 
b ine) μεταλλικού νήματος έλικοειδώς πεοιε- 
σπειραμένου, έξεφε'ρομεν άν τ ό ήλεκτρικόν 
ρεΰμα. Αλλά το ζητημα ελυθη πειραματικώς 
μόνον έν έ'τει 1 8 3 0  ύπό τοΰ περίφημου άγγλου 

φυσικοΰ Φαραδάϋ.
'θ  σοφός ούτος άπέδειξεν ό τ ι, έάν είσάςω. 

μεν τεμάχιον μαγνήτου είς οπήν ατράκτου 
μεταλλικού νήματος μεμονωμένου, ήτοι περιει- 
λημμένου ύπό σώματος άπομονούσης ύλης, 
γεννώμεν έν τώ  νήματι ήλεκτρικόν ρεΰμα, όπερ 
διατηρείται μόνον πρός σ τιγμήν· άφαιρούντιον 

άε τόν μαγνήτην, γεν- 
νάται έν τώ  νη'ματι 
ετερονστιγμιαΐον ρεΰμα, 
ό'περ έχει τήν έναντίαν 
τοΰ πρώτου τάσιν. Καί 
το  μεν πρώτον ώνόμασε 
ρ εΰ μ α  ά ρ χ ό μ ε ν ο ν  ή 
ά ντ ίσ τρ ο φ ο ν  · διότι ή 
τασις αύτοΰ είναι άντί- 

\  (7τΡ°?°ξ τνϊ τών μαγνη- 
. ί-'; , ' τικών ρευμάτων, δ ι ’ ής
lE w lp M S  ρ  φανερόνεται έν τη θεοι-

. . . ρί* τοΰ άμπέρου ή τοΰII οια του μαγνήτου ίπαγωγη. 1 , 1, / > (
μαγνήτου ενεργεια1 το

δε δεύτερον εκαλεσε ρ εΰ μ α  λ ή γ ο ν  ή εύθύ.
Τά στιγμ ια ία  ταΰτα ρεύματα, ά'τινα πορι- 

',ομεθα πλησιαζοντες ή άποκινοΰντες τεμάχιον 
μαγνήτου έκ τοΰ έλικοειδώς περί τήν άτρακτον 
έσπειραμένου μεταλλικού νήματος, ονομάζονται 
άμφότερα ρ εύ μ α τα  ε π α κ τ ά  ή υ π ο β ο λ ιμ α ία  
(c o u ra n ts  c l 'in d u c tio n , c o u ra n ts  in d u its ) .

*Οπερ δέ σπουδαιότερον, έξεΰρεν ότι δυνά- 
μεθα ϊνα έκφέρωμεν τά  αύτά ρεύματα άντικα- 
θιστώντες άντί τοΰ μαγνήτου τό βολταϊκόν 
ρεΰμα, όπερ ονομάζεται τότε ρ ε ΰ μ α  ε π α γ ω 
γ ικ ό ν  (courant inducteur).

Καθώς ό Φαραδάΰ έξεΰρεν ότι δυνάμεθα ϊνα 
εξενέγκωμεν γαλβανικά ρεύματα διά τοΰ μα- 
γνήτο.1, πολλοί μηχανικοί έδοκίμασαν ϊνα κα- 
τασκευάσωσι μηχανάς έκφερούσας ρεΰμα ήλεκ
τρικόν ένδελεχές διά  τής συμπλοκής τών 
διαφόρων στοιχείων άτινα έκφέρουσι έπακτά 
ρεύματα. Τάς μηχανάς ταύτας όνομάζομεν μη. 
χανάς ή λ ε κ τ  ρ ο - μ α γ  ν η τ  ι κ ά ς .

Η πρώτη τών τοιούτων μηχανών κατε- 
σκευάσθη έν έ'τει Ί 8 3 2  ύπό τοΰ Πιξίου, ή'τις 
μεταβληθεΐσα ύπό τοΰ Κλαρκίου διετήρησε τό 
ό'νομα αύτοΰ.

'Η είκών Α ύποτυποΐ τήν μηχανήν τοΰ Κλαρ- 
κιου. Ψακελλοςές έλασμάτων μαγνήτου μηνοει- 
δώς έστραμμένων ΑΒ προσαρτάται ξυλίνω όρθίω 
πινακιω , ώστε προσφέρειν τούς δύο αύτοΰ πόλους 
άντικρύ ύύο πηνίων ή ατράκτων μεταλλικοΰ 
νήματος, διαπερωμένων έκάστης ύπό δύο σιδηρών 
κυλίνδρων, ένουμένων κατά μέν τήν πρός τόν 
μαγνήτην έστραμμένην έπιφάνειαν ύπό πλακός 
χαλκής, κατά δέ τήν άντικειμένην ύπό πλακός 
σιόηράς t t ' .

Αί δύο ατοακτοι ουτω διατεθ ειαεναι ατ ερ-

Ε ’κ . Α. Ί Ι  μ η /α ν  ή του Κλαρκίου.

γάζονται άπ'λώς ήλεκτρικόν μαγνητικον έργα- 
λεΐον, στρεφόμενον περί άξονα όριζόντειον f, 
όστις διερχόμενος τούς βραχίονας τοΰ μαγνήτου 
φθάνει μέχρι τής καθέτου ξυλίνης πινακίδος, ήν 
όιατρυπά όπως συναρμοσθη Tpoyco, όστις, στρεφό
μενος διά στροφάλου fm an iv e lle ) , περιστρέφει 
τον αςονα και μετ αυτου τας όυο ατρακτους, 
ώστε έν έκάστη περιαγωγη έκατέοα τών ατρά
κτων έρχεται απέναντι άμφοτέρων τών πόλων 
τοΰ άκινήτου μαγνήτου ΑΒ. Καί επειδή τά 
νήματα τών ατράκτων είσι περιεσπειραμένα 
κατά τάναντία, ή μέν μία τών άτράκτων τυγ
χάνει έν τή αριστερά (s in is tro rs iu n ) , ή δέ έν 
τίι δεξιά (d ex ti 'o i'su m ). Έ π ετα ι λοιπόν ότι 
τα  έπαγωγικά ρεύματα, αναπτυσσόμενα έν έκα- 
τέρα άτράκτω διά τής προσελεύσεως τών δύο 
έναντίων πόλων τοΰ ακινήτου μαγνήτου, έ'χουσι 
τήν αύτήν τάσιν. Ή  τάσις όμως αύτών μετα
βάλλεται καθώς αί άτρακτοι άποχωρήσωσι τών 
δύο πόλων τοΰ μαγνήτου · άλλ’ ή μεταβολή 
γίνεται έν ταύτώ έν άμφοτέραις ούτως, ώστε 
άνα πάσαν στιγμήν τά  έπαγωγικά ρεύματά εί
σιν άμφότερα εύθέα ή άμφότερα άντίστροφα. 'θ  
μαγνητισμός τών σιδηρών κυλίνδρων τών δια- 
περώντων τάς ατράκτους έκφέρει πρός τούτοις 
ρεύματα, άτινα έπιτείνουσι τήν ροπήν τής επα
γωγικής ένεργείας. Τά δύο νήματα τών άτρά
κτων καταλήγουσιν είς ειδικόν τ ι  έργαλεΐον τόν

έ ν α λ λ α κ τ ή ν  ( c o m m u ta te u r ) , χρησιαεΰον 
πρός τό διαφυλάττειν έπ ’ έξουσίας τήν αύτήν 
εν τω ρεύματι τάσιν διαρκούσης τής ένεργείας 
αύτοΰ, η μεταβάλλειν αύτήν άλληλοδιαδόχω; 
έν έκάστη ήμισεία περιφορά.

