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β '. —  01 κάτοικοι τοΰ Εηρομέρου1.

(Συνέχ. άπό σελ. 131.)

« Άλλά μοι δοχοϋσιν οί γνήσιοι τών άνορίΰν και 
κοινή και κατ’ ιδίαν ούδέποτε περί πλείονος ούθέν 
ιτοιεΐσθαι τοϋ καθήκοντος· οπερ Άκαρνανες έν τοΐς 
πλείστοις καιροίς ούδενός των Ελλήνων ήττον ευ- 
ρίσκονται διατετηρηκότες, καίπερ άπό μικρας δρμιο- 
μενοι δυνάμεως. Καί γ&ρ ιδία καί κοινή στάσιμον 
ενουσίτι καί φιλελεύθερον. »

(Πολύ6. IV . 30.)

Οί του Εηρομέρου κάτοικοι, παραβάλλοντες 

εαυτούς τοΐς του Βάλτου έπιχωρίοις, νομίζουσιν 

εαυτούς μέν λαόν πεπαιδευμένον, την δέ χώραν 

αύτών χώραν επαγγελίας. Διό καί τά  άσματα 

τούτων λέγουσιν,

Ή  Άρτα πε'τρα voc γένη καί δ Βάλτος να Βου'/.ιάστ,,
Τό δόλιο τό Ξηρόμερο, δ θεός να τό φυλάςή,
Ποϋ ε/ει τα γλυκά κρασια καί τά όμορφα κορίτσια -

καί λοιδοροΰντες τούς γείτονας καί σκώπτοντες 

άείποτε τό θηριώδες και άπάνθρωπον αύτών, 

άποκαλοΰσι λύκους και άγρια θηρία, και περι- 

γράφουσιν ώς τέρατα μονόφθαλμα (μ ο ν ο μ μ α -  

τ α ς ) ,  όπερ ίσως ένέμεινε τη χώρα άπό του 

τών Κυκλώπων άρχ α ίου μύθου. ’Έχουσι δέ και 

παροιμ ίαν « Βαλτινός καί καλάς γίνετα ι t »

4 . L e  m ont O l y m p e  e t  V  A ca rn a n ie , par M. Heuzey.

Καί ομιως η τών δύο λαών διάφορά δεν είναι 

οΰτω μεγάλη ώς νομίζουσιν αύτη'ν· δ ιό τι, καίπερ 

της τοΰ Εηρομέρου φυλής διαπρεπούση; φυσική 

τινι εύγενεία, τά  ηθ/ι αύτής διαφέρουσι καί νΰν 

πολύ τών λοιπών Έλλη'νων. Πλήν ότι έν αύτη 

άπαντώμεν τό / αύτόν μέν χαρακτήρα τοΐς τοΰ 

Βάλτου κατοίκοις ήττον όμως άγριον, έπισκια- 

ζόμενον δέ ύπό μεγαλειτέρων άρετών. Οί Εηρο- 

μερΐταί είσιν ύπερη'φανοι, ταραχώδεις, μάχιμοι, 

επιθυμητά! μάλλον άταξίας καί κινη'σεως η 

εργασίας. Περιποιοΰσιν αύτοΐς σέβας διά  τοΰ 

ερασμίου καί άςιωματικοΰ καί ειλικρινούς αύτών 

ήθους, τής φιλοξενίας καί άφιλοκερδείας. Πρόσ- 

εστι δέ αύτοΐς καί τό φιλότιμον, και τό άνε- 

παχθές διδοΰσι καί τό σεμνόν λαμβάνουσιν.

'θ  Πολύβιος επαινεί τό τών Άκαρνάνων, άρ- 

χαίων τοΰ Εηρομέρου κατοίκων, στάσιμον, τό 

άξιωματικόν, τό γεραρόν καί φιλελεύθερον τοΰ 

ήθους.' Οί δέ άπόγονοι αύτών διεφύλαξάν τινας 

τών άρετών τούτων, αϊτινες διατυποΰνται έπί τών 

σχημάτων τοΰ προσώπου καί απλώς έν τω 

ήθει αύτών. Αί όψεις αύτών είσιν ειλικρινείς, 

προσηνείς, τά  σημεία εύγενή καί άπερίγραπτα- 

εχουσι δέ τό μέν σώμα υψηλόν και εύρυθμον, 

συμπεριφοράν δέ εύγενή καί ήθος προσηνές καί 

άνεπιτη'δευτον. Ό λίγ ιστο ι δ ’ ό'ντες ώς πρός ήν 

κατέχουσι χώραν τυγχάνουσι διεσπαρμένοι τήδε 

κάκεΐσε έπί τών όροπεδίων καί τών κλιτύων 

τών ορών, οίκοΰντες κώμας τινάς άναπεπταμέ- 

νας, έν αίς διαπρέπουσιν οίκίσκοι φιλοτίμως 

άρχ_ιτεκτονηθέντες.

Αί οίκίαι διόροφοι ούσαι τά  πολλά κατα

σκευάζονται καί καλύπτονται δ ιά  τοΰ λευκο-

φαίου ψαθυροΰ λίθου τής χώρας, άμιλλωμένων 

τών επιχωρίων πρός άλλη'λους περί άρχιτεκτο- 

νικής έπιδείςεως. "Εκαστος αύτών είναι γεωμό- 

ρος, έάν μη ηναι άρχηγός (καπετάνος), η υίός 

άρχηγοΰ. Καί έπειδή οί μέν άνθρωποι ολίγοι, ή δέ 

χώρα εύρύχωρος, έκαστος λαμβάνει αύτής όσην άν 

θέλη. Άλλ’ έφ’ ό'σον εύμοιρεΐ γεωργησίμου χώ - 

ρας, έπ ί τοσοΰτον σπανίζει έργατών καί προ

θυμίας.
"Οτε οί Τοΰρκοι κατέκτησαν την δυτικήν 

'Ελλάδα, οί πλεΐστοι τών κατοίκων τοΰ Εηρο- 

μέρου καί τοΰ Βάλτου ύπεχώρησαν, καί φεύ- 

γοντες τήν τών πολεμίων όρμήν κατέφυγον είς 
τάς Ίονίους νη'σους. Τα ονόματα τών μεγίστων 

κωμών τής Ακαρνανίας Κάτουνα, ’Αετός, άτινα 

μετέφερον μεθ’ εαυτών είς τάς νη’σους, μαρτυ- 

ροΰσι τήν μετανάστευσιν ταύτην, ήτις διήρκεσεν 

έπί πολλούς αιώνας. Οί έναπολειφθέντες Ακαρ

νάνες, μεθαρμόσαντες εαυτούς πρός τήν νέαν κα- 

τάστασιν, παρέβλεψαν τήν γεωργίαν, καί ήρ- 

ςαντο ΐνα ζώσιν έκ τοΰ πολέμου. Η ζωή τοΰ 

Κλέπτου ή τοΰ Άρματωλοΰ ήν μόνη δυνατή έ·> 

τή χώρα έπί τετρακο'σια έ'τη, ταραχώδης καί 

ζηλότυπος, μή άνεχομένη βίον ήσυχώτερον. 

’Εκτός δέ τών έπιχωρίων συμμοριών κατήρχοντο 

είς τό Εηρόμερον οί άπό τών παρακειμένων ορών 

τοΰ Ζυγοΰ καί τής κάτω Α ιτω λίας, καί τοΰ 

Βάλτου καί τών Άγράφων άρματωλοί καί κλέ- 

π τα ι οί ποοτιμώντες ώς κοινολογίας τόπον τό 

Εηρόμερον, χώραν τήν μάλιστα προσφιλή πάσι 

τοΐς κινδυνευταΐς έν ταύτη τής ‘Ελλάδοςτή μοί

ρα· δ ιό τι έν τοΐς δασυφύλλοις τούτοις όροπεδιοις 

ευρισκον αί συμμΟρίαι τών ένοπλων Αρματωλών
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διαιτητη'ριον καλλίτερον τών χιονοσκεπών ορών 

τής Α ιτωλία; και τών Άγραφων.

Ιδ ίω ς όμως ήγαγεν αύτούς έπι τών οροπε

δίων τούτων ή τών ’Ιονίων νήσων γειτονία· 

διότι, ΐχνηλατούμενοι έκτου πλησίον, ήδύναντο 

βραΧει“ είρεσία ί'να έπικαλέσωνται τήν τή ; βε

νετικές σημαίας προστασίαν , προσαραζόμενοι 

προς την Λευκάδα, η τήν Κεφαλληνίαν, έ'νθα 

εφίλοξενοΰντο παρα τών κατοίκων, οΐτινες ωφε

λούντο ές αύτών. Και νυν, ό'τε παρήλθαν οί καιροί 

τών ταραχών καί τών πολέμων, οί αρχηγοί 

εχουσι τας κατοικίας αύτών ούχί έν τοΐς όρεσιν, 

ως οι τοΰ Βάλτου, άλλα παρα την θάλασσαν έν 

ταΐς παραλίαις τοϋ πορθμού, μόνην έ'χοντε; ήδο- 

νην το βλέπε ιν άπο τών θυρίδων τάς τών Ίο- 

νίων νήσων άκτάς.

Έν τη καρποφορώ καί εύδαίμονι λοιπόν ταύτη 

χώρα ζή ηδη φυλή έλάχιστα περί γεωργίας φρον- 

τίζουσα, καί μόνον τοΐς πολεμικοΐς ένασμενί- 

ζουσα. Άλλ’ ούχ ήττον ή νέα γενεά ήρξατο ζην 

ηπιωτερον* και ήδη ύπαρχουσι κώμαί τινες 

πολυοχλοι περιέχουσαι τριπλασίους τών κατοί

κων ό'σους είχον ό'τε είδεν αύτάς ό συνταγμα- 

τάρχης L eake· ή δέ γή γεωργόυμένη άρχεται 

πλούτιζε ιν τούς άνθρώπους. Άλλ’ ό Ξηρομερίτης 

ουδέποτε λαμβάνει αύτοχειρί το άροτρον ό'πω; 

γεωργήση τά  κτήματα αύτού. Ά νά έκαστον 

ένιαυτόν, έν ώρα θέρους καί έν άροτώ , πολλοί 

τών Ίονίων, καταλείποντε; τάς αύτών νήσους, 

ενθα ό λαό:, περιωρισμένος έν τοΐς στενοΐς αύτών 

όρίοις, απορεί έργασίας καί τών άναγκαίων, 

έ'ρχονται ζητήσοντες ταύτην εις τήν στερεάν Ε λ 

λάδα. Ό  δέ Άκαρνάν κύριος δένεται τον Ίόνιον 

παρ’ έαυτώ, καί μεταχειρίζεται μάλλον ώς ξένον 

ωφέλιμον καί εύμήχανον ή ύπηρέτην. Έμπιστεύει 

αύτώ τούς ίδιους αγρούς., καί άναθέτει τούτω 

πάσαν περί παντός έπιμέλειαν. Ούτοι δέ οί έρ- 

γάτα ι,ώ ς οί προσκαίρως καί έν παρόδω λαβόντες 

έπί μισθώ γαίας, πληρόνονται παρά τινων μέν 

καθ’ ημέραν, άλλοι δέ μερίζονται προς αύτούς 

τούς καρπούς, ή καταλείπουαιν αύτοΐς μερίδα γής 

ήν εργάζονται ύπέρ εαυτών. Τέλος δέ έκ τούτων 

ωφελούνται πάντες, καί αί νήσοι άποδίδουσιν 

οΰτω καθ’ έκαστον ετος τώ Ξηρομέρω το μέοος 

τών κατοίκων ούς πάλαι ποτέ αύτώ άφηρεσαν.

Ή  δημοσία έκπαίδευσις είναι λίαν διαδεδο

μένη έν τώ  Ξηρομέρω· διότι έκάστη κώμη κέ- 

κτητα ι τούλάχιστον μίαν ιδιωτικήν σχολήν. 

Ά λλ’ οί επιχώριο*, άρκούμενοι τνί στοιχειωδε- 

στάτη π α ιδεία , λαμβάνουσι τάς γνώσεις αύτών 

έ» τών πατροπαραδότων τής χώρας παραδόσεων, 

καί διετήρησαν τήν μνήμην άξιομνημονεύτων 

τινών έποχών, συστήσαντες χρονολογίαν τινά 

παχυλήν, έν ή περιέχονται άπασαι αύτών αί 

ίστορικαί γνώσεις. Καί τήν μέν προ τής Ε λ λ η 

νικής έπαναστάσεως καί τού *Αλή πασά έποχήν 

όνομάζουσι κ α ιρ ό ν  τ ή ς  Ά λ α μ π - ά ν τ α ς ,  έπο

χήν τής μεγάλης έπαναστάσεως, ήν έςήγει- 

ρεν ή Ρωσσία κατά τον τελευταΐον αιώνα. Δη- 

λούσι δέ αί έκ τής ’Ιταλικής προερχόμεναι alia 

Ijanrfa λ^εςεις αύται οτι τα  παντα κατά τήν 

ΐΐϊοχ/ιν εκείνην επραττοντο αλόγως καί φύρ

δην. Μετα δε ταύτην άναμιμνήσκονται της 

έποχής τών Βενετών, καί μ ετ’ αύτήν τής Τουρ

κικής κατακτήσεως. Έ χουσι δέ καί έτέραν 

έποχήν ή ν όνομάζουσι τον κ α ιρ ό ν  τή ς  Ι σ π α 

ν ία ς ,  αντιστοιχούσαν τή  Φραγκική κατοχή · 

τήν δέ Βυζαντινήν καί τήν ρωμαϊκήν συγχέουσιν 

ύπο τό κοινόν τών περίφημων Ελλήνων όνομα. 