Διά τής μηχανής ταύτης δυνάμεθα ί'να παρά- 
ςωμεν άπαντα τά φαινόμενα τών συνήθων ήλεκ- 
τρο-δρομικών μηχανών, κλονήσεις σφοδράς,ασπί
δας, ή θερμαντικά καί φωτεινά φαινόμενα, καί 
χημικάς άποσυνθέσεις.

'θ  Βέλγος καθηγητής N ollet έπεβάλετο ϊνα 
Ιφαρμόση τήν μηχανήν ταύτην είς άποσύνθεσιν 
μεγάλης ποσότητας ΰδατος, καί είς yp-ήσιν τοΰ 
ές αύτής πορισμένου ύδρογόνου πρός φωτισμόν 
τών πόλεων άντί τοΰ φωτιστικού άερίου. λπο- 
θανών όμως πρό ώρας κατέλιπε τά σχέδια αύ
τοΰ τώ  Van M alderen, όστις τελειοποιήσας 
αύτά κατεσκεύασε τήν λεγομένην Μ η-χανήν 
τ ή ς  Ε τ α ιρ ία ς  τ ή ς  Σ υ μ μ α χ ία ς ,  ή τις, βελ- 
τιωθεΐσα ύστερον ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής Ε τ α ι
ρίας ταύτης Κ . Βερλιόζ, έγένετο δεκτή ποος 
φωτισμόν τών φάρων, “ίσως δέ έν όλίγω χρόνω 
δυνηθώμεν ϊνα πορισθώμεν δ ι’ αύτής έκ τοΰ 
ύπατος το προς φωτισμόν τών πόλεων άναγκαΐον 
ύδρογόνον.

Εσχάτως ετερος άγγλος φυσικός ό κύριος 
W ild e  έτελειοποίησε τήν ήλεκτρο-μαγνητικήν 
μηχανήν ούτως, ώστε έφάνη λύσας τό παράδο- 
ςον καί άλλόκοτον πρόβλημα τής άϊδίου κινή· 
σεως και τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου. Διότι 
κατώρθωσεν ϊν’ έξενέγκη άπειρον ποσόν ήλεκτρι- 
σμοΰ ές όλιγίστου μαγνητισμού ή δυναμικοί 
ήλεκτρισμοΰ, καί τάνάπκλιν.

'Η μηχανή αύτοΰ ύπερτερεΐ άπασών τών πρό 
αύτής, καί φαίνεται άποτεταγμένη ϊνα έπε- 
νέγκη τελείαν άναστάτωσιν έν τ?ί έφαρμογή 
τής ήλεκτρικής δυνάμεως. Ή  μηχανή αύτή 
είναι έλαφροτάτη καί εύμετακόμιστος. Ανα
πτύσσει δέ πλείστην όσην ήλεκτρικήν δύναι/.ιν.

' ’ /·. * Λ I / kκαι εκοιόει χείμαρρους φωτός αφορητου λαιχ- 
ψεως και θερμότητα τήκουσαν έν άκαρεΐ τά  μά
λιστα δύστηκτα τών μετάλλων. 'Ο  σίδηρος 
ρεει άπ αύτής ώς ύδωρ, ή εξατμίζεται καί 
εξαφανίζεται έν ριπή οφθαλμού. 'Ο δέ λευκάρ- 
γυρος, ο χρυσός, ό άργυρος τήκονται έν τή 
άπαραμίλλω ταύτη έστία, ώς τήκεται ή -χιών έν 
τώ ήλιακώ φωτί.

Ίόού hi  πώς κατεσκεύασεν ό W ild e  τήν 
μηχανήν,ταύτην.

ΕΪόομεν ότι στρέφοντες άτρακτον νήματος 
μεταλλικού άντικρύ μαγνήτου έκφέρομεν έν 
αύτή ρεύματα βολταϊκά έπ α κ τά , καί ότι 
ρεΰμα τ ι κυκλοφοροΰν περί τεμάχιον σιδήρου 
μεταδίόει αύτώ πρόσκαιρον έπακτόν μαγνη
τισμόν διαρκοΰντα έφόσον διαρκεΐ τό έςενεγκόν 
αύτον ρεύμα. 'Ο W ild e , λαμβάνων μικρότατον 
μαγνητην φυσικόν, εκφερει εν Tivt μικροτάτη 
άτράκτω ρεΰμα, όπερ, μετοχετευόμενον είς τό 
νήμα όμοιου μέν άλλά μεγαλειτέρου ήλεκτίο-

Έ π α γω γή  οιά τη ; προσθίσεω ; ή άφαιρέσεω; 
μαγνητιΑοϋ πόλου.

μαγνήτου, καί άπό τούτου είς ετι μεγαλείτερον, 
καθίσταται ίσ-χυρότερον, καί ούτω, μετοχετευο- 
μενου τοΰ ρεύματος άπό τοΰ μικροτέρου εις αε- 
γαλείτερον ήλεκτρομαγνήτην, πολλαπλασιάζει 
έπ ’ άπειρον τήν πρώτην άσημον μαγνητικήν ή 
ήλεκτροδυναμικήν δύναμιν.

Η μηχανη αύτη όυναται ϊνα άντικαταστήση



τήν τής 'Εταιρίας τ?,ς Συμμαχίας · ουσα δε εύ- 
μετακόμιβτος καί μικρά τον ογκον δύναται ίνα 
μετακομισθή πανταχόσε, και γεν/ιται χρήσιμη 
μεγάλως έν πολέμω πρός μεταβίβαοιν τηλεγρα
φικών αγγελιών, πρός φωτισμόν, προς εκρηξίν 
ύπονόμων κ. λ . Ή  or, πολεμικά τινα καί εμ
πορικά πλοία μεταχειρίζονται τήν μηχανήν 
τ α ύ τ η ν ,  όπως καταρτίσωσι διά νυκτό; φαρον 
ηλεκτρικόν φωτίζοντα τ η ) οδόν του πλοίου μέ
χρ ι; άποστάσεω; τριακοσίων ποδών. Οΰτω μετ 
ολίγον έκαστον πλοΐον εσται κεχοοηγημένον 
ηλεκτρικοί κεχρωματισμένω φάρω, ώς αι συν
ήθεις άμαξαι φέρουσι πρός αποφυγήν συγκρού
σεων την νύκτα τάς λυχνία; αυτών έντος κε- 
χρωματισμένων ύαλων.