Ή  ιδέα ήν εχουσι τών προγόνων 'Ελλήνων, τών 

ανδρείων Ελλήνων, *Ελληνες οί ανδρειωμένοι, 

είναι τεραστία. Καί βλέποντες τά βαρέα περι

τειχίσματα τών άκαρνανικών πόλεων, τούς πύρ

γους, τάς πύλας καί τά τείχη  κατεσκευασμένα 

έ/. λίθων βαρέων, εκπλήττονται τό μέγεθος αύ

τών, καί δυσκόλως πείθονται ό'τι οί αύτουργή- 

σαντες τοιαΰτα καί τηλικαύτα έ'ργα έγένοντο 

άνθρωποι αύτοΐς ό'μοιοι τά τε  σώματα καί τήν 

ρώμην. Διό έννοούσιν αύτούς ώς γίγαντας, άναρ- 

πάζοντας εύχερώς έν χερσί τούς μεγάλους λίθους 

άφ’ ών ήγειρον τά  τε ίχη  έκεΐνα, καί άνθρώπους 

ύπερφυεΐς, καί γένος εκλεκτόν. Οί δέ κάτοικοι 

τής κώμης Χρυσοβιτζά έ'χουσι πρός τούτο παρά

δοξον παράδοσιν. «Συνέβη τούτο, λέγουσι, 

κατά τούς χρόνους τών προπατόρων ήμών. Ά ν

θρωποί τινες έκ τής κώμης ■*,μών μετέβησαν εις 

Κωνσταντινούπολή. Μαθόντες ότι έζη έκεΐ γραΐά 

τις τυφλή έκ τής άρχαίας τών Ελλήνων φυλής, 

έπορεύθησαν πρός αύτήν. Έρωτώσα δέπερ ί τής 

χώρας, καί άποτεινομένη πρός τινα αύτών, « Δος 

μοι τήν χεΐρά σου, » λέγει αύτώ· ό δέ, κατα

ληφθείς ύπό τρόμου, δέν ήθέλησεν, άλλά λαμ - 

βάνων πυράγραν μακράν έτεινε πρός αύτήν συν- 

τρίψασαν ταύτην έν τοΐς δακτύλοις. « Εισθε 

δυνατοί, είπεν αύτοΐς τότε ή γραία, άλλ’ ούχί 

ώς ή μ ε ΐς» , καί ταύτα λέγουσα ένόμιζεν ότι 

κατείχε τήν χεΐρα αύτού.

Εν τώ Ξηρομέρω διεσώθησαν κατ’ έξοχήν τά  

αγροίκα καί δημοτικά τής άρχαίας, καί μάλι

στα τής ήρωϊκής Ελλάδος ήθη αμετάβλητα. 

Ήμέρας τινας μετά τήν περιήγησίν μου ,  λέγει 

ό Κύριος H eu zey , άνεγίνωσκον έκ νέου τό θαυ

μαστόν έκεΐνο Εΐδύλιον τής δεκάτης τέταρτης 

ραψωδίας τής Όδυσσείας, λογιζόμενος ό'τι ή 

Ιθάκη δέν ήτο μακράν τής χώρας ήν διήλθον 

εναγχος, καί ότι ό Όδυσσεύ; έκεκτητο έπί τής 

μελαίνης ηπείρου (ήπείροιο μελαίνης) πολλούς 

δούλους καί πάμπολλα ποίμνια. Οί στίχοι τού 

ποιητού άνεμίμνησκόν με πολλά μικρά π ίά γ -  

ματα ά εΐδον αύτοψεί' δ ιό τι έν αύτοΐς εΰρισκον 

τήν ιστορίαν έκάστη; ήμέρας ό'τε έκρουον τήν 

πύλην κωμήτου τινός αϊτών φιλοξενίαν. Διότι 

τά πάντα νύν γίνονται ώς τότε . 'Ως ό ξένο; 

κρούση τήν θύραν, εξεγείρει έν τη οικία θόρυβον 

καί ταραχήν άνοιχθείσης δέ αύτή; οί κύνε; 

έςορμώσιν έπί τόν ξένον θηριώδει; καί βουλι- 

μιώντες, καί ό οικοδεσπότης έξέρχεται δρο

μαίος μέχρι τοϋ βηλοϋ τής πύλης καί διώκει 

αύτούς λιθοβολών. Μετά ταΰτα έπέρχονταιήπιαι 

καί φιλάνθρωποι προσκλήσεις, άναμιμνήσκουσαι 

πάντως τάς αφελείς τών ήθών έκείνων όμηρικάς 
περιγραφάς.

’Αλλ’ όπερ μάλιστα δεικνύει τά  άρχαΐα ήθη 

τοϋ λαοΰ τούτου, είναι ή μεγάλη οίκειότης έν 

τώ ϊδΐιοτικώ βίω. Ούδεμία σεμνοπροσωπία, ού- 

ύεί; θεσμός. Ό  εύγενή; Τηλέμαχο;, ό χοιροβοσκός 

Ευμαιος καί ό πένης ό φιλοξενούμενος παρ’ αύ

τοΐς συνδιαλέγονται εύθύμως καίσυνευωχούνται.

Καθ’ έκάστην εσπέραν έβλεπαν τούς κατοίκους 

τής οικίας ύποκαθημένους κύκλω περί τραπέζιον 

χαμηλόν, έφ’ ού ή τροφή ήμών ήτο παρατεθει

μένη. Τρεις μετείχαν τοϋ συμποσίου, ό χωροφύ- 

λαξ, ό στρατιώτης, καί αύτός ό ρακένδυτης άγω* 

γιάτης ό άμα τοΐς ϊπποις άκολουθών. Έκαστος 

έ;έτεινε τήν χεΐοα έπί τά  προκείμενα αγαθά· »

Οί δ 'ε κ ’ dvttaO’ έτοιμα προχείμενα χ ί ϊρ ϊς  Ιαλλον,
( Όούσσ. Ν, 453. )

Μετά δέ τό δεΐπνον άοχονται ατελεύτητοι 

ερωτήσεις καί δ ιηγήματα. Ό  έλλην κωμήτης 

διέμεινε φιλομαθής καί πολύλογος, έπειδή αγαπά 

ί'να όμίλή έπί μακρόν, καί άκούη πληρονόμενός 

ούτω; έν λόγοι; τήν φιλοξενίαν αύτου. Διηγούμε

νο; δεικνύει νΰν μέν φύσεω; ίσχύν εύμήχανον, 

όπερ ανάγει αύτόν πέραν τή ; άληθείας, άλλοτε 

δέ εί; άπιστον ειλικρίνειαν, άπεκδυόνενον καί 

δεικνύοντα εαυτόν όποιο; είναι, διάδοχο; δη

λονότι φυλή; εκβαρβαρωθείς; μέν , διασωσά- 

ση; δέ τά  πάθη τή ; ομηρική; εποχή;. Ό  άνα- 

γινώσκων τήν ’Οδύσσειαν εκπλήττεται βλέπων 

τόν ’οδυσσέα προσπαθοΰντα ΐνα παραστήση 

αύτον ξένον έλθόντα έκ Κ ρήτη ;, διηγούμενον 

καί έξηγοΰντα άπαθώ; πώ ; έδολοφόνησε τόν τοΰ 

’ΐδομενέω; υιόν Όρσίλοχον ( ’θδύσ . Ν, 2GT). 

Διερχόμενο; κώμην τινά  τοΰ Ξηρομέρου κατέβ/ιν 

ει; οικίαν πλουσίου τινό; άνθρώπου, εύκαταστά- 

του, τιμωμένου παρά πάντων. Άφοΰ συνδιελέ- 

χθημεν ολίγον, εγείρεται αϊφνη; καί οίκοθεν^ 

μή κινηθεί; προ; τοΰτο ύπό μηδεμιά; έρω- 

τήσεω;. « Ήξεύρει;, μοί λέγει, έγώ δέν έγεν* 

νήθην έν τούτω τώ τόπω άλλ’ έν τή Κεφαλ

ληνία. Άλλ’ έκεΐ κατεδιώχθην διά φόνον, καί 

έάν έ παν έλθω, κρέμάσουσί με. 'Ο π ω ; με βλέπει;, 

έσκότωσα τρεΐ; ανθρώπου;, τόν θεΐόν μου καί 

τού; δύο έξαδέλφου;-έκ β ρ α σ μ ο ΰ  τ ή ;  ψ υ χ ή ;.  

Άλλά σοι ομνύω ότι δέν είμαι κακό;· διότι είχον 

δίκαιον. >» 'Ο άνθρωπο; δέν ήτο Ξηρομερίτη;. 

Αλλά τά  ήθη καί αί ήθικαί ΐδέαι τή ; κοινωνία; 

ταύτη; έν ή ακούονται μή έκπλήττοντε; μηδέν α 

τοιόΰτοι λ ό γ ο ι, είναι λίαν τών τ ή ;  ήμετέρα; 

ύιαφοροΐ. (Έπεται ουνέ/ιια.)

Έξ ^Ο/νών.

Τέλο; πάντων έπεσκέφθημεν καί ή μ ε ΐ; τό έν 
Πειραιεΐ έλλιμενίζον σιδηρόφρακτον πλοΐον ό 
« Γεώργιο;, w Τό πλοΐον τοΰτο είναι μαχητής 
ακαταγώνιστος, καί δύναται να παλαιση άκιν- 
δύνως πρός τήν « Καλυδωνίαν » τό πλησίον 
αύτοΰ εύρισκόμενον άγγλικόν τρίκροτον, τοΰ 
οποίου ό όγκος καταπλήττει τόν οφθαλμόν 
έκάστου. Τά δύο αύτοΰ τηλεβόλα ρίπτοντα 
σφαίραν διακοσίων καί πεντήκοντα λιτρών δύ- 
νανται νά καταστρέψωσι παν τό προστύχαν εις 
τεραστίαν άπόστασιν. Ο Οώραξ αύτοΰ έχει πά- 
χο ; άπο οκτώ μέχρι; έξ δα/.τύλων■ όιατρίχει 
δε το πλοΐον κατά μέσον όρον έννέα ήμισυ μίλια 
έκάστην ώ ραν έν άνάγκη δέ δύναται νά δια- 
νύση μέχρι τών ένδεκα. Το πυροβολοστάσιον εί
ναι έπί τοΰ καταστρώματα;· περικλείεται δέ 
διά σιδηροΰ τείχου; άφ’ όλων τών μερών. Έν 
ώρα τρικυμία;, ότε ό άνεμο; πνέει άπό τών 
πλευρών, τό πλοΐον τοΰτο λαμβάνει αληθώ; 
ύπερβολικήν κ λ ίσ ιν  άλλά πιθανόν νά μετριασθή 
ή κλίσις, ό'ταν τά  έντο; αύτοΰ βάρη τοποθετη- 
θώσι καταλλήλως. Ή  μηχανή αύτοΰ είναι διπλή 
καί ώ ; άριστα κατεσκευασμένη. Τό άνάλογον 
πλήρωμα τοΰ πλοίου τούτου δέν δύναται να 
ήναι έλασσον τών I '20 άνδρών μετά των άξιω- 
ματικών, τών μηχανικών, κλ. (Παλιγγενεσία.)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Υπο τοΰ ιατρού Ίάσσου ΙΝεροότσου.

α '.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Περί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου έ'γραψα άλλοτε 
τινα (Πανδώρα IB ', φ υλλάδ. * 2 7 5 ) , άλλά 
δεύτεραι σκέψει; σοφώτεραι, κατά τό άρχαΐον 
ρητόν, και έξακολουθούσαι άναγνώσει; νεωστί 
άνακαλυφθεισών έπιγραφών καί παπύρων διε- 
φώτισαν πολλ,α μέχρι τοΰδε σκοτεινά χωρία, 
καί έξηκρίβωσαν έσφαλμένα; τό πριν ιδέας, ώστε 
έκ τών ύστέρων αύτός έμαυτόν δ ιορθών μεταδί- 
δω μι τοΐς άναγνώσταις τ ή ς  Ε θ ν ικ ή ς  Έ π ι-  
θ εω ρ ή σ εω ς  τελειοτέραν τό κατά δύναμιν εκ- 
θεσιν τοΰ σπαυδαιοτάτου αύτού μέρους τής 
αιγυπτιακής αρχαιολογίας, κατά τάς νΰν έπι- 
κρατούιας μεταξύ τών αιγυπτιολόγων γνώμας, 
καί τάς ιδία ; έμοΰ μελέτα;.

I .  Μονά; μέτρου έκτάσεω; φαίνεται παρ’ 
Α ιγύπτιο ι; ό π ή χ υ ;  ( Μ ΑΧΙ). Π ήχει; αιγυ
πτιακοί όιεσοίθησαν πλεϊστοι, καί νΰν έ'τι άνα- 
καλύπτονται έν το ΐ; έρειπίοι; τών άρχαίων τή ; 
Λίγύπτου πόλεων σώοι, άκέραιοι, καί αυθεντικοί, 
ές έλέφαντο;, έβένου καί άλλων ύλώ ν έν το ΐ; 
μουσείοι; Τωρίνου, Παρισίων, Βερολίνου, έν 
πλείσται; άλλαι; ίδ ιω τικα ΐ; τή ; αιγυπτιακή; 
αρχαιότητα; συλλογαΐ; διαφυλάττονται τοι- 
οΰτοι · ύπάρχει δέ πρό; σύγκρισιν καί άντι- 
παραβολήν τό έν πέτρα έγκεχαραγμένον Νει- 
λομέτριον έν Ελεφάντινη, φε'ρον μέτρα πήχεω ; 
καί δακτύλων αιγυπτιακών. Έκ τή ; καταμε- 
τρήσεω; τών πη'χεων τούτων έξάγετα ι, ότι 
ό λεγόμενο; β α σ ι λ ι κ ό ;  π ή χ υ ;  ( ΣΟΥΤΕΡ 
ΓΑΒΩ ήτοι βασιλικό; βραχίων ) είχεν έ'κτασιν 
5 2 5  ώ; έγγιστα γαλλικών χιλιοστομέτρων, καί 
διηρεΐτο εί; έπτά π α λ α ισ τ ά ;  (Σ Ο Π ), έκάστη 
τών οποίων ύποδινιρεΐτο εί; τέσσαρα; δ α κ τ ύ 
λ ο υ ;  (Θ Η Β Α ), άριθμουμένων οΰτω 2 8  α ιγυ
πτιακών δακτύλων έφ’ έκάστου πήχεω ; β α 
σιλικού.

Άλλά παρά τόν βασιλικόν πήχυν ύπήρχε καί 
ά λεγόμενο; π ή χ υ ;  μ ι κ ρ ό ;  (Μ Α ΧΙ ΝΕΘΕΣ 
ή ΜΑΧΙ Κ Ω Ι) ,  όστι; φέρων μόνα; εξ παλαι- 
στά; άντί τών έπτά , καί έπομένω; 2 4  μόνου; 
δακτύλου; α ιγυπτιακού;, είχεν έ'κτασιν 4 5 0  
περίπου γαλλικών χιλιοστομέτρων ούτό; έστιν 
ό ύφ’ Ίΐροόότου άναφεραμενο; έ ξ α π ά λ α ισ τ ο ;  
π ή χ υ ;  (  Ήροδ. I .  5 0 . ) .  Έ π ί τοΰ βασιλικού 
π ή χεω ; σημειοΰται έν τέλει τής έκτης παλαι
στής ή λέξις π ή χ υ ς  μ ικ ρ ό ς , ένώ  έπί τής 
έβδομης έπιγράφεται β α σ ιλ ικ ό ς  π ή χ υ ς .

Ά λλα ι υποδιαιρέσεις άπαντώνται έπί τών 
π/ίχεων σεσημειωμέναΓ τό ή μ ί π η χ υ ή τ ο ι  ή 
παρά τοΐς άρχαιοις Έ λλησι σ π ιθ α μ ή  ( ΠΟΤΔ), 
ήτις ούσα τό ήμισυ τοΰ βασιλικού πήχεως έκα- 
λεΐτο σ π ιθ α μ ή  μ ε γ ά λ η  ( π ο ΰ δ  ά α ) ,  ή τά  
νΰν slnbi·, καί περιλάμβανε 14  αιγυπτιακούς 
δακτύλους, ούσα δέ τό ήμισυ τοΰ μικρού πή
χεως έκαλεΐτο σ π ιθ α μ ή  μ ικ ρ ά  ( π ο ύ δ '  
ν έ θ ε ς ) ,  παρά ταΐς νΰν Α ίγυπτίοις ίίΐΓ , καί 
ήρίθμει 12  αιγυπτιακού; δακτύλου;· έ'ττϊιτα 
τό όρθόδωρον ( Κ Α ΙΙ) , ή τΟι πυγμή μέ 
τον αντιχειρα άνοικτόν, τον νύν έτι λεγόμε
νον kabcleli, έκτάσει; G αιγυπτιακών δα κ τύ 
λω ν , η τοι ένό; τεταρτημορίου τοΰ μικρού 
πήχεω ;.

Τό Νειλομέτριον έν Έλεφαντίννι, μετ’ επ ι
γραφών δηλουσών τήν τοΰ Νείλου άνάβασιν κατά 
διαφόρου; έποχά; έν το ΐ; χρόνοι; τών Καισάρων, 
δεικνύει τού; π ή χ ε ι; διαιρουμένου; ι ί ;  14  κ ο ν 

δ ύ λ ο υ ;  τών δύο δακτύλων ήτοι 2 8  δακτύ
λου; , άλλοι δέ π ή χε ι; ξύλινοι φέρουσι καί 
μικρομετρικήν διαίοεσιν εί; ήμίσεα, τρ ίτα , τέ
ταρτα, π έμ πτα  καί λοιπά πολλοστημόρια μέ
χρ ι; ένό; δεκάτου έ'κτου τοΰ δακτύλου.

Έ πιγραφή ιερογλυφική έπί τών μνημείων 
ϊή ς πόλεω; Ά τβω  (E tlfo u )  άναφέρει τήν έπί 
τοΰ έν Ελεφάντινη Νειλομετρίου άνάβάσιν τού 
ποταμοΰ κατά τού; χρόνου; τών Πτολεμαίων 
ώ; έίή ;· « ’Ανέρχεται ό Νείλο; άπό -ιών πηγών 
έν καιρώ αύτοΰ· άναβαίνει έν Ελεφάντινη πή - 
χ ε ι;  2 4 ,  παλαιστά; τρεΐ; καί τέταρτον αύτή;. ι> 
Έ π ί τή ; είκόνο; βάρεω; καταλογίζονται τά  συν
εσταλμένα αύτή; μέτρα εΐ; α μήκος πη'χεων 
τριών, πλάτος πήχεως ένας, παλαιστών τριών 
καί δακτύλων τριών ». Έ π ί όμοιας είκόνος έν 
Τεντύρα (D cn tc ra li)  άναφέρεται· «ή βάοις· 
τό μήκος αύτής πήχεως καί παλαιστών δύο* τό 
εύρος αύτής παλαιστών τριών, δακτύλων δύο* 
τό υψο; αύτής παλαιστών τριών. » ’Αλλαχού 
φαίνεται άπεικονισμένον τό εΐδωλον τού ©εοΰ 
’Οσίριδος έν φερέτρω, καί έκατέρωθεν αί θεαί 
Νέφθυς καί νΙσι;· αί έπιγραφαί δηλοΰσι τήν 
ΰλην έξ ή ; ήσαν κατειργασμένα τά  είδωλα, καί 
τά ; άναλογία; τοΰ μεγέθου;, καί έπί μέν τή ; 
είκόνο; τοϋ· κατακεκλιμενου Όσίριδο; ή επ ι
γραφή « μήκο; πη'χεων τριών » , έπ- δέ τ ή ; Νέ- 
φθυο; καί Τσιδο; « έκ ξύλου καί χρυσοΰ, τό 
ΰψο; πη'χεων δύο.»

Κ α τ’ άντιπαραβολήν πρό; τά αιγυπτιακά 
μέτρα μήκου; ένθυμητέον ότι καί οί Εβραίοι, 
οϊτινε; ώ; γνωστόν έξ Αίγυπτου παρέλαβον τά 
μέτρα αύτών καί σταθμά, είχον καί αύτοί, έκτο; 
τοΰ κοινού πήχεω ; Α μ μ α χ  ( = μ ά χ ι  αίγ. ) 
τών εξ παλαιστών, καί έτερον πήχυν πήχεω; 
καί παλαιστή; ή τοι έπτά παλαιστών ( Ίεζεκ. 
μγί■ 1 3 . ) ,  τόν άλλαχοϋ καλούμενον Γ ο μ έ δ  
( = r  γάβω α ίγ . ) κατά τήν γνώμην τών Ε β ρ α ϊ
στών, έ'καστο; δέ πήχυ; διηρεΐτο εί; ήμ ιπήχεα 
ήτοι σπιθαμά; Ζ ερέθ , καί παλαιστά; Τ εφ ά χ  
( — 0 0 π  αίγ. ) τών τεσσάρων δακτύλων Έ σ β ά  
( θηβά αίγ. ).

Ό  'Ηρόδοτο; λόγον ποιούμενο; περί μέτρων 
τή ; άρχαία; Λίγύπτου, εκτός τοϋ πήχεως άνα- 
φέρει έτ ι όργυιά; καί πόδα; « έξαπεδου μέν τή ; 
όργυιής μετρεομένης καί τετραπήχεας, τών πο
δών τετραπαλαίστων έόντων,τοΰ δέ πήχεως έξα- 
παλαίστου» (ΪΙρόδ . I I .  1 6 9 . ) ·  άλλ’ έν ταΐς 
έπιγραφαΐς ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί ποδών 
ώς μέτρου, εί μή έν δωρητηρίω έπιγραφή τοΰ 
ναοΰ τής ’Άτβω ( E d f o u ) ,  όπου ή άνάγνωσις 
είναι άβέβαιας έτ ι, άλλ’ έκ τής έννοιας τοΰ όλου 
φαίνεται ότι ορίζεται μέτρον μικρόν τ ι  μεγα- 
λείτερον τοΰ ήμίσεως βασιλικού πήχεως, ήτοι 
άκριβέστερον είπεΐν ίσον δυσί τριτημορίοις τοΰ 
μικρού πήχεως, καί έπομένως τετραπάλαιστόν 
καθ 'Ηρόόοτον,ήτοι 16  δακτύλο>ν αιγυπτιακών. 
Άλλη ένδειξις τοΰ ποδός υπάρχει έπ ί τών πη'
χεων ή μικρομετρική διαίρεσις τών 1 6  πρώτων 
δακτύλων είς πολλοστημόρια, έν ώ οί λοιποί 
δάκτυλοι μένουσι κενοί. Άλλως τε διασώζονται 
έτ ι γραφαί άναφέρουσαι ό ρ γ υ ιά ς  (Σ Χ Ε )· οΰτω 
έν τή Νεκυοβίβλω ( κεφ. ρή.) « ά λόφος . . . 
έστι περίπου όογυιών 3G 0 τό μήκος, πήχεων 
1 4 0  τό π λ ά το ς.»  καί άλλαχοΰ (κεφ. ρμ '/. j 
« ό λόφο; ούτο; ό ύψηλό; ό μέγα; . . . έστί π ε
ρίπου όργυιών 3 0 0  τό μήκο;, όργυιών 30  τα 
πλάτο; μ .