*Η μη*/ανή τοΰ W ild e  μεταφερομένη έπί μι- 
κράς άμάξη; δύναται, ενοικιαζόμενη καθ ώραν 
ώς πάσα άλλη μηχανή, ΐνα φωτιζη τάς νυκτε
ρινά; εργασίας. Καί τέλος, όπερ σπουδαιοτατον, 
διά  τοΰ νέου τούτου συστήματος, κατορθώσομεν 
ΐνα κατασκευάσωμεν μη·/αν ας ηλεκτρο-μαγνη- 
τ ικ ά ; μικροτάτας, καί εύθηνοτατα; και χρησι- 
[/.ω τά τας προ? φ υσικά  κ α ι χ η μ ικ ά  ττειρα^ ατα  

καί ίσως πρός οικιακήν χρείαν. Ή δη  οί φωτο
γράφοι μεταχειρίζονται αύτάς άντί τοΰ ήλίου 
καί έκφέρουσι τάς ήλεκτρικας λεγομενας φωτο
γραφίας. Ή  χρήσις αύτής είναι εύκολωτάτη. 
Ό λ ίνα ι τινες τοΰ στροφάλου στροφαί παράγου- 
σιν ευθύς λαμπρότατον φώς καταστράπτον έκ 
μικρού άνθρακος.

Είδομεν ήδη ότι τά  λεγάμενα επαγωγικά 
ηλεκτρικά φαινόμενα δύνανται ίνα παραχθώσιν 
είτε διά τών μ α γ ν η τ ώ ν ,  είτε διά τών συνήθων 
η λ ε κ τ ρ ικ ώ ν  ρ ευ μ ά τω ν , 'θ  Φαραδάϋ άνεκά- 
λυψε κατά νοέμβριον τοΰ έτους 1 8 3 1  το εξής 
περίεργον φαινόμενον·

Έάν εκ δύο έλικοειδώς καί παραλλήλ.ως 
έσπειραμένων έπί ατράκτου μεταλλικών νημά
των, κε/ωρισμένων δια  τίνος περιειλημμενη; 
άπομονούσης "ίλη ς, μετοχετεύσωμεν μο'νον τώ  
έτέοω τό ήλεκτρικόν ρευστόν, βλέπομεν ανα- 
πτυσσόμενον έν τω ετερω παραλληλω νηματι 
ρεΰμα έ'/ον αντίστροφον τήν τάσιν τής τοΰ 
πρώτου νήματος.

Τό ούτως άναπτυσσόμενον έπακτον ρεΰμα 
έν τω δευτέρω νήματι καταφαίνεται έκ τής εγ- 
κλίσεως ήν παράγει έπί τής μαγνητικής βελό
νης. Άλλους τε τό ρεΰμα τοΰτο δεν διαμενει επι 
μακρόν, άλλά καταπαύει ευθύς, καίπερ τοΰ 
ηλεκτρικού ρεύματος τοΰ ήλεκτριζοντος το πρώ
τον νήμα μή διακοπέντος. Διακοπέντος όέ και 
τούτου, αναπτύσσεται αύθις έπί τοΰ δευτερου 
νήματος Ετερον στιγμιαΐον αντίστροφον ρεΰμα. 
Καί τό μέν πρώτον ρεΰμα όνομάζομεν ρεΰμα 
ε π α γ ω γ ικ ό ν .  Τό δέ ρεΰμα τό παραγο'μενον ύπό 
τοϋ έπαγωγικοΰ ρεύματος άρχομένου όνομάζομεν 
ρεΰμα έπακτον αντίστροφον (courant ιη- 
duit inverse). To δέ ρεΰμα τό γεννώμενον 
ύπό τοΰ έπαγωγικοΰ ρεύματος καταλη'γοντος 
όνομάζομεν ρεΰμα έπ α κ το ν  εύθύ.

Ο ύχί δέ μόνον οί μαγνήται καί τό βολταϊκόν 
ςευστόν άλλά κα ία ί έκρήξεις τοΰ μονίμου ηλεκτρι
σμού έκφέρουσι τά  έπακτα ρεύματα, ώς απε- 
δειξεν έν έ'τει 1 8 3 4  ό κύριος Μασσών.

Πρός γέννησιν ισχυρών επακτών ρευμάτων 
δ ι ’ άλλων επαγωγικών βολταϊκών δέον ίνα τά 
παράλληλα νήματα ώσιλίαν μακρά. Διό πρός εύ- 
κολίαν τής καθημερινής χρήσεως, άντί νά έκτεί- 
νωμεν τά  νήματα εϊς μεγάλας αποστάσεις, καί 
ά π ’ άλλήλων άπέχοντα, περιβάλλομεν πρώτον 
αύτά διά τίνος άπομονούσης μή ηλεκτραγωγού 
ύλης, οίον ή μέταξα, έπειτα δέ περισπειρώμεν 
έκαστον τών οΰτως άπομεμονωμένων νημάτων 
περί τινα τετρυπημένον κύλινδρον ή ατρακτον 
έκ ναστο/άρτου ή ξύλου. Τα δυο άκρα τοΰ νή
ματος άπολήγουσιν είς δύο μεταλλικα κομβία 
—ροσκεκολλη μένα μια τών βάσεων τοΰ κυλίν
δρου, άτινα χρησιμεύουσι πρός τό θέτειν εσπει- 
ραμένον νήμα εϊς κοινωνίαν τών δύο ήλεκτροφο- 
ρων συρμάτων τής στήλης, ή τοΰ γαλβανομέτρου.

Λάβωμεν δύο ατράκτους άνίσους τό μέγεθος, 
ώστε ή μικροτέρα νά είσέρχηται είς τήν κυλιν

δρικήν κοιλότητα τής μεγαλειτέρας, ήτις συγ- 
κοινιονεΐ τώ  γαλβανομέτρω καί ονομάζεται ή 
έ π α κ τ ή  ά τ ρ α κ τ ο ;  (b o b in e  in d u ite )  προς 
διαστολήν τής μικροτέρας, όνομαζομένης έ π  α
γ ωγ ικ ή ς  α τρ ά κ το υ  (b o b in e  in d u c tr ic e ) ,ήτις 
είσελθοΰσα εί; τήν κοιλότητα τής μεγάλης συγ
κοινωνεί τοΐς δύο πόλοις μ ιά; συστοιχία; του 
Βούνσεν.

Εύθύ; κλεισθείση; τή ; περιβολή; βλέπομεν 
τήν βελόνην τοΰ γαλβανομέτρου δεικνύουσαν 
διά  τή ; παρεγκλίσεω; αύτή; ότι ρεΰμα επα
κτόν αντίστροφον διεπέρασε τά ; συσπειρασει; 
τή ; πρώτη; άτράκτου· άλλά εύθύ; ή βελόνη 
έπανέρχεται μετά τινα ; ταλαντώσει; εϊ; τό Ο , 
τ ή ν  φυσικήν αύτή; θέσιν, έν ή διαμένει όιαρ- 
κοΰντο; τοΰ ρεύματος.

Έάν δέ διακόψωμεν τό ρεΰμα, βλέπομεν 
πάλιν έγκλίνουσαν τήν βελόνην αντίστροφα»;, 
οπερ αγγέλλει γεννησιν ρεύματος εττακτοΰ εύ— 
θέο;. "ΐδε τήν έν σελ. καί τήν παρατεθειμένην 
εικόνα.