Παρά τήν όργυιάν ύπήρχε καί άλλο μέτρον 
τεκτονικόν ή ά κ α ιν α  (ΧΕΒΕΝ), ή ; τό όνομα i* 
α ίγυπτία  φωνή σημαίνει έ'βενον, έν ώ παρ’ 
Εβραίοι; ώνομάζετο κ άν ε, μεταγλωττιζόμενον 
παρά τών θ ’ κ ά λ α μ ο ; .  Ή ν δέ ή άκαινα ίση εξ 
πήχεσι βασιλικοί; τών έπτά παλαιστών, ώ; ει
κάζεται έκ τών παρ’ Εβραίοι; γραφών. « Κ ά
λαμο; τό μέτρον πηχών έ ; έν πήχει καί παλαι
στή » (Ίεζε κ . μ' 5 . ) ,  ή τοι έν π /ίχει τών εξ 
παλαιστών καί πλέον μια παλαιστή. Οΰτω; 
άναφέρεται έν τί, Νεκυοβίβλω (κεφ. ρκ^) 
« εστι δέ ό λόφο; ούτο; περίπου ά/.αιναι 2 6 0  
τό μήκο;, π ^ χε ι; 2 4 0  τό πλάτος αύτοΰ. »

Μέτρον μήκους γεωδαιτικόν τ,ν τ6  σ χ ο ν ν ίο ν

(ΣΧΕ-ΕΝ-ΝΟΧ) τό καλούμενον μέγα , έκτάσεις 
12 όργυιών ήτοι 4 8  πήχεω ν, καί παρ’ αύτό τό 
καλούμενον σχοινίον μικρόν, έκτάσεως 1 0  όρ- 
γυιών ή 4 0  πήχεων. *Αλλο μέτρον χωρομετρι- 
κόν και οδοιπορικόν ύπήρχεν έτ ι ή άρουρα 
( Λ Τ Ο Υ Ρ τ ή ς  οποίας ή γραφή συνωδεύετο άλ
λοτε υπο χαρακτήρων έμφαινόντων άγραν καί 
ΰόωρ, και σημαινόντων, ότι τό μέτρον ήν γεω- 
μορικον προς καταμέτρησιν αγρών ύδρευομένων, 
και άλλοτε υπο · χαρακτήρων δηλούντων ύδωρ 
και βαίνοντας ποδας, καί σημ,αινόντων ότι τό 
μέτρον ήν οδοιπορικόν. Έδέχετο δέ ή άρουρα 
πήχεις μικρούς 10 0  κατα μήκο; καί πλάτο ;, 
περικλειουσα εμβαδόν 10 0 0 0  πνίχεων τετρα
γωνικών. Έ ν έπιγραφή τάφου τινά; παρά τό 
χωρίον E l-K a b  άναφέρεται, ότι « ή καταμέ- 
τρησι; τοΰ χωρίου έστίν άρουραι 2 0  0 0 0 .»  Έ π ί 
στήλη; φυλαττομενη; έν τω  βρεταννικώ μουσείω 
αναφέρεται ότι « άπο ταΰ ποταμίου λιμένος 
Βεκι μέχρι του λιμένος Ταρέϊ ήσαν άρουραι τήν 
έκτασιν 5 2 . » Έν τη Νεκυοβίβλω (κεφ. pif) 
άναγινώσκεται · « κεφάλαιον περί τής [λίμνης] 
Χ ετ· αρουραι 1 0 0 0  τό εύρος, άκαταλόγιστον τό 
βάθος αύτής· καί ούκ είσιν ίχθεΐς, ού'τε έδώ- 
δ ιμ α , ούτε έρπετά έν αύτή. >» Έπιγραφή άπό 
τών χρόνων 'Γαμεσσή τοϋ Γ ' έπί τοϋ ναού τού 
χωρίου M ed inet-A ljou  αναφέρει ότι « ή άκρα 
Λπεντώ (το παρ Ελλησι Νότου κέρας) είχεν 

ΰψος άρούρας οκτώ. »
Μετρον καθ έαυτα οδοιπορικόν ήτο ό σ χ ο ΐ-  

νος (ΑΡ) , ΐσω; τό Κ ιβ ρ ά θ - ’Ά ρ ες  τών 
Εβραίων, καί Χ εβ ρ α θ ά  γ ή ς  κατά τού: θ ' 
ίΤέν. λε'. 16 . μη'. 7 . Βασ. Δ. ε'. 1 9 ) . Ή το  
ύε ό σχοινάς όιαφορος κατα διαφόρους έποχάς 
καί διαφόρους τή; άνω καί κάτω χώρας ναιιούς. 
Επί 'Ηροδότου (πρβλ. I I .  6 ) ό σχοινάς έδύ

νατο έ;ήκοντα στάδια έλληνικά, έν ώ ό Στρά
βων αναφέρει, ότι έπί τών χρόνων αύτοΰ έ'λογί- 
ζοντο τεσσαράκοντα στάδια είς έκαστον σχοί
ν ο ν  κατά τόν Αρτεμίδωρον ό σχοΐνος έν τή 
κάτω Α ίγύπτω ήν ίσος τριάκοντα, μεταξύ δέ 
Μεμφεως καί Θηβαίδος ίσος έκατόν είκοσιν, 
εκεΐθεν δε μέχρι Συήνης ίσος έξήκοντα σταδίοι; 
έλληνικοΐ;. Έ π ί Πτολεμαίων καί 'Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων διελάμβανεν α σχοΐνο; έξ ρω- 
μαϊκα μ ίλ ια , ή τοι τεσσαράκοντα καί όκτώ έλ- 
ληνι/.ά στάδια, ώ; γίνεται δήλον έξ έπιγραφών 
τή ; νήσου Φιλών, όπου παρίστανται αί βασιλείς 
Πτολεμαίος Ψιλομήτωρ, Πτολεμαίος Εύεογέτη; 
ό Β 'καί ό αύτακράτωρ Τιβέριο; δωρούμενοι "Ισιδι 
τή έν Φ ίλαι; τήν χώραν πάσαν τήν λεγομένην 
Δωό ε κ ά σ χ ο ιν ο  ν  αί έπιγραφαί άναφέραυσιν, 
ότι Πτολεμαίο; Φιλομήτώρ ό Α( καί ή άδελφή 
καί σύζυγό; του Κλεοπάτρα « δωροΰνται τήν 
άρώσιμον χώραν άπό Ταχομψοΰς μέχρι Συήνης, 
σχοίνου; δώδεκα προ; δυσμά;, σ/οίνου; δώδεκα 
προ; άνατολά;, δυναμένου; σχοίνου; είκοσι καί 
τέσσαρα; · » κατωτέρω δέ ότι ό Τιβέριο; « δω- 
ρεΐται τή  μητρί αύτοΰ ["Ισιδι τή έν Φ ίλαι;] 
σχοίνου; δώδεκα πρό; δυσμάς, σχοίνου; δώδεκα 
πρό; άνατολα;, όυναμένου; σχοίνου; είκοσι καί 
τέσσαρα; άπό Ταχομψοΰ; μέχρι τοΰ όρμου τή ; 
Συήνης. » Άλλ’ αύτή ή άπό Ταχομψοΰς μέχρι 
Συήνης χώρα έκαλεΐτο έπί Ελλήνων καί 'Ρω 
μαίων διά τήν έκτασιν αύτής Δ ω δ ε κ ά σ χ ο ι-  
ν ο ς , κατά δέ τάς μνημονευθείσας έπιγραφάς 
άπό τής νήσου καί πόλεως Ταχομψοΰς μέχρι τοΰ 
όρμου τής Συήνης έμετροΰντο προ; έω τε καί 
ήλίου δύβιν σ χ ο ΐν ο ι  δ ώ δ ε κ α , έν ω κατά τό 
οδοιπορικόν τοΰ Άντωνίνουή άπό Συήνη; μέχρι 
τή ; έπί τοΰ Νείλου άντικρύ τή ; Ταχομψοΰ; κει. 
μένη; Ψελκίδος άπόστασις ήτα μ ίλ ια  ρωμαϊκά 
έβδομήκοντα καί δύο, άρα ό σχοΐνο; δέν ήτο εί- 
μή τό δωδεκατημόριον τών έβδομήκοντα καί 
δύο μιλίων ή τοι ες ρωμαϊκά μίλια ή τεσσαρά
κοντα καί όκτώ στάδια έλληνικά.

(Έ π ε τα ι σ υνέ /ιια .)
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Β'. Η ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΑΥΜΕΡ.
Κατά το ετος 1804 ή νε'α ναπολεόντειος αυ

τοκρατορία άφίκετο εις τον κολοφώνα της δόξης. 
Το δέ γαλλικόν έθνος είχεν άείποτε δια στόμα
τος τους έπι τών αύτοκρατόρων 'Ρωμαίους και

*Η τραγωδός Γεωργίας Βάϋμερ.

τους 'Έλληνας τών 'Ομηρικών χρόνων ούδείς 
δ ’ 'φρόντιζε περι Μεσαιώνος, ούτινος ή ιστορία 
ούδέ καν έδιδάσκετο έν τοΐς λυκείοις. Τό δράμα 
ώλιγωρήθη, ή δέ τραγωδία κατέστη αύθις ώς 
επ ί Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου απαύ
γασμα της δεσποτείας.

Οί μεγάλοι τραγωδοί ήσαν τότε μετά τόν 
αύτοκράτορα οί θεοί τοΰ πλήθους· ό δέ Τάλμας 
έδέσποζεν, ώς εκείνος, κατακτήσεως νόμω· καί 
ό Ααφών, ό τούς τυχοδιώκτας καί τούς ήρωας

ύποκρινόμενος, καί ή άντίτεχνος τής Γεωργιά- 
δος D u ch e sn o is , ή ύποκρινομένη τάς ήγεμονί- 
δας, ήσαν τώ  πλήθει προσφιλέστατοι.

Ή  Γεωογιάς είχε τό κάλλος καί τό μεγα- 
λόφρον τής άρ-/αίας Μελπομένης, άρετάς έξαι- 
ρομένας έ'τι μάλλον επί τής σκηνής. ’Αλλά τό 
κλέος καί τήν δόξαν αύτής έπεσκίαζεν έπί τής 
σκηνής του τότε Γαλλικού Θεάτρου ή άνταγωνι- 
ζομένη καί άντίτεχνος έκείνης D u c h e s n o is , 
ήτις, καίπερ άμοιροΰσα καλλονής, κατώρθου ΐν ’

άμαυρώση τήν Γ εω ργιάδα , άντιτάττουσα τή 
ευφυΐα καί καλλονή ταυτης τήν άπό τής μελέ
της καί επιμονής τέχνην. Καί οΰτως ή μέν φύ- 
σεως άρετη ή δε κόπω καί μόχθω περιεποίησαν 
έαυταΐς έκατέρα μερίδα θορυβώδη οπαδών, καί 
διήρεσαν τούς Παρισίους είς δυο στρατόπεδα, 
ά'τινα, καίπερ μή ξιφουλκήσαντα, έπολέμησαν 
πρός ά'λληλα ΐταμώς καί παραβόλιος δ ι’ ύβρεων 
καί σατυρών καί λιβέλλων καί γελοιογραφιών.

’Αλλά καί αύτοΐ οί τοΰ Γαλλικού Θεάτρου

ύποκριταί διηρε'θησαν. Καί ό μέν Τάλμας συνε- 
τάχθη τοΐς όπαδοΐς καί έπαινέταις τής l ) o u -  
cliesno is, ό δέ Λαφών τοΐς τής Γεωργιάδος.
Ο Ναπολέων ώς εραστής αύτής και σύν αύτώ 

ά'πασα ή αύλή συνετάχθησαν τή Γεωργιάδι.
Ούδέν ώραιότερον καί ύψηλότερον τής δια

μάχης ταύτης δύο τών μεγίστων ύποκριτί- 
όων, έπαναλαμβανομένης δίς τής έβδομά- 
δος καί μόνης έν τή ιστορία τοΰ θεάτρου, καθ’ 
ήν ή έμπνευσις καί ή εύφυια άντεσταθμίζοντο

ύπό τής τέχνης καί τής μελέτης, καί ή σκηνή 
μετεβάλλετο εϊς μονομάχων άγων α.

Ό  άγων διήρκεσεν έπί πολλά έ'τη μέχρις ού 
ή Γεωργίας, καταπονηθεΐσα ύπό τής φιλοπονίας 
καί τής καρτερίας τής άντιτέχνου, κτωμένης τό 
βραβεΐον βία μάλλον ή άρετη, καί άποκαρτερή- 
σασα, άπεσκίρτησεν αίφνης τό Γαλλικόν Θε'ατρον, 
καί άπήλθεν εις 'Ρωσσίαν. Διότι τότε οί αύτο- 
κράτορες τής 'Ρωσσίας έπόθουν τήν τραγωδίαν, 
ήνήγάπησαν ύπερβαλλόντως, άφ’ούό Ναπολέων

μετεπέμψατο τούς ύποκριτάς τοΰ Γαλλικού Θεά
τρου εϊς Έρφούρθν.ν, διαδραματίσοντας τά  κάλ- 
λιστα τών τού 'Ραν,ίνου καί Κορντλίου πονημά
των ένώ π ιο ν  άκροατηρίου β α σ ιλ έ ω ν  κ α ί 
α ύ τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν , ώς ελεγον έπανελθόντε; οί 
ύποκριταί είς Παρισίους. Διότι τότε βασιλείς καί 
αύτοκράτορες ήσαν ή συνήθης τοΰ Ναπολέοντος 
παραπομπή , καί οί γερμανοί βασιλίσκοι οί 
έσχατοι τών αύτού ύπηοετών.

Αλλ’ ώς ή Γεωργίας κατεσκήνωσεν έν Μόσχα, 
καί ήρςατο ΐνα έπιδεικνύηται τάς έξοχους αύτής 
χάριτας καί τήν δραματικήν εύφυΐαν, ήκούσθη 
αίφνης άπαίσιος άγγελία , πρόδρομος τής ολέ
θριας έκείνης καταιγίδας ήτις ένέσκηψε τή 
Ρωσσια, θαυμαζόντων άπάντων καί τοεμόντων. 
'Η έκατόστομος φήμη διεσάλπιζεν ήδη ό'τι ό 

αγων τά εθνη καί τούς ηγεμόνας τής Εύρώ · 
πης Ναπολέων ήρχετο μετά τού μεγάλου στρατού 
καταστρεψόμενος τήν 'Ρωσσίαν καί κατακτήσω·/ 
τήν ίεράν τών Μοσχοβιτών πόλιν, τήν Μόσχαν.

'Η τραγωδός άνεχώρησεν έντρομος, καί έπα- 
νήλθε μετά μυρίους περισπασμούς καί περίδρο
μους εις Παρισίους, καί είδε μακρόθεν τήν άν- 
τανάκλασιν τής άπειρομεγέθους έκείνης πυρκαϊάς 
τής καταλυμανθείσης τήν Μόσχαν, —  και κατα- 
στρεψάσης τήν αύτοκρατορίαν.

Χπό τής άπευκταίας ταύτης έκστρατείας 
κατέπεσεν ή αύτοκρατορία καί μ ε τ ’αύτής ή τρα
γω δία , έπισκιασθεΐσα ύπό τών φρικτοτέρων καί 
μεγαλοπρεπεστέρων κοινωνικών δραμάτων καί 
κωμωδιών, αίτινες διεδραματίζοντο τότε έν 
Εύρώπη καί έν τώ βυθώ τής εις άπελπισμόν 
περιελθούσης Ναπολεοντείου άρχής.·

Εκτοτε ή Γεωργιάς άπεχώρησε μεθ’ άπάντων 
τών λοιπών τοΰ καιρού ύποκριτών, οΐτινες περιέ■ 
μενον όπως άναδείξωσι τάς άρετάς αύτών καιρόν 
και ηγεμόνα είρηνικώτερον.

Αλλά, πεσούσης τής αύτοκρατορίας, έξέλειψεν 
ό πρός τήν άρχαίαν τραγωδίαν ένθουσιασμός, 
καί έπελθούσης τής βασιλικής μεταπολιτεύσεως, 
έγεννήθη ή νέα δραματική ή ρ ω μ α ν τ ικ ή  λε
γομένη τέχνη καί φιλολογία. Τότε δέ ή Γεωρ- 
γ ιά ς , έννοήσασα τήν όρμ.ήν τής εποχής, καί 
κατιδοΰσα ότι έπί τοΰ τάφου τής άρχαίας τρα
γωδίας νέα έβλάστησε τέχνη, μεθήρμοσεν έ αυ
τήν πρός τήν τοΰ αίώνος διάθεσιν, καί άπεςεδύθη 
έτοίμως καί προθύμως είς νέους αγώνας. Καί 
οί Παρίσιοι είδον αύτήν μετ’ απουσίαν οκτώ 
ετών άπεκδυομένην έν ταΐς παραστάσεσι τών 
ρωμαντικών δραμάτων, ά'τινα παρη'γαγεν ή 
ακαταπόνητος τού Βίκτωρος Ουγου, καί τοΰ 
Αλεξάνδρου Δουμά, καί τού A lfred  tie V iqnv 

επίνοια. Ο Αλέξανδρος Δουμάς , νεώτατος 
ηόη ών καί πλήρης θράσους καί θερμουργοΰ έπι- 
νοίας, συνέγραψεν ύπέρ αύτής τήν φρικώδη καί 
αποτρόπαιον έκείνην ιστορίαν τοΰ Ιΐύ ργου  το ΰ  
Ν εσ λ καί τό δράμα τ ή ν  Χ ρ ισ τ ί ν η ν  τή ς  
Σ ο υ η δ  ιας· ό δέ Β:κτωρ Ούγος, ώ άπαντες τότε 
ύπετασσοντο, συνέγραψεν ύπέρ αύτής τ/,ν  Μα
ρίαν  Τ ου δώ ρ  καί τήν Λ ο υ κ ρ η τ ία ν  Β ορ- 
γ  ία ν, ώς έγραψε πρότερον τό ν Έ ρ ν ά ν η ν  καί τόν 
Α γ γ ε λ ο ν  τύραννον τού Παταυίου, έν ω ή Μάρς 
ύπεκρίνετο τήν Δόνα Σολ καί τήν Θίσβην.

Μή παραβλέπουσα δέ μηδέν τών δραμάτων 
τής νέας σχολής, ποτέ μέν διεδραμάτιζε τήν 
Β ρ ιβ ιλ λ ιέ ο ς ,  ποτέ δέ τήν Κ α ρ ο λ ίν α ν  τ ή ς  
Α γ γ λ ία ς ,  καί άλλοτε τήν L ady  M acb e lh  · 

καί ό'τε όψιαίτερον, παρακμάζουσα ή'δη, είδε 
τήν Ραχήλ άναρριπίσασαν αύθις τήν πρός τήν 
άρχαίαν τραγωδίαν προθυμίαν, έτόλμησεν ΐνα 
συναγίονίσηται αύτή, περικλεεΐ ή'δη καταστάση 
έν τή παραστάσει τής Κ λ υ τ α  ι μ ν ή σ τ ρ α ς , τής 
Ραχήλ διαδραματιζουσης τήν Έ ρ ιφ ίλ η ν .  Ό  

άγων έγενετο άείμνηστος· δ ιότι, ή νέα καί μέ
χρι τοΰδε θριαμβεύουσα Ραχήλ, κατανοήσασα 
τάς άρετας τής μεγάλης αύτής άντιτέχνου, άνέ- 
δειξεν έαυτην άληθώς μεγαλόφρονα χειροκροτή- 
gxgcc χ,αι συνεπαινεσασα τν;ν Γείοργιά<^α.

Γοργίας.
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Παρα τας πηγας τοΰ Μισουρή καί τοΰ προσ- 
βορείου μέρους τής Κολομβίας, έσχατα όρια 
τών Ηνωμένων πολιτειών τής Αμερικής, συνέ- 
στη άποικία τις χρυσοθηρών, ή τοΰ Μοντάνα, 
ή'τις κερδαίνει κ α τ’ έτος περί έκατόν εκατομμύρια 
χρυσοΰ. Μεταξύ τών ποταμών TIeilgale el 
Beer-Lodge ύπάρχει χώρα τις ούτως εύμοι- 
ροΰσα χρυσοΰ, ώστε ώνομάσθη Χ ρυσή Χ ώ ρα .

Η άποικία σύγκειται ήδη έκ πεντακοσίων 
άνθρώπων, καί διοικεΐται ύπό πατριαρχικής τ ί 
νος κυβεονήσεως διοικούσης διά τού νόμου τοΰ 
Λυγκέως. Διαιρείται δέ είς πολλάς δευτερευού- 
σας αύτονόμους ομάδας χρυσοθηρών καλουμένας 
Αόγει» (Lodges), ών μία όνομαζομένη τό Λό- 
γειον τού Μέλανος Βαράθρου. Συνίσταται δέ έξ 
εξήκοντα χρυσοθηρών, οΐτινες, ΐνα άποφύγωσι 
πάσαν έ'ριδος πρόφασιν, έκριναν ΐνα μή δεχθώσι 
διόλου γυναίκας παρ’ αύτοΐς, πεπεισμένοι ό'τι 
ήθελον έχει ίκανάς και χωρίς αύτών έριδας.

Περί τάς άρχάς τής άποικίσεως μεταλλεύς 
τ ις , φονεύσας έτερον μεταλλέα ό'πως είδιοποιήση- 
τα ι τήν χρυσόκονιν αύτοΰ, έρρίφθη άκρίτως είς 
παρακείμενόν τ ι  βάραθρον, ένθα ό φονεύς έ'ρριψε 
τόν συληθέντα. Τό βάραθρον τοΰτο έχει βάθο: 
α τ ιστόν. Έ κ τούτου τό ό'νομα τής άποικίας.

Απ αρχής τής συστάσεως τοΰ Λογείου τού
του έξελέχθη πρόεδρος καί πρώτος άνέγκλητος 
όικαστής αύτής ύ Ιωάννης Μοργάν, γέρων γνω
στός τοΐς πάσιν ώς τιμ ιώ τατος. Πριν ή άναδεχθή 
τό βαρύ εκείνο έ'ργον, ό πρόεδρος άπήτησεν ΐνα 
ψηφισθή, ότι, ώς έν Α γγλία καί Αμερική, ούδείς 
ήδύνατο ΐνα καταδικασθή άλλως πλήν έάν οί 
ορκωτοί κριταί έ'κρινον όμοθυμαδόν ύπαίτιον τόν 
κατηγορούμενον · καί ότι μία μόνον ψήφος ήρκει 
πρός τό άπολΰσαι τόν υπόδικον. Πρός άποφυγήν 
δέ καταφοράς καί ύποψιών έκρίθη ότι οί ένορκοι 
δικασταί ψηφοφορήσουσι κρυφίως. Ό  μέλας κό- 
χλαξ σημανεΐ καταδίκην, ό δέ λευκός άπυ'λυ- 
σιν. Καί τά μέν μεγάλα κακουργήματα δικα- 
στέα ύπό τών ορκωτών, τά  δέ πλημμελήματα 
πατριαρχικώς διά ξυλοκοπίας.

Καθ’ ήν έποχήν άρχεται ή ιστορία ήμών, 
συνέστησαν ήδη τρία δικαστήρια, δικάσαντα 
τρία κακουργήματα, ών οί πράκτορες κατεδι- 
κασθησαν όμοθυμαδόν διά δώδεκα μελανών κο- 
χλάκων ΐνα ριφθώσιν είς τό Μέλαν Βάραθρον.

Περι τα  τέλη τοΰ παρελθόντος Νοεμβρίου ή 
άποικία τού Βαράθρου κατεταράχθη, έπειδή 
νέηλύς τ ις , ϊίφελής καί φιλόπονος, μή προΐ,υ- 
λαχθείς, ώς οί χρυσοθήραι, εδείκνυεν άφρόνωί 
πανταχοΰ τόν δερμάτινον αύτοΰ σάκκον, πλήρη 
όντα χρυσής κόνεως, έπιμελώς περιδεδεμένον 
καί έσφραγισμένον Λ. Μ. 1’. Αμβρόσιος Μι
χαήλ Πάτερσων ώνομάζετο ό ευτυχής έκεΐνος 
χρυσό Θήρας, ό'στις έν όλίγω συνήξε πλείονα χρυ
σού κόνιν ή άλλοι έν πολλοΐς έτεσιν. “Έκρινε δέ 
ινα απελθη τήν έπιοΰσαν είς πλησιόχωρόν τινα 
πόλιν, ένθα περιέμενεν αύτόν ή οικογένεια καί 
ή μνηστή αύτοΰ, ό'πως νυμφευθή. Αλλ’ ό σάκκος 
τού δυστυχούς άπωλέσθή. Καί έκαστος δύναται 
ΐνα έννοη'ση τήν άδημονίαν τού νέου, καί τήν 
εκπληξιν τών γειτόνων, οΐτινες εύθύς ήρξαντο 
παντοίων έρευνών.

Ό  πρόεδρος Μοργάν διέταξεν ΐνα έξετάσωσιν 
άπάσας τάς καλύβας άρχόμενοι άπό τής ιδίας 
αυτού. Αλλ οί μεταλλεΐς, έοευνήσαντές τινας, 
δέν ήθέλησαν ΐνα προσκρούσωσι τώ  προέδρω 
αύτώ έςετάζοντες τόν αύτοΰ οίκον.

’Ή δη ήρεύνων τήν έβδόμην καλύβην, ότε έπί 
τ Λ  βηλοΰ τής όγδοης παρετήρησαν άκρον νή
ματος έχοντος ίχνη σφραγΐδος 'Ισπανικού κη
ρού. Ο Πάτερσων άνεγνώρισεν εύθύς τό νήμα 
καί τήν σφραγίδα. Είσελθόντες δέ είς τήν κα
λύβην εύρον κεκρυμμένον ύπό τινα στρωμνήν 
σάκκον κενόν, έν ώ ήσαν ίχνη τής σφραγΐδος τοΰ 
κυρίου.

'Ο δε κύριος τής καλύβης, έν η εύρέθη ό κλα-

πεις σάκκος, έφάνη έκπληκτος έπί τώ συμ.- 
βάντι, και διεμαρτύρετο ότι ούδέποτε είδε τόν 
σακκον, οτι ούδέποτε αύτός αύτον έκεί έθεσεν, 
και οτι ή ολίγη χρυσόκονις ήν έκέκτητο, προήρ- 

ν/· τ "^ εργασίας αύτοΰ καί ούχί έκ κλοπής.
Λπαντες εφάνησαν δυσπιστούντες ταΐς δια- 

μαρτυρήσεσι τοΰ μελαγχολικοΰ τούτου Γερμανού 
Βαουεο, όστις έμισειτο καθόλου διά φιλαργυρίαν.

Ένδίδων ταΐς παρακλήσεσι τοΰ Πάτερσων, 
ό πρόεδρός ήγγειλε τώ κατηγορούμενο», οτι, έάν 
συγκατετιθετο ΐνα αποδώση τον κλαπέντα χρυ
σόν, ΜΟελε φεισθή αύτού τής ζωής, καί έξορίσει 
αύτον τής αποικίας· αλλ εαν ήονεΐτο, ή είς 
θάνατον αύτού καταδίκη ήτο βεβαία.

Ο δυστυχής εβεβαιου εκ νεου ότι, έάν είχε 
την χρυσόκονιν, βεβαίως ήθελεν άποδώσει αύ
τη'ν. Λλλ ού'τε ίδών ούτε ψαύσας αύτήν ποτε, 
δέν ήδύνατο ΐνα εΐπη άλλο εί μή τήν άλήθειαν.