Έαν δέ θίλησωμεν ϊνα ένισ/υσαψ,εν την ρο- 
Tcvjv του επαγωγικού ρεύματος έν τω [/.εταςυ 
ypovco o<77wερ &ια*/ωριζει τα  δυο ετυατκα αντί
στροφα ρεύματα, βλ&ττο[Λεν ευθυς την βελονών 
τού γαλβανομέτρου, ή τ ι; έπανήλθεν ήδη εί; 
τό Ο , παρεγκλίνουσαν αύθι; καί δεικνύουσαν 
παοον ρεΰ{Λα αντίστροφον βπακτον. ^

Έ κ τω ν  εΐοημένων δυνάμεθα λοιπόν νά συγ- 
κεφαλαιώσωμεν ούτω τα  φαινόμενα τών επα
κτών ή καθ’ ύποβολήν ρευμάτων.

Το βολταϊκόν ρεΰμα ρέον διά μεταλλικοΰ 
νήυ,ατο; αναπτύσσει επαγωγικό»; εν παραλληλω 
αύτώ μεταλλικό» νήματι ρεΰμα αντιστρόφου 
φορά; ή ρεΰμα έπακτον άντιστροφον οσακι;

1 0ν "Αρχεται-
2 ον Τελευτά·
3°ν ’Επιτείνεται τήν δύναμιν.
Τό αύτό ρεύμα έκφέρει ρεΰμα έπακτον εύθύ 

όσάκ t;
Γ ” Τελευτά·
2°'  Αποχωρεί·
3°ν Έ λαττοΰται τήν δύναμιν.
Τών αύτών έπιτυγχάνομεν φαινομένων, ώ; 

είδομεν, έάν άντί τών βολταϊκών ρευμάτων 
μετα/ειοισθώμεν τά  μαγνητικά, ήτοι τόν μ α 
γνήτην, καί ούτω τά  πειράματα τοΰ Φαραδάύ 
έπεβεβαίωσαν τήν θεωρίαν τοΰ Άμπέρου 

(Έ π ετα ι συνέχεια.)

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Α Ι.

ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΗΛΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΚΑ.

Ή  σύζυγο; τοΰ γνοιστοΰ λόρδου Β . . . κατέ
στη περίφημο; διά τήν πρός τόν σύζυγον αύτής 
άκρατον ζηλοτυπίαν.

Πρό τινων ήμερων παρεστη εν τω  μεγάρω, 
άπόντο; τοΰ λόρδου Β. . . , κύριος τ ις  κοσμιως 
ένδεδυμένος καί έζήτησεν ίνα κοινοποίηση σπου- 
δαΐόν τ ι τή  οίκοδεσποίνη, ήτις ΐστατο ηδη προ 
αύτοΰ.

—  Μιλέδυ, λέγει πρός αύτήν ό κόριος άνευ 
προοιμίων, τυ /α ία  περίστασις μέ κατεστησε 
κύριον έπιστολών τινων, άς ό συζυγος υμών λορ- 
δος Β . . . έγραψε πρό; τήν κυρίαν Φ . . .  , πρός 
ήν διατελεΐ έχcov οίκειοτάτην φιλίαν απο τινων 
μηνών. Ή κυρία περί ής ό λόγος είναι ώραιο- 
τά τη , εύγενί;, κα ί, ώ; φαίνεται όρμη προ; έκει- 
νην παράλογο; κατέστησεν αύτον επιλησμονα τη ; 
τών συζύγων πίστεως.

Ή  λέου Β. . . , ήτις άγαπα περιπαθώς τον 
σύζυγον αύτής, έγένετο οίονεί έμβροντητος επι 
τώ  άκούσματι.

—  Κύριε! λέγει πρός αύτόν, ποΰ είναι αί επι- 
στολαί α ύ τα ι;

—  ’ΐδού αύται, κυρία, αποκρίνεται ούτος, 
έξάγων έκ του κόλπου φάκελον έπιστολών πα 

θητικών καί μεμυρωμένων. Ή  λέόυ Β . . . 
ήθέλησεν ίν’ άρπάση αύτά;.

— Ζητώ συγγνώμην, κυρία, λέγει ούτο; όπι- 
σθορμών. Περιττόν νομίζω ίνα είπω ύμϊν ότι 
αί έπιστολαί έχουσιν άξίαν τινά· και είμαι πε
πεισμένο; ότι ό λόρδο; Β . . . πληρώσει αυτα; 
πεντακόσια; λίρα; καί ίσω; πλείονα;. Αλλ ε
πειδή άποδίδοιν αύτώ αύτά; καθίσταμαι οΰτω; 
είπεΐν κοινωνό; τοΰ έγκλήματο; όπερ πράττει 
ήδη πρό; ύμά; καί τήν τών συζύγων π ίστιν , και 
έπειδή πρό πάντων ήγάπησα πάντοτε τήν ηθικήν 
καί τήν τ ιμ ιότητα , προτιμώ ΐνα δώσω αύτά; εί; 
ύμά; άναξιοπαθοΰσαν έκ τή ; άσυγγνώστου αύτοΰ 
προδοσία;, άντί τοΰ ήμίσεω; τής τ ιμ ή ; ήν ού
το ; εύχαρίστω; ήθελε δώσει.

—  ’Αλλά τέλο; πάντων, λέγει, ή λέόυ Β . . . 
ή τ ι; διαρκοΰντο; τοΰ διαλόγου συνήλθεν ολίγον 
εί; έαυτήν, έγώ δέν γνωρίζω ύμά;. Τ ί; μέ βέ
βαιοί ότι καί ύμεϊ; δέν εισθε άπατεών τ ι ; ,  καί 
αί έπιστολαί αύται, ά ; έτι δέν εΐδον, δέ νείναι 
πεπλαστογραφημέναι;

Τότε ό κυ'ριο; έ'θεσε τ ά ; έπιστολά; έν τώ θυ- 
λακίω τοΰ έπενδύτου αύτοΰ όν συνεπερόνησεν έπι- 
μελέστατα.

—  Κυρία, λέγει, τείνων πρό; τήν θύραν ούδέν 
άλλο ετ ι εχω ΐνα είπω πρό; ύμά;. Τοΰ λοιποΰ 
άπόκειται τώ λόρόω Β . . . ινα κρινη περι τή ; 
γνησιότητα; αύτών, καί τ ή ; τ ιμ ή ; ήν δύναται 
ΐνα προσενέγκη άντ’ αύτών.

—  Στηθι! ανέκραξε τότε ή λέδυ Β . . . έπι- 
θυμώ ΐνα ΐδω  τ ά ; έπιττολά; ταυτα; έκ παντό; 
τρόπου. ’Αλλ’ έπειδή δέν εχω  τό άργύριον ό'περ 
ζητείτε, παρακαλώ ίνα λάβητε τοΰτο το έξ άδα- 
μάντων περιδέραιον. Ήγορασθη αντι 3 0 0  
λιρών στερλινών , τ ιμ ή ; ύπερτερουση; τ ή ; ην 
ζητείτε.

'θ  κύριο;, λαβών τό περιδέραιον, έξήτασεν 
αύτό έπιμελώ;, καί έ'θεσεν εί; τόν κόλπον δίδων 
δέ τόν φάκελλον τή λέδυ Β . . . μετα μ ε ιδ ιά 
ματα; είρωνικοΰ,έχαιρέτισεν αύτήν ταπεινότατα 
καί έγένετο άφαντο;.