Ι ο  δικαστή ριον συνεστη, καί έρρίφθησαν είς 
τον τυχόντα πίλον αι όιοδεκα ψήφοι τών ορκω
τών. Κενωθεντος ύ αύτοΰ, εύρέθησαν ένδεκα 
ψήφοι μέλαιναι καί μία λευκή. Καθολική έξη- 
γε'ρθ/] κατακραυγή. 1 πολαβόντες δέ ότι ίσως ή 
λευκή ψήφος είσεφρησε παρά γνώμην, έπανέλα- 
βον την ψηφοφορίαν · άλλ.’ εύρον πάλιν μίαν 
λευκήν ψήφον έν τώ πίλο».

Ο δικαστής άπελυσε μεν τον κατηγορούμενον, 
αλλα δεν /ιθωιοσεν αύτον. Διεταξε δέ αύτώ ΐν’ 
άποχωρήσ·/) εύθύς τής άποικίας τοΰ Μελανός 
Βαράθρου άπαγχονισμοΰ ζημίας επικείμενης.

Ο αθωωθείς άνεχώρησε παρευθύς. Μετά δέ 
τέσσαρας ήμέρας ό πρόεδρος Ιωάννης Μόργαν, 
έξορύσσων έ'ν τινι μεταλλείω, προσεβλήθη ύπό 
καταπεσοντος λίθου καί έπληγώθη καιρίως. 
Μετηνέχθη δέ είς τήν οικίαν αύτοΰ, καί βε
βαιωθείς ότι εμελλε βεβαίως ΐνα άποθάνη, έκά- 
λεσε παρ’ εαυτόν τούς λοιπούς μεταλλεΤς, καί 
έφανέρωσεν τούτοις ότι αύτός έρριψε τήν λευκήν 
ψήφον είς τόν πίλον ·

« Δ ια τ ί ;  ό ιά τ ί ;  ανέκραγον τότε πρός αύτόν 
ά'παντες.

—  Διότι ό κατηγορούμενος, άπεκρίθη έκ- 
πνέων, ήτο άθώος.

—  Πώς έγνώριζεςτοΰτο;
—  Έγνώριζον τοΰτο, άπεκρίθη, διότι έγώ 

ήμην ό κλέπτης τοΰ χρυσοΰ σάκκου. 'ϊπ ό  τήν 
κλίνην ταύτην έκρυψα τό περιεχόμενον, βέβαιος 
ών ότι ούδείς ήθελε εξετάσει τήν καλύβην μου. 
Έ π ε ιτα , ώφελούμενος έκ τής άπουσίας τοΰ 
B a u e r , όπως κρύψω τον σάκκον ύπό τήν κλίνην 
αύτοΰ, άφησα παρά τήν θύραν τό νήμα ΐνα έμ- 
ποιήσω ύποψίαν. »

Οί παρεστώτες δέν άφησαν αύτόν ΐν’ άποτε- 
λειωση τόν λογον. Καί αυτόματοι οί ένδεκα 
ορκωτοί, μαινόμενοι ότι κατεψήφισαν θάνατον 
αθώου, επιπεσοντε; τώ  ψυχορραγοΰντι προέδρω, 
άφήρπασαν αύτόν άπό τής κλίνης, καί έρριψαν 
ζώντα ετι εί; το Μέλαν ΒαραΟρον.. . .

Ο Πάτερσων εύρε τον θησαυρόν καί τήν αύτου 
(Αντ,στ/ιν, Αλλ α|Λ^ι^αλλου-εν αν έ7ϊΐθυι/,Υ) ινα 
επανελθη εις tvjv yojpav του Μαύρου Βαράθρου·

Ρ.

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ TOT ΑΑΝΤΟΥ.

Η Κ Ο Λ Α Σ  I Σ.

ΤΟ ΕΠΕ1ΣΟΛΙΟΝ ΓΟΤ ΚΟΜΗΊΌΣ ΟΤΓΟΛ1ΝΟΤ.

Alii P.sa, vituperio delle genti 
Del bel paese la dove il si suona :
Poiche i vicini a te punir son lenti, 
Muovasi la Capraia et la Gorgona,
E faccian siepe a<l Arno in su la foce 
Si ch’ cgli annieghi in le ogni persona.

(D;inte. L 1 Inferno f cant.) trentesiinu terao.)

"Εν τών τραγικωτάτων ασμάτιον τής 
Κολάυ-εως τοΰ Δάντου είναι τό προτελευ- 
ταϊον, τό περιε/ον τό ορικώοες έπεισόοιον
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Ή  τριλογία του Δ άντου. —  Ή  κόλασή. — Συνέντευζις τών άρχαίω ν μεγάλων ποιητών και φιλοσόφων.

τοϋ δύστυχούς Ούγολίνου, ό'στις, έκδιώξας 
τόν Νίνον Βισκόντην, περιήλΟεν άντ’ αύτοΰ 
εϊς τό άξίωμα διοικητοΰ τής Πίσης. ’Λλλ’ 
ό άρχίε-ίσκοπος'Ρογήρος Ουβαλδίνης, οΟο- 

νήσας τό άζίωμα καί τήν δύναμιν αύτοΰ, 
έκίνησεν είς έπανάστασιν τόν λαόν, καί 

έ'χων διά χειρός τον Σταυρόν, συνέλαβε 

καί καΟεΐρςεν αύτόν έν τω πύργψ τής πλα
τείας Χνζιάνης μετά τών δύο υιών καί δύο 

άνεψιών. Μετά τίνα καιρόν αί πύλαι τής 
ειρκτής αύτοΰ καΟηλώθησαν, καί ό τάλας 
είδεν άποθνήσκοντα έπάλληλα τά τε'κνα 
αύτοΰ ύπό πείνης. Έμεινε τελευταίος, καί 
έ/αανείς κατεβρόχΟισε τά ίδια τέκνα.

’ΐδού πώς περιγράφει ό Δάντης τό περί

φημον τοΰτο έπεισόδιον.

Καί εΐδον δυο αμαρτωλούς έν τω  πάγω· και κα
θώς 6 βουλιμιών δάκνει τον άρτον, οΰτως είς αύτών 
έδακνε τον τράχηλον τοΰ ετέρου. 'ί ίς  δ Τυοεύς κατε- 
φαγε λυσσάσας τους κροτάφους της Μελανίππης, οΰτω 
κατεβίβρωσκεν ούτος το κρανίον καί τόν έγκεφαλον τοΰ 
ίχθροΰ αυτοΰ.

« ί ί  τα μέγιστα Ιςηγριωμένε, και λίαν τοΰτον μ ι
σών, ούτινος τήν κεοάλήν τρώγεις, είπε uoi τ ί σ’ 
έχαμε ; διότι, έάν δίκαια αύτοΰ κατηγορής, μανθάνων 
τίς εστι, καί ποιον αύτοΰ τό κακούργημα, θρυλησο) 
αύτό εν τώ βίω, έαν ή γλώσσα μου μή ηδη ξη·1· 
ρανθΓ,. »

Και τότε δ αμαρτωλός ύψωσε τό στόμα αυτοΰ εκ 
της φρικώδους βοράς, και σπογγίζων αύτό διά τών τρ ι
χών τής ήμιβρώτου κεφαλής, είπε ·

« Πρός τ ί θέλεις Ϊνα έξεγείρης ΐν τή καρδία μου τήν

τήκουσαν αύτήν ανίατον λύπην; Ά λλ’ εαν οί λόγοι 
μου δυνανται ΐν ’ άτιμάσωσι παρα τοΐς άνθρώποις τόν 
προδότην fiv καταβιβρώσκω, βλέψεις με λέγοντα άμα 
και κλαίοντα. Αγνοώ τίς εΤ, και πώς κατήλθες ίν -  
ταυΟα · άλλά μοι φαίνεσαι Φλωρεντινός τήν επιχώριον 
φωνήν. Μάθε οτι ήμην δ κόμης Οΰγολϊνος , ούτος δέ 
δ αρχιεπίσκοπος 'Ρογήρος. Τούτου ένεκα είμεθα ένταΰθα 
γείτονες. Γνοιρίζεις βεβαίως πώς, πεποιΟώς αύτώ, κρυ
φίως κατ’ έμοΰ πολυπραγμονοΰντι, συνελήφθ/,ν, καί 
εθανατωθην · άλλ’ ούδεποτε έμαθες πόσον δ θάνατός 
μου δπήρξεν ώυ,ός. »

« Άκουσον και μάθε to  κακούργημα τοΰ ίερέως Τού
του. Ata τής στενής θυρίδος τής φυλακής τής ονομιασθεί- 
σης μετά τόν θάνατόν μου Π ύ ρ γ ο υ  τ ή ς  ΙΊε  ίν η ς ,  Ιν 
ή πολλοί μετ’ εμέ έκλείσθησαν, εΐδον πολλάκις τήν 
σελήνην συντελούσαν τήν αυτής τροχιάν. Τότε δέ 
νύκτα τινά εΐδον δνειρον φρικώδες, άποκαλύπτον έμοί 
τό είμαρμένον. »

κ Έπεφάνη μοι ούτος ώς κύριος και μεγιστάν, κυ
νηγών τόν λύκον και τούς λυκιδεΐς έπί τοΰ όρους τοΰ

άποκρύπτοντος τήν Λοΰκαν άπό τών όμμάτων τών Π ι- 
σατών, άγων επ’ αύτους κύνας λιμώττοντας, δολίους και 
πανούργους, τούς Γουαλάνδας, τούς Σισμόνδας, τούς 
Λαφράγκας. Καί έβλεπον τόν λύκον και τούς λυκιδεΐς 
καταπεπονημένους και τούς κύνας σπαράττοντας τά 
πλευρά τούτων τοΐς φρικτοΐς αύτών δδοΰσιν. »

« Καί οτ’ έξύπνησα πρό τής πρωίας, ήκουσα τά 
παιοία μ ο υ , άτινα ησαν καΟειργμένα μετ’ έμοΰ, 
κλαίοντα και ζητοΰντα άρτον. Σκληροκάρδιος εση, έάν 
μή με ταλανίζης, έννοών τί προησθάνετοή καρδία μου· 
και έάν μή κλαίης έμέ τώρα, διά τ ί άλλο θά κλαύσης; » 

« Ή δ η  ήσαν εςυπνα, και ή ώρα καθ’ ήν έρ^ιπτον 
ήμΐν τήν άθλίαν τροφήν, έπλησίαζε, κα'ι έκαστος ήμών 
έτρεμε τό δνειρον · οτε άντ'ι άρτου ήκουσα καθηλουμέ- 
νηντήν πύλην τοΰ δεινοΰ πύργου. Τότε ήτένισα ασκαρ
δαμυκτί προςτά  παιδιά μου μηδέ λεξιν προφέρων. Δέν 
εκλαιον· ή καρδία μου μετεβλήθη εϊς λίθον. Τ ά  τέκνα 
μου έκλαιον, καί δ υίός μου δ Άλσελμούκκιος έλεγε 
μοι · « Πόσον παράδοξον το βλέμμα σου, πάτερ ! τ ί 
έχ ε ις ; » Και όμως δέν έδάκρυσα παντάπασι, δέν άπε-

κρίθην δλην έκείνην τήν ημέραν ουδέ τήν έπερχομένην 
νύκτα, μέχρις ου δ ήλιος άνέτειλε πάλιν έπί τής γής. 
Κ α ι ώς άκτίν άμυοροΰ φωτός είσέφρησεν εις τήν φρι- 
κώδη ειρκτήν, άναγνωρίσας τά σημεία τής μορφής 
αου έπι τών τεσσάρων έκείνων προσώπων, εδακον έκ 
λύπης λυσσών τάς χεΐράς μου· τά δέ τέκνα μου, νομί- 
σαντα οτι έπείνων, ήγέρθησαν αίφνης λέγοντα· ~L1 
πάτερ! δλιγώτερον άν έπονοΰμεν, έάν έτρωγες τήν 
σάρκα ήμών. Σύ ένέδυσας ήμας τήν άθλίαν ταύτην 
σάρκα, σύ δύνασαι ΐν* αφαίρεσης ηι^ΐν ταυτην. »

« Τότε προσεποιούμην ήσυχίαν, ίνα μή λυπώ αύτά 
έτι πλέον. Διεμείναμεν άφωνοι άπασαν τήν ήμέραν 
έκείνην κα'ι τήν έπερχομένην. ~Α γή , σκληρά γή, διά τ ί 
δέν ανοίγεσαι; »

« Καί δτε έπήλθεν ή τέταρτη ήμε'ρα, δ υιός μου 
Γάδδος έρ^ίφθη έκτάδην πρό τών ποδών μου λέγων 
αοι· « Δέν με βοηθεϊς ώ πάτερ! » Εκεί άπέθανεν 
ύπό πείνης, καί, ώς με βλέπεις, εΐδον αύτούς π ίπτον
τας έπαλλήλους μεταξύ τής έκτης καί τής έβδομης 
ήμέρας, καί ήδη τυφλός καί παράφρων ήρξάμην ΐνα

ζητώ αύτούς ̂ ,ψηλαφίνδα, καί έκάλουν αύτούς νεκρούς 
ήδη άπό τριών ήμερων ό ντα ς.... Επειτα η πείνα 
ύπερίσχυσε τοΰ άλγους.,., καί έφαγον εκ τής σαρκος 
αύτών! * ·.