Μ ετ’ ολίγον ό λόρδο; Β . . . , επανελθων εκ 
τή ; λέσχη;, εύρε τήν σύζυγον ε'ξω φρένων, και 
μόλις μετά πολλών ώρών ταπεινας παρακλήσεις 
καί θωπείας καί ικετεύσεις κατώρθωσεν ΐνα μάθη 
τήν αιτίαν τής φρικτής καί ακατασχετου αυτής 
οργής. Μάτην διεβεβαιώσατο τόν πρός αύτήν 
ακραιφνή έ'ρωτα καί π ίσ τ ιν - ματην προσεπαθησεν 
ΐνα καταπείση αύτήν ό'τι ή κυρία Φ . . . δέν 
ύπήρξέ ποτε, άλλ’έπενοήθη παρά τοΰ επιτηδείου 
έκείνου κλέπτου, ό'στις ωφελούμενος έκ τής ά- 
πουσίας αύτοΰ, έξεκαρπώθη τόν μΰθον τοΰτον 
ΐνα έξαοπάση αύτής τόν πολύτιμον κοσμον. Αλλ 
ή λέδυ Β . . . δέν ήθέλησεν ΐν’ άκούση ούδεμίαν 
πρόφασιν, καί έδήλιυσεν ει; τόν άνδρα ότι απε- 
φάσισεν ΐνα διάλυση τόν γάμον τήν έπιοΰσαν.

Τά πράγματα εί/ον ούτω; ό'τε ύπηρετη; εισ
ερχόμενο; .προσφέρει τή  λέδυ Β . . . επιστολήν 
έπιγεγραμμένην πρός αύτήν , ής λυσασα την 
σφραγίδα άνέγνω τά  έξης, μή ΐδοΰσα οτι εκ τής 
επιστολή; έ'πεσε χα μ α ί χαρτονόμισμα 2 5  λιρών.

« Μυλέδυ! Βεβαίω; ό λόρδο; Β . . . έ'πεισεν 
ύμά; ήδη ό'τι αί έπιστολαί ά; πρό ολίγου έπω- 
λησα ύμϊν ήσαν πεπλαστογραφημέναι έπιτηδειω; 
παρ’ έμοΰ. Ε ίμαι τ ε χ ν ίτη ;, καί βεβαιώ ύμά; 
ό'τι μέχρι τοΰδε έπλαστογράφησα τελειότατα. 
Έν τοσούτω σά; διαβεβαιώ οτι είμαι τ ιμ ιώ τα - 
το; πρό; τοΰ; πελάτα; μου, —  ή έαν θέλητε, 
πρό; τά  θύματά μου. —  Δια τοΰτο, πωλήσα; 
ήδη τό άδαμάντινον περιδέραιον, δ'περ μοίέδώ - 
κατε άντί 2 7 0  λιρών στερλινών, σπεύδω ΐνα 
άποστείλω ύμϊν τά ; λοιπά; 2 5  λίρα;, ά ; χρεω- 
στώ, καί χαίρετε. »

*
* *

Π ε ρ ίε ρ γ ο ι  ά ν τ ιπ ά θ ε ια ι .  —  Ερρίκο; ό 
βασιλεύ; τή ; Γ α λ λ ία ;, δέν έδύνατο νά μένη 
μόνο; εί; δωμάτιον, εί; τό όποιον ήτο γαλή. Ο 
Δούξ Έπερνών έλειποθύμει ό'τε έβλεπε λαγιδέα 
(κουνέλι)’, ' θ  στρατάρχη; ’Αλβέρτο; δ ιετ ί-  
θετο κακώ; εί; δεΐπνον έν ώ προσέφερον αύτώ 
αγριόχοιρον ή μικρόν /οΐρον. Ο Βλαόισλα;,

βασιλεύ; τή ; Πολωνίας, έταράττετο καί έ'φευγεν 
ό'τε έβλεπε μήλα. 'θ  Έρασμος δέν έδύνατο 
να οσφρανθή ίχθύν χωρίς νά κυριευθή ύπό πυρε- 
τοΰ. Ο Σκαλίγερο; ετρεμεν όλο;, ότε έ'βλεπε 
κάρδαμον. Ό  αστρονόμος Τι/ο-βράχης ήσθάνετο 
τους πόόας του τρέμοντας, ό'τε άπήντα λαγωόν 
ή άλώπεκα. Ό  φιλόσοφος Βάκων έλειποθύμει 
εί; τήν έ'κλειψιν τή ; σελήνη;. Ό  Βαΰλο; κατε- 
λαμβάνετο ύπό σπασμών, ό'τε ήκουε τόν φλοί
σβον ΰδατο; έξερχομένου άπό π /ιγή ;. '() Δα- 
μοτο; δεν εδυνατο ν’ άκούη τόν ήχον ούδενό; 
μουσικού οργάνου κ τλ . κτλ.

Π α ρ ά δ ο ξ ο ν  σ υ μ π ο 'σ ιο ν .

Πρό είκοσιπέντε περίπου έτών άπεβίωσεν έν 
Παρισίοι; άρχαΐό; τ ι ;  συμβολαιογράφο; πλου- 
σ ιώ τατο ;, όστι; καί άφ ού έ'παυσεν ύπη
ρετών είχε τοσούτου; φίλου;, όσου; ήρίθμει συμ
βολαιογράφο; ών πελάτα;. Καθηδύνετο δέ 
προσκαλών συνέχω; ά'παντα; παρ’ αύτώ καί 
προσφέρων γεύματα πολλά καί μεγαλοπρεπή, 
καθότι ή γαστριμαργία αύτοΰ έξισοΰτο τή τή ; 
έλευθεριότητι αύτοΰ. Τοιοΰτο; δ ’ ήτο ό πρό; 
τήν τράπεζαν έ'ρως, ώστε ήθέλησε τά γεύμα
τα  νά έπιζη'σωσιν αύτώ. Συνέστησε λοιπόν 
διά διαθήκη; εν μέγα συμπόσιον κα τ’ έ'το;· 
είκοσι φίλοι συνδαιτυμόνε; τή ; εκλογή; αύτοΰ
V » \ / ^ \
επρεπεν ει; το συμποσιον τούτο να προσκαλών- 
τα ι, καί πρόσοδο; έκ δύο χιλιάδων φράγκων, 
εγγεγραμμένη έν τή  μεγάλη βίβλω προσδιω- 
ρίσθη όιά  τήν δαπάνην τοΰ συμποσίου.

Τά καθ’ εκαστα τή ; κληροδοσσία; ταύτη; πε- 
ριεΐχόν τινα ; λεπτομερεία; περί τών βριομάτων 
καί τοΰ προσωπικού τοΰ συμποσίου. Τά λεπτό
τερα φαγητά, αί σπανιώτεραι όπώραι, οί έκλε- 
κτοτεροι οίνοι έπρεπε νά παρατίθενται άφθονώ- 
τα τ α , ώ; εί; γεΰμα πρό; έκατόν φράγκα τόν 
άνθρωπον. Οί συνδαιτυμόνε; ήσαν ύπόχρεοι νά 
πιωσιν εί; μνήμην τοΰ άποθανοντος συνεστιά- 
τορος, καί νά τώ άποδίδωσιν είς τά ; συν- 
διαλέξει; των τό σέβα;, τό όποιον άπήτει ή 
εύγένεια καί τ ή ; φ ιλία; αύτοΰ ή ένθύμησι;.