Καί περάνας τήν φρικώδη αύτοΰ Ιστορίαν, π α - 
ραβλώψ έπέπεσε πάλιν τώ έχθρώ, και εδακνεν αυτόν 
ώς κύων λυσσών.

γ11 Ι Ι ίσ α ! αίσχος τών ωραίων τοποιν, εν οίς «ντη- 
yti τό si, έπειδή οί γείτονες σου βραουνουσιν ινα βε 
τιμωρήσωσιν, είθε αί νήσοι τής Κο(πραγιας και τής 1 ορ- 
γόνος συνενωθώσι παρά τάς έκβολας του Αρνω, οποις 
πάντες οί κάτοικοί σου άποπνιγώσιν έντός τών τειχών. 
Διότι έάν δ κόμης Ούγολΐνος κατηγορείτο ως παρα- 
δούς τά τείχη  σου, δέν έπρεπε ΐνα θέσης σύ'τά τέκνα 
αύτοΰ είς τοιαύτας βασάνους! Ή  νεαρά αύτών ήλικία, 
ώ νέαι Θ ή β α ι! καθίστων άθώα τά  άβλαβή νήπια.

A hi P isa , v itu p e rio  delle g e n ii . . .

Γ Ο Ρ Γ Η Σ .



ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Η ΓΗ

ΠΡΟ ΤΟΤ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΎ·

ε π ο χ Η  τετΑΡτοΓεΝΗΣ.

Ή  τεταρτογενής εποχή της ιστορίας τού πλα
νήτου ήμών διαρκεί μέχρι τοΰ νυν. Κ ατ’ αύτήν 
έπήλθον τρία τών μεγίστων τής ιστορίας αύ
τοΰ συμβάντων, οί μ ε γ ά λ ο ι  κ α τ α κ λ υ σ μ ο ί ,  
καί ή π α γ ε τ ώ δ η ς  λεγοαένη π ε ρ ίο δ ο ς , καί, 
ό'περ σπουδαιότατο·;, άνεφάνη τό πρώτον έπί τής 
έπιφανείας αύτοΰ τό αριστούργημα τής δημιουρ
γίας, ό "Α νθρωπος.

Ή  φυτεία τής έποχής ταύτης καθίσταται 
μάλλον παρεμφερής τή τής ήμετέρας· αναφαί
νονται δέ πολλά νία μαστοφόρα, ά'τινα, καίπερ 
άμα τώ  άνθρώπω δη μ ιου ργ η θ ε'ν τα , έκλείπουσιν 
όψιαίτερον, οία ό Μαμμοΰθ, ό 'Ρινόκερως Τοι- 
χορΐνος, ή Αρκτος ή Τρωγλοδΰτις, ή Μεγάκε- 
ρως Έλαφος, τό Μεγαθήριον, ό Μυλόδους, περί 
ών εΐπομεν προοιμιαζόμενοι.

Λ'. ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Τά τριτογενή έδάφη καλύπτονται πολλά / οΰ 
τής Εύρώπης ύπό στιβάδων, λειψάνων καί συν- 
τριμμάτων ετερογενών, πληρούντων ιδίως τάς 
κοιλάδας, άποσπασθέντων άπό τών περικυκλούν- 
Ίων αύτάς βράχων. Αί δέ παρά τάς υπώρειας 
τών βράχων τούτων φαινόμεναι διαβρώσεις καί 
βίαιαι διαρρωγαί, δ ι ’ ών αί ήδη ύπάρχουσαι 
κοιλάδες έπλατύνθησαν, καί τό πλήθος τών έπί 
τό αύτό συσσωρευμένων έπιχωμάτων, άποτε- 
λουμε'νων ιδίως έκ λίθων στρογγυλωθ ε'ν τ (ον ύπό 
πολυχρονίου τρ ιβής , καταδεικνύουσιν εναργέ
στατα τήν πρός τάς χώρας τΑ τα ς μακροχρόνιον 
καί ίσχυράν ύδάτων ροπήν.

Τά ΰδατα, έπισκήψαντα ραγδαία, κατέκλυσαν 
καί κατελυμ·/)'ναντο πάν τό προστύχαν, καί άνα- 
στατώσαντα τό έδαφος, άνήρπασαν καί διέ- 
σπειραν πανταχοΰ τά  ετερογενή λείψανα , τά 
συστη'σαντα τά  έδάφη, ά'τινα οί γεωλόγοι κα- 
λοΰσι π ρ ο σ χ ώ σ τ ο υ ς  γ α ί α ς  ή d ilu v iu m , 
αίτινες έμφαίνουσι διά τής πολυποίκιλου καί 
ετερογενούς αύτών συστάσεως ό'τι άπειρα ύδά
των πλήθη ή άλλως ό κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς  διήλθον 
αύτά. Είκάζομεν λοιπόν έκ τών φαινομε'νων 
τούτων, ό'τι μεγάλοι ορών σωροί, έκτιναχθέντες 
αίφνης ύπό ύφαιστείων αιτιών εις τό με'σον τής 
θαλάσσης, έπεδίωξαν τά  ΰδατα, ά'τινα παρεξω- 
σθε'ντα έξώρμησαν έπί τών ηπείρων, καί κατέ
κλυσαν ποος ώραν μεγάλην τής έπιφανείας τής 
γής μοίραν, άναρπάζοντα πάν τό πρόστυλόν, 
βράχους, καί δένδρα καί ζώα. Έγένοντο δέ κατά 
τήν τεταρτογενή ταύτην περίοδον έπαλλήλως έν 
μέν τή Εύρώπη δύο τοιοΰτοι κατακλυσμοί, έν 
δέ τ?ί ’Ασία είς. Καί οί μέν της Εύρώπης συνέ- 
βησαν πρό τοΰ έμφανισμοΰ τοΰ άνθρώπου, ό δέ 
τής ’Ασίας μετά ταΰτα.

Ό  πρώτος τής Εύρώπης κατακλυσμός έπε- 
τάθη έπί τών βορείων μερών τής Εύρώπης, καί 
έγένετο ύπό τής έκρήξεως καί έξεγέρσεως τών 
ορών τής Νορβηγίας. 'Ορμήσας άπό της Σκαν
διναβίας ό κατακλυσμός κατεκάλυψε τάς χώρας, 
άστινας καλοΰμεν νΰν Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, 
Εύρωπαϊκήν 'Ρωσσίαν καί Βορείαν Γερμανίαν, 
καί άπλώς άπάσας τάς πεδιάδας τής Εύρώπης.

Καί επειδή αί χώραι έν αίς έξανέστησαν οί 
τών ορών σωροί καί αί περικυκλοΰσαι αύτά θά- 
λασσαι, ήσαν έν μέρει πεπηγμέναι, ώς πλησιέ- 
στατα κείμεναι τών πόλων, τά  κύματα παρέ
συραν μεθ’ εαυτών μεγάλους καί απείρους πάγων 
σωρούς, δι* ών κατέστησαν όλεθριώτερα, άναρ
πάζοντα πάν τό παρατυγχάνον. Προσμαρτυροΰσι 
δέ τούτοις οί έν ταίς πεδιάσι τής βορείας Εύ
ρώπης μάλιστα, καί οί έν 'Ρωσσία καί Πρωσσία I

ά-αντώμενοι πολλοί γρανιτικοί ή ήφαίστειοι 
βράχοι, οΐτινες τυγχάνουσιν έρριμμένοι έπί έδά
φους έτέρας φύσεως ή πλουτωνείου . Έ ξ ένός 
τών πλανητών τούτων βράχων (blocs erra- 
tiques) κατεσκευάσθησαν έν μέν 'Ρωσσία τό 
βάθρον τοΰ αγάλματος Πέτρου τοΰ Μεγάλου, έν 
δέ Πρωσσία τό μέγα άγγεϊον ό'περ κοσμεί τήν 
πρό τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου πλατείαν. Έ κ  τοΰ 
μεγέθους τών πλανητών τούτων βράχων τεκμαι- 
ρόμεθα τήν ΐσχύν τής φοράς τών πελωρίων κυ- 
μάτων , άτινα παρέσυρον αύτούς άναρπαστους, 
ώς άναρπάζει ό ζέφυρος μετέωρα τά  ελαφρα 
πτερά ή τό ρυάκιον μικρά άχύρου κάρφη, και 
έρριπτον αύτούς άπό τών ορών τής Σκανδιναβίας 
διά τής Βαλτικής θαλάσσης μέχρι τής βορείας 
Εύρώπης.

'θ  δεύτερος εύοωπαϊκός κατακλυσμός έπήλθεν 
έκ τής έςεγέρσεως καί τής συστάσεως τών "Αλ
πεων τής μέσης Εύρώπης, καί κατεκάλυψε κινη- 
τοΐς λειψάνοις άπάσας τάς περί τάς Αλπεις 
κοιλάδας τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας καί 
τής ’Ιταλίας. Τοιαύτη τις είναι μάλιστα ή έν 
Γαλλία /.οιλάς τοΰ Γαρούνα. Ό  Παρθένων τών 
Αθηνών κεΐται όαοίως έπί γεωλόφου τής επο
χής ταύτης.

Τά όστεοφόρα σπήλαια δέν άποτελοΰνται έκ 
μιας καί μόνης κοιλότητας, άλλά πολυπληθή όντα 
συνέχονται πολλάκις διά στενών οπών, ά; μόλις 
δυνάμεθα ΐνα διέλθωμεν έ'ρποντες, πολλάκις έκ- 
τεινομένας έπ’ άπειρον. Έκ τών παραδοξοτά- 
των σπηλαίων είναι τό έν Φραγκονία τής Βαυα
ρίας G eilcnreuth, τά  τοΰ Πρωσσικοΰ ό'ρους 
Harz , καί τό έν Kirkdale παρά τήν Ύόρκην 
τής Α γγλίας, περί ού ό γεωλόγος Brekland

Είλών ΜαμμούΟου γΐγλυμ μένη  υπό τινο; τών πρό του 
κατακλυσμού ζώντων άνθρώπων.

έγραψε θαυμαστήν [/.ονογραφίαν, καί το εν Α ίελ- 
σβέργη, καί τό τής ’Αντιπάρου, κ. λ .

Φαίνεται δέ ό'τι τά  σπήλαια ταΰτα έπλά- 
σθησαν πιθανώτατα ύπό ρωγμών έπελθόντων 
κν,τά τήν άπόψυξιν τοΰ φλοιοΰ τής γής, ο ΐτι
νες, μή πληρωθέντες τής έσωτερικής πυρώδους 
ΰλης ή μετάλλων , έμεγεθύνθησαν ΰστερον ύπό 
τών ύδάτων.

Καλύπτονται δέ τά  σπήλαια ταΰτα ύπό τών 
λεγομένων σταλακτιτών, ήτοι τών κρυστάλλων 
τών κατασκευασθέντων άπό τής έν τοΐς διηθου- 
μένοις ύδασι διαλελυμένης άνθρακικής τιτάνου. 
Τά έδάφη τών σπηλαίων τούτων περιέχουσι 
πλήθος οστών ζώων ιδίως τής τεταρτογενούς 
εποχής, άναμεμιγμένων μετά κογχυλιων, τε- 
ν.αχίοιν βράχων καί κοχλάκων. Οι μέν σκελετοί 
είσι σπανίως ολόκληροι- τά  δέ όστά τυγχάνουσιν 
άτάκτως διεσπαρμένα , καί τεθραυσμενα και 
καταβεβρωμένα, ώς ει μετηνέχθησαν άπό μεγά
λων άπο στάσεων. Έν δέ τώ τής Βαυαρίας σπη- 
λαίω έξευρέθησαν ύπέρ χιλίους σκελετούς, ών 
οκτακόσιοι μέν ά ρ κ τ ο υ  τρωγλοδύτιδος, ό  ιακοσιοι 
δέ λεόντων καί λ.ύκων καί υαινών. Ο Buc- 
kland  παρετήρησεν ό 'τ ι, ένώ τα  τών άλλων 
ζώων όστά φέρουσιν ίχνη δηγμάτων όδόντων 
ετέρων σαρκοφάγων ζώων, μόνον τα  τής Ιαινης 
φαίνονται άνέπα®α. Εύρε δέ έν άπασι σχεόον 
τοΐς σπηλαίοις ίχνη τών ποδών καί κοπρολιθους 
αύτής, έξ ού τεκμαίρεται ό'τι τά σπήλαια ταύτα 
κατωκήθησαν μόνον ύπό ύαινών, αίτινες συνη- 
θροιζον έν αύτοΐς τά  πτώ ματα  τών θνησιμαίων 
ζώων, καί ϊδίως τών ποηφάγων, ών εύρίσκομεν 
νΰν άφθονα τά  όστά. Κ ατ’ άλλους δέ τά  όστά 
ταΰτα τών σπηλαίων παρεσύρησαν ύπό τοΰ σφο
δρού τοΰ κατακλυσμού ρεύματος καί συνεσω- 
ρεύθησζν φύρδην μίγδην έν τοΐς σπηλαίοις.