Ό  είς τήν ΰπηρεσίαν τοΰ συμβολαιογράφου 
διάδοχος αύτοΰ, καί μετά τοΰτον πας ό'στις 
ήθελε διαδεχθή αύτόν είς τήν αύτήν ΰπηρεσίαν , 
καθίστατο έκτελεστής τής διαθήκης, όφείλων νά 
έπαγρυπνή είς τήν έκπλήρωσιν τής θελήσεώςτου, 
νά παραγγέλλη κ α τ’έτος τό συμπόσιον, νά πέμ- 
πνι τακτικώς καί έν καιρώ τάς ειδοποιήσεις 
τοΐς προσκεκλημένοις, καί νά μετρή τάς δύο 
χιλιάδας φράγκων είς τόν άναδεχόμενον τό 
γεΰμα. 'η  κληροδοσία έ'μελλε νά ύπάρχη έν 
ο'σω ήθελε μένει έν τω κόσμω είς μόνος τών 
προσδιωρισμένων έν τή διαθήκη συνδαιτυμόνο»ν· 
μετά δέ τόν θάνατον τοΰ τελευταίου τού
του η τών δυο χιλιαύων φράγκων πρόσοδος 

•προσδιωριζετο είς άλλην χρήσιν άλλά πρό τής 
περιστάσεως ταύτης έπ’ ούδεμία προφάσει ήτο 
δυνατόν ν’ άλλαχθή οπωσδήποτε ή γαστρονομική 
αύτη δ ιάταξις, ή μετά τοσαύτης προνοίας παραγ- 
γελλομένη.

Η όια τής παρελευσεως τοΰ χρόνου γενομένη 
ελαττωσις τοΰ αριθμού τών συνδαιτυμόνων δέν 
μετέβαλλε κατ’ούδέν τήν άφθονίαν καί τήν δα- 
πανην του συμποσίου* γευι/.α εδιδετο πάντοτε

 ̂ / X V  ν *αζιας οισχιλιων φράγκων, και είκοσι και έν 
τρυβλία παρετίθεντο πάντοτε έπ ί τής τραπέζης, 
καθότι ό διαθέτης διετηρησεν είς έαυτόν τήν θέ
σιν του, καί ήθελε, καίπερ απών, νά προεδρεύη 
το συμποσιον. Οσοι δε μ ετ’ αυτόν, προϊόντος 
τοΰ χρονου, έ'λειπον τοΰ συμποσίου, επρεπεν 
ώσαύτως νά διατηρώσι τό ποονόμιον τοΰ νά 
εχωσι τας θέσεις των κενάς έπί τής τραπέζης, 
ό'πως άνακαλώνται είς τήν μνήμην τών φίλων 
τ ω ν  είς τούς άπόντας τούτους, οί λοιποί ώφει- 
λον νάπίωσιν άνά εν ποτήριον καί νάπροφέρωσι 
δ ι’ αύτούς έπαινετικάς τινας λέξεις.

Το πρώτον ετος, τών είκοσι συνδαιτυμόνων

ό άριθμός ήτο πλήρης· τό έπόμενον ήσαν ούτοι 
δεκαεννέα · μετά πέντε έτη έ'μειναν δεκαέξ, 
μετ:ι δέκα, δεκατέσσαρες · μετά είκοσιν ήσαν 
οκτώ μόνον, τό δέ συμπόσιον έζηκολούθει μετά 
τής αύτής πάντοτε λαμπρότητας καί πολυτε
λείας.

Κατά τό παρελθόν έ'τος δύο μόνον εύρέθησαν 
οί συνδαιτυμόνες έκ τών είκοσιν οί δύο ούτοι 
έκάθισαν ό είς άπέναντι τού άλλου παρά τή το
σοΰτον πολυτελεΐ ταύτη τραπέζη. "Έξ τών συν
αδέλφων αύτών είχον άποβιώσει άπό τοΰ προη
γουμένου συμποσίου. Τό άπειρον τοΰτο κενόν 
έπέφερε κατ’ άρχάς είς τούς δύο τούτους μελαγ
χολίαν βαθυτάτην ’ μικρά ύπήρχε μεταξύ το»ν 
γνωριμία, καθότι πρό είκοσιτεσσάρων έτών άπαξ 
μόνον τοΰ ένιαυτοΰ [είς τήν τράπεζαν ταύτην 
συννηντώντο· ήτο δέ πάντη διάφορος καί ή κοι
νωνική αύτών κατάστασις. Ό  είς ήτο πλού
σιος, έν ώ ό ετερος ΰπέστη όλας τής τύ /η ς  τάς

 ̂ ' > τ /καταορομας και ητο πενεστατος.
Ο πλούσιος καί ό πένης έ'μειναν κα τ’ άρ

χάς ψυχρότατοι ό είς απέναντι τοΰ άλλου * άλλ’ 
άφ ού τοσαΰτα προε'πιον ποτήρια πρός τιμήν 
τών άποντων, κατέστησαν έπί τέλους τοσοΰτον 
εύθυμοι, ώστε ό μέν πένης έλησμόνησε τήν αθλιό
τητά  του, ό δέ πλούσιος έλησμόνησεν ώσαύτο»ς 
τα  πλούτη αύτοΰ, δ ι ’ ών έδύνατο νά φανή χρη- 
σιμώτατος είς τόν δυστυ/ή  συνάδελφον αύ
τοΰ.

Τοΰ τρέχοντος έτους τό συμπόσιον έγένετο 
ποό τινων εβδομάδων κατά τήν έπέτειον ή μέ
ραν τοΰ θανάτου τοΰ διαθέτου * ή τράπεζα έτέθη 
κατα τό σύνηθες έντός ένός τών έν Παρισίοις 
άρίστων ξενοδοχείων· ή αίθουσα τοΰ συμπο
σίου ήτο πολυτελέστατα κεκοσμημένη, ή δέ 
τράπεζα έ'φερεν είκοσι τρυβλία περικεκυκλω- 
μένα άπό κρυστάλλινα άγγεΐα στιλπνότατα καί 
άπό σκεύη άργυρα. ’ΛφΟονώτατα καί έκλεκτά 
βρώματα έβριθον έπ’ αύτής, καί πλήθος φια
λών έπεδεικνύοντο παρατεταγμέναι έν ταΐς 
περί τήν τράπεζαν σκευοθήκαις. —  Έ κ τών 
δύο τοΰ παρελθόντος έ'τους συνδαιτυμόνων είς 
μόνος άνεφάνη , καί ούτος ήτο ό πένης * ό δέ 
πλούσιος εί/εν άποθάνει κατά τόν παρελθόντα 
χειμώνα.

Απασα λοιπόν ή γαστριμαργική αυτη πολυ
τέλεια, ή μεγάλη αυτη τράπεζα, ή τοσοΰτον 
πολυτελώς κεκοσμημένη, τών μετά τοσαύτης 
φροντίόος καί έπιμελείας προητοιμασμένων βρω- 
μάτων ή άφθονία , προσδιωρισμέναι ήσαν είς 
γεΰμα ένός μόνου άνθρώπου, καί ό άνθρωπος 
ούτος ήτο άκόμη πενέστερος παρ’ ο , τ ι  τό 
παρελθόν έ'τος· είχε καταντήσει είς πληρεστά- 
την άθλιότητα, είς παντός είδους στερήσεις ήτο 
έκτεθειμένος. Καί ό δυστυχής ό'στις ένώπιον του 
είχε τήν ήμέραν ταύτην γεΰμα τοσοΰτον μεγα
λοπρεπές, δ ι’ αύτόν μόνον παρεσκευασμένον, μό
λις τήν παρελθοΰσαν είχε γευματίσει, καί ούδ’ 
ήτο βέβαιος ότι έμελλε νά γευματίση καί τήν 
επαύριον. Εκάθισεν άρα μόνος παρά τή  τρα- 
πέζη ταύτη, ίίτις έδύνατο ολόκληρον έ'τος νά 
θρέψ·/) αύτόν. Δέν ήτο παράδοξον καί θλιβερόν συγ
χρόνως θέαμα ή άθλιότης αΰτη άπέναντι τοιαύ- 
της πολυτελείας, ή βουλιμία ολοκλήρου τοΰ 
έ'τους άπέναντι τής άφθονίας μιας ώρας; Τώ 
παρουσίασαν διάφορα βρώματα άλληλοδιαδό- 
χω ς· τω προσέφερον τούς οίνους όλους, τώ  έ'δο- 
σαν έν ένί λόγω συμπόσιον άξίας δισχιλίων 
φράγκων. ’Έφαγεν ό , Tt έδύνατο νά φάγη, 
έπειτα  δ ’ άπεσύρθη £ίψας βλέμμα άνεκφράστου 
άπελπισίας έπί τοΰ πεδίου τούτου τής μάχης, 
το όποιον ύπόχρεος ήτο νά παραίτηση γέ- 
μον άκόμη τοσοΰτον πλούσιας καί πολυτελούς 
βοράς.

Τήν έπιοΰσαν, ότε ό δυστυχής ούτος έχώνευσε 
τό συμπόσιον τής παρελθούσης, καί ή όρεξις 
έπανήλθεν, κατέστη έκ νέου περίλυπος, καί οί 
φιλοσοφικοί αύτοΰ συλλογισμοί ήγαγον αύτόν 
είς τήν οικίαν τοΰ εκτελεστού της διαθήκης, τόν 
όποιον ήρώτησεν άν ύπήρχε μέσον τ ι  συμβιβα
σμού, προτείνας αύτώ νά τώ παραχωρηθώσιν άντί 
τοΰ ενιαυσίου τούτου συμποσίου είς ο είχεν άναν-

τίρρητον δικαίω μα, χ ίλ ια  φράγκα, τό ήμισυ 
δηλ. τής άξίας αύτού.

Διά τών χιλίων τούτων φράγκων ό ταλαί
πωρος ήθελε δυνηθή νά γευματίζη καθ’ έκάστην.

’Αλλ’ ό έντολοδόχος τοΰ διαθέτου τω έδειξεν 
είς άπάντησιν τούς όρους τής διαθήκης, τών 
οποίων ήσαν όριστικαί καί θετικαί αί δ ια
τάξεις, καί άπητεΐτο ή έκτέλεσις τούτων κατά

γρ <w *·
Ούύέν άρα μέσον ύπήρχε πρός μεταβολήν 

τής κληροδοσίας, καί έπρεπε νά διατηρηθή αΰτη.
'θ  δυστυχής άπεσύρθη τότε πλήρης θλίψεως 

καί μελαγχολίας, συλλογιζόμενος ότι έ'μελλε νά 
όιέλθη πολλάς ήμέρας άνευ γεύματος μέχρι τής 
επετείου τοΰπροσεχούς έ'τους, καθ’ ήν δοθη'σεται 
πάλιν αύτώ συμπόσιον είκοσι καί ένός τρυ- 
βλίων, καί άξίας δισχιλίων φράγκων.

Π ε ρ ίφ η μ ο ι νάνο ι.

Τινες τών έπί μικρότητι σώματος διαπρεψκν- 
των νάνων κατέστησαν σχεδόν περίφημοι. Τοι- 
οΰτοί είσιν ό ’Ιεφφερής Ούδσών, γεννηθείς κατά 
τα  1 6 1 9 · ό ’Ιωσήφ Βορφιλάσφκης, εύγενής Πο- 
λωνος, καί Νικόλαος Φερρή;, ό επονομαζόμενο; 
Βεβέ;, γεννηθεί; κατά τό I 7 4 1 .

Τόν ’Ιεφφερήν Ούδσών, οκταετή όντα, προσέ- 
φερεν έντό; πλακοΰντο; ή Δούκισσα Βουσχιγάμ 
εις τήν βασίλισσαν Έρριέταν Μαρίαν, σύζυγον 
τοΰ Καρόλου Α ' τής ’Αγγλίας.

Τριακονταετής είχεν ΰψος δεκαοκτώ δακτύ
λων άγγλικών· άλλά κ α τ’ έκείνην τήν έπο
χήν ήρχισε ν’αύξάνη, καί τέλος πρός τό γήρας 
έ'φθασεν είς ΰψος τριών ποδών καί έννέα δακτύ
λων άγγλικών. Νέον όντα είδόν ποτε αύτόν 
έκπληκτοι οί αύλικοί έξερχόμενον τοΰ κόλπου 
υπάλληλου τής αύλής, τοΰ όποιου τό άνάστημα 
ήτο γιγαντιαΐον.

'Ο ποιητής Δαβενάντ συνέθηκε πρός τιμήν 
τοΰ νάνου τούτου ποίημα, έν ώ εξυμνεί μεταξύ 
τών άλλων [ανδραγαθιών αύτοΰ καί τήν νίκην 
του κατά μελεαγρίδος (κούρκου).

Κατά τό 1 7 4 4  ό ’Ιεφφερής συνώδευσεν εις 
Γαλλίαν τήν βασίλισσαν Έρριέτταν. Γερμανού 
δέ τίνος, β,ρόφτς όνομαζομένου, σκώψαντος αύ
τόν, ό ’ΐεφφερήξ δέν ύπέφερε τήν αύθάδειαν καί 
τόν προύκάλεσεν είς μονομαχίαν. Ό  Κρόφτς 
ώπλίσθη μέ κλυστήρα. 'Ο νάνος προσβληθείς τήν 
φιλοτιμίαν , προσεκάλεσε τόν άντίπαλον είς 
μάχην σοβαράν, καί έφ ιππος, κρατών πυροβό
λον, εφόνευσεν αύτόν είς τό πρώτον πυροβόλημα. 
Ό  ’ιεφφερής άπέθανεν έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ Βεσ- 

τμινστέρ, κατηγορηθείς έπ ί πολιτική συνωμοσία’
Ο νάνος Βορφιλάσφκης, εύγενής πολωνός , 

έγένετο θαυμαστός διά τήν ποικιλίαν τών προ
τερημάτων αύτοΰ· έγραφε μόνος τήν ιδίαν αύ
τοΰ ιστορίαν, καί ή φήμη αύτοΰ διεδόθη καθ’ ό- 
λην τήν Εύρώπην. Π ερίτό γήρας έφάνη αύξάνων.

’Άλλος νάνος, μεγάλως άπασχολήσας τούς 
συγχρόνους αύτώ σοφούς, έγένετο ό Βεβές, γεννη
θεί; εί; Βόργην τή ; Αγγλίας. Ό  σκελετό; αύτοΰ 
διετηρήθη έν τ α ΐ;  άνατομικαΐ; συλλογαΐ; τοΰ 
Μουσείου τή ; Φυσικής 'Ιστορίας. Ή το  δέ τόσον 
μικρός, ώστε είς τό βάπτισμα έφερον αύτόν 
έντός πινακίου έστρωμένου μέ στυπεΐον, καί εί
χεν ώ ; πρώτην κοιτίδα μικράν άχυρόστρωτον 
κρούπεζαν. Έξετασθεί; κατά τό πέμπτον ετο; 
τή ; ήλικία; του ΰπο τοΰ ίατροΰ τή ; Δουκίσση; 
τοΰ Λοραίνου, έζύγιζεν έννέα λίτρα; καί έπτά 
ούγγίας.

Ή χθη  δέ είς τήν αύλήν τοΰ Στανισλάου, 
καί ήγαπήθη πολύ ύ π ’αύτοΰ. Ό  ήγεμών ούτος 
έζήτησε νά τόν έκπαιδεύση· άλλ’ό Βεβές, πολύ 
διάφορος τών δύο νάνων, ούς άνεφέραμεν, δέν 
έδυνήθη νά μάθη ν ’άναγινώσκη, καί έ'μαθε μόνον 
νά χορεύη καί νά κτυπα τον ρυθμόν. Έν τού
τοι; έμεινε ζωηρός καί εύθυμος μέχρι τοΰ δε- 
κάτου πέμπτου έτους τής ήλικίας του , ότε οί



χαριεντισμοί του έπαυσαν, ϊπέκυψε δέ κατ 
αύτήν τήν έποχήν εις είδος πρωίμου γήρατος, 
και άπέθανε κατα το εικοστόν δεύτερον ετος τής 
ηλικίας του, έ'·/ών τότε ΰψος τριακοντατριών 
δακτύλων, ένώ είς τό δέκατον πέμπτον ετος 
είχεν είκοσιεννέα. Ήρραβώνισαν δέ αυτόν περί 
τό τέλος τ ι ς  ζωής αύτου μέ μίαν νάνον όνομαζο- 
μένν,ν Θηρεσίαν Σουβράΰ, ή τ ις  εζη κατά τό 
1 8 2 2 , έποχήν καθ’ ήν άπήλθεν είς Παρισίους.

Ο ί  τ ρ ε ις  Β α κ ά νο ι.-— Είναι γνωστόν, ό'τι ή 

Μαρία Ίάρς, Κυρία Γουρνάύ, έγένετο έκ τών 
έπισημοτάτων γυναικών καί συγγραφέων της 
έποχης αύτής. Γραΐα ήδη έπεθύμησεν ΐνα ΐδητόν 
Βακάνον, τόν βουκολικόν πο ιητήν, το'τε πολύ 
φημιζόμενον, καί ούτος προσδιώρισεν ήμέραν 
ί'να έπισκεφθη τήν σεβασμίαν Κυρίαν. Δυο φίλοι 
τοΰ Βακάνου, γνωρίζοντες τνιν ώραν καθ ήν 
έ'μελλε να γίνη ή έπίσκεψις, έπενόησαν αστειό

τητα , ή τις, ώς Οέλομεν ίδεΐ, έπέτυχεν έντίλώς. 
'θ  είς ές αύτών παρουσιάζεται μίαν ώραν πρό 
τ·?,ς έπισκέψεως εις τήν Κυρίαν Γουρνάΰ ύπό τό 
όνομα τοΰ Κ. Βακάνου. Χαίρουσα πολυ ή Κυρία, 
εδέχθη φιλοφρόνως τόν ψευδή Βακάνον, όστις, ώς 
άνθρωπος κόσμιος καί πνευματώδης, (ομίλησε 
διά  μακρών περί τών συγγραμμάτων της, και 
άνεχώρησε μετά ήμίσειαν ώραν άφήσας αύτην 
λίαν εύχαοιστημένην. Μόλις δ ’ έξήλθε, και ει-

δοποιοΰσι τήν Κυρίαν Γουρνάΰ, ό'τι ήλθεν ό Κ ύ
ριος Βακάνος. Η Κυρία ένόμισεν ό'τι έλησμόνησέ 
τ ι ,  καί έγείρεται ΐνα δεχθή αύτόν, άλλά εκπλήτ
τεται βλέπουσα είσερχόμενον άνθρωπον άγνώρι- 
στον καί ό'λως διάφορον τοΰ Κ. Βακάνου, ό'στις 
πρό μικροΰ τήν άπεχαιρέτισεν. Ούτος ήτο ό 
δεύτερος εύγενής. Εξηγούνται, καί ούτος μαρτύ- 
ρεται, ότι είναι ό αληθής Βακάνος, καί φαίνε
τα ι λυπουμενος διά τήν απάτην, ήν αυτη 
ύπεστη. Ή  Κ. Γουρνάΰ γελά καί συνδιαλέγε
τα ι μετ αύτοΰ. ’Εξέρχεται ούτος, καί ή γραΐα

Κυρία, εύχαριστηθεΐσα περισσότερον έκ ,τουτου 
ή έκ τοΰ πρώτου, νομίζει αύτόν αληθή Βα
κάνον καί τόν άλλον απατεώνα. ’Αλλ έξερ- 
•/ομένου τοΰ δευτέρου τούτου, ό αληθής Βα
κάνος παρουσιάζεται άληθώς. Τί ! άκομη 
Βακάνοι; κραυγάζει ή Κ . Γουρνάΰ, και πλ.ησια- 
ζουσα πρός τόν ποιητήν, έρωτα' αύτόν, έάν ερ- 
χητα ι νά τήν περιπαίξη. Ο Βακάνος, οστις 
ήτο δειλότατος, ήρυθρίασε, καί μόλις εδυνηθη 
νά ψελλίση λέξεις τινάς. Ό  δισταγμός αυτοΰ 
πείθει τήν Κυρίαν περισσότερον, ή τις, λαμβά-

νουσα τό σανδάλιόν αύτής, κτυπά, καί όιώκει 
αύτόν ώς κύνα.

Τό άνέκδοτον τοΰτο εδωκεν αφορμήν είς τόν 
Βοά-'Ροβέρτ ΐνα συνθέσνι κωμωδίαν έκ πέντε 
πράξεων, έπιγραφομένην ο ί τ ρ ε ις  Ό  ρ ό ν τ  α ι, 
παρασταθεΐσαν κατά τόν 1 6 5 2  είς Βουργόνην, 
καί εκτοτε έχρησίμευσεν ώς παράδειγμα πολλών 
άλλων κωμωδιών.

ΙΐΑΝΟΙΙΤΙΙΣ.