11'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ.

Οί κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον έπισκή- 
ψαντες τ τ  Εύρώπη δύο κατακλυσμοί συνέβησαν 
ό'τε ή γή , κεχορηγημένη άκμαιοτάτη γεννητική 
δυνάμει, παρήγαγε τά  πλεΐστα καί μέγιστα τών 
ζώων, άτινα κατεστράφησαν τότε ύπό τών ύδά
των. Τής δέ οργανικής ζωής άμα άρξαμένης 
άναλαμβάνειν άπό τής πανολεθρίας έκείνης, 
έπήλθεν αίφνης τα ΐς  βορείαις καί μεσαις τής 
Εύρώπης χώραις, άπό τής Σκανδιναβίας μέχρι 
τοΰ *Ι'τρου καί τής Μεσογείου, άπροσδόκητον 
ψύχος. Αί πεδιάδες τής Εύρώπης, αί τέιυς ύπό 
τής δαψιλούς καλυπτόμενο» έκείνης φυτείας, ήν 
έξέφερεν ή όμοειδής τής γής θερμοκρασία, οί 
απέραντοι λειμώνες, έν οίς περιεφέροντο αί άγέλαι 
τών μεγάλων ελεφάντων, καί τών ταχυπόδων 
μικρών ίππω ν, καί τών βαρέων ίπποποτάμων, 
καί ρινοκερώτων, κατεκαλύφθησαν ύπό άπειρου 
χιόνος καί πάγου.

Πόθεν προήλθεν ή μεγάλη έκείνη μεταβολή 
τής θερμοκρασίας; Μή ά τη ύφηλίω τήν θερ
μότητα καί τήν ζωήν έπιχέων ήλιος άπώλεσε 
πρός ώραν τήν θερμογόνον αύτοΰ δύναμιν; '*11
μή πως τά  θαλάσσια, ρεύματα (g u li- s tre a m  ) , 
άτινα φέρουσιν άπό τοΰ Ατλαντικού Ωκεανού 
προς τάς βορείας καί δυσμικάς τής Εύρώπης χώ 
ρας τά  ύπό τής θερμότητος τών τροπικών ήλίων 
θερμαινόμενα αύτών κύματα, έπαλινδρόμησαν ; 
Ή  αιτία τοΰ παραδόξου καί μυστηριώδους τού
του επεισοδίου τής ιστορίας τής γής διαμένει 
είσέτι άνεξιχνίαστος. Ούχ ήττον ό'μως τά  ές 
αύτής άποβάντα είσιν άναμφίλεκτα καί ψηλα
φητά. Διότι αίφνης τά  ΰδατα τών ρυάκων, καί 
τών ποταμών, καί τών λιμνών, καί τών θαλασ
σών έπαγώθησαν, καί πέπλος άπειρομεγέθης 
πάγου καί χιόνος κατεκάλυψε τας έ'ναγχος χλοα- 
ζούσας πεδιάδας, καί τάς κοιλάδας, καί τά  όρη, 
καί τά  οροπέδια. Ά πασαι αί πηγαί έξηντλή- 
θησαν· καί οί ποταμοί έπαυσαν ρέοντες, καί τά 
πάντα κατεκάλυψεν ό άπέραντος πάγος νεκρικού 
μανδύου δίκην. Τά πλεΐστα τών τέως έπί τών 
χλωρών έκείνων ταπήτων περιφερόμενα ζώ α , 
μή προφθάσαντα ϊνα έκφύγωσιν, έφθάρησαν καθ’ 
εκατομμύρια, καί μετ’ αύτών οί ελέφαντες καί 
οί ρινοκέρωτες , οΐτινες ήφανίσθησαν έ'κτοτε άπό 
τής Εύρώπης, καί ών τά  σύμφυλα ειδη ζώσι 
νΰν μόνον κατά τάς θερμοτάτας ζώνας. Καί ό 
ήλιος, όστις έ'ναγχος έζωογόνει τούς χλωρούς 
λειμώνας καί τά  δάση, έν οίς συνωστίζοντο συν
αγελαζόμενα τά  μεγάλα παχύδερμα, άνέτειλεν 
έν τή άπεράντω έκείνη παγετώδει έρημία γνο- 
φώδης καί μελαγχολικός· καί οί συριγμοί τοΰ 
βορρά καί ό κρότος τών πανταχοΰ ύπό τήν ρο
πήν τής θερμότητος τών ήλιακών άκτίνων άνοι- 
γομένων ύπό τούς πάγους ρωγμών διεδέχθησαν 
τάς ώδάς τών πτηνών καί τήν άπό τής τών 
ζώων συμβιώσεως καί τής φυτείας καί τού φωτός 
θυ αηδίαν.ι

Λείψανα τοΰ μεγάλου έκείνου νεκρικού πέπλου 
διέμειναν μέχρι τοΰ νΰν οί παγώνες (g lac ieres) 
τών “Άλπεων καί τής Ελβετίας καί Σουηδίας, 
οΐτινες έξετείνοντο πρωϊαίτατα. έφ άπασών τών 
περί αύτάς μεγάλων πεδιάδων.

'Η καθ’όλον τόν ένιαυτόν πίπτουσα χιών δέν 
τήκεται, άλλά διαμένει στερεά έπί τών όρών, 
όσων αί κορυφαί έχουσιν ύπέρ 3 ,0 0 0  μέτρων 
ΰψους. 'Η δ ’ έν ταΐς κοιλάσι καί τα ΐς χαράδραις 
συσσωρευομένη δαψιλής χιών παγιουται καί 
σκληρύνεται τοΰτο μέν έκ τής ύπό τοΰ ίδίου 
βάρους πιέσεως, τοΰτο δέ έκ τού είς αύτήν διεισ- 
δύνοντος ΰδατος, προερχομένου έκ τής έν μέρει 
προσκαίρου τήξεως τών έπιπολαίων στιβάδων 
αύτής, καί μεταβάλλεται είς κρυσταλλώδη μά
ζαν, τήν ύπό τών Ελβετών φυσιολόγων όνομα- 
ζομένην n ev e . Αί ύπό τής θερμότητος τοΰ ήλίου 
περιοδικώς έπερχόμεναι τηκεδόνες καί ή άπό 
τοΰ ψύχους τής νυκτός παγίω σις, και ή τοΰ 
ΰδατος έμφορουμένου άέρος διήθησι; μεταβάλ.- 
λουσι κατ’ όλίγον τήν χ ιόνα είς πάγον ομογενή 
καί κυανοΰν πλήρτ φλυκταινίδων άέρος, αίτινες

πληρούμεναι ΰδατος πηγνυμένου, μεταβάλλουσι 
τό σύνολον τής μάζης είς τόν άληθή κυανοΰν 
άέναον πάγον, όν τοσοΰτον θαυμάζουσιν οί τήν 
Ελβετίαν καί Σαβοΐαν περιηγούμενοι. Οί βρά

χοι τριβόμενοι ύπό τοΰ επικειμένου πάγου άπο- 
σμήχονται καί λειοΰνται· αί δέ έκ τών ύδάτων 
έπί τών βράχων χημικαί καί μηχανικαί ένέρ- 
γεια ι κραδαίνουσι καί διαρρηγνύουσι καί άπο- 
συνθέτουσι καί τούς σκληροτάτους αύτών. Άπό 
τών κορυφών τών όρών αποσπώνται τότε κολοσ- 
σαΐοι όγκοι, καί καταπίπτουσι δίκην νιφοστι- 
βαόων βυρύγδουποι καί καταστρεπτικοί. Είδον, 
λέγει ό κύριος Ch. M artin, τούς κολοσσαίους 
τούτους λίθους κατακρημνιζομένους άπό τών ύψη- 
λοτάτων κορυφών τοΰ Schreckhorn, καί συν- 
ιστώντας έπί τής άσπιλου χιόνος μακράν μέ- 
λανα τάξιν, άποτελουμένην έκ κολοσσαίων όγκων 
καί άπειρων μικροτέρων τεμαχίων. Κ ατά τό 
έ'αρ ή μέν τα χεία  τήξις τών χιόνων γεννά τυ
χαίους όρμητικωτάτους ρύακας , ή δέ βραδεία 
επιφέρει τήν έν ταΐς διασφαγαΐς τών βράχων 
διήθησιν τοΰ ΰδατος, ό'περ, πηγνύμενον, διαρ- 
ρυγνύει καί τούς σκληροτάτους γρανιτικούς βρά
χους, καί τότε βλέπε ιτ ις  έκθαμβος όρη ολόκληρα 
άποσπώμενα, καί κυλιόμενα καί προσκρούοντα 
έτέροις όρεσι συναποσπωμένοις, καί διαρρηγνύ- 
μενα καί καλύπτοντα τοΐς τεμαχίοις αύτών την 
ύπ ’ αύτά άβυσσον (R ev. des Deux-Mondcs 
1 Mars 1 8 6 7 . )

Έ κ τών όγκων τούτων λοιπόν καί ·έκ τών 
έπί τών βράχων άπολειφθέντων ιχνών τής μα· 
κράς ένεργείας τών πάγων συμπεραίνομεν ότι αί 
χώραι καθ’ άς άπαντώμεν τά τεκμήρια ταΰτα, 
μετεβλήθησαν άλλοτε είς παγώνας. Α λλ’ οί 
βραχώδεις έκεΐνοι όγκοι δέν έ'μειναν έν ή κατέ- 
πεσον θέσει· διότι άλλως ήθελον άποτελέσει 
σωρούς άτακτους βράχω ν άλλ’ή έπέκτασις τοΰ 
παγώνος ώθει αύτούς πρός τό πρόσω κατά λό
γον τής άρχαιότητος αύτών.

Κατά τάς παρά τήν Παραβόλταν ’'Αλπεις , 
παρά τό ό'οος S a n to - P r im e , 
εύρίσκομεν έπί τιτανώδους έδά
φους τόν γρανιτικόν όγκον ον πα- 
ριστά ή παρατεθειμένη είκών.
Ό  όγκος ούτος έ'χει μήκος 18 μέ
τρων, καί πλάτος 1 2  καί υψος 
8  μέτρων. Αί γωνίαι αύτοΰ δέν 
είναι διόλου έφθαρμέναι· ή δ ’ επι
φάνεια τών παρ’ αύτώ βράχων 
καλύπτεται ύπό παραλλήλων 
γραμμών · ό'περ δεικνύει ότι ή 
μοΐρα αΰτη τών Άλπεων έκαλύ- 
πτετό  ποτε ύπό παγώνος, όστις 
έξαπλού μένος μάλλον μάλλον 
ώθησε καί κατέθεσεν εκεί τόν 
πελώριον τοΰτον γρανιτικόν όγκον 
διότι άλλως άδυνατοΰμεν ΐνα 
έξηγήσωμεν τήν έπί τού τ ιτα - 
νώδυυς έδάφους παρουσίαν τοΰ 
γρανίτου. 'Ομοίως δέ έν τώ  όρει 
’ΐούρα έπί τοΰ τιτανώδους γεω
λόφου τοΰ Φουρβιέρς παρά τό 
Λούγδουνον τυγχάνουσι πολλοί 
τοιοΰτοι όγκοι γρανιτικοί άπο- 
σπασθέντες βεβαίως άπό τών Ά λ 
πεων καί μετενεχθέντες έκεΐ ύπό 
τών παγώνων τής Ελβετίας. 'Η 
παρατεθειμένη είκών καταδεικνύει έναργέστατα 
πώς μετηνέχθησαν καί άπετέθησαν είς μεγάλα 
διαστήματα οί πλάνητες γρανιτικοί όγκοι. Τό 
μέν στοιχεΐον Α παριστα τήν κορυφήν τών Ά λ 
π ε ω ν  τό δέ Β τήν κορυφήν τών όρών ’ΐούρα, 
ή τόν παρά τό Λούγδουνον λόφον Φουοβιέρς. 
Κατα τούς γεωλογικούς εκείνους χρόνους ό π ά 
γων ABC έξετείνετο άπό τών Άλπεων μέχρι 
τοΰ ορούς Β. Οί άπό τών Άλπεων άποσπώμενοι 
γρανιτικοί όγκοι έπιπτον είς τήν κοιλάδα τοΰ

έπελθούσης τής τηκεδόνος τών πάγων, οί όγκοι 
D  e t Ε  κατετέθησαν ήρέμα έπί τοΰ όροπεδίου, 
ενθα νΰν αύτούς βλέπομεν, τών γωνιών αύτών 
μή βλαφθεισών μηδόλως έκ τής παραδόξου ταύ
της μεταφοράς.

Ένίοτε βλέπει έντρομος ό περιηγητής τούς 
κολοσσαίους τούτους γρανιτικούς όγκους τα 
λαντευόμενους καί ίσορροποΰντας έν άπίστω ΰψει 
ούτως, ώστε νομίζει ότι ή έλαχίστη τοΰ άνέμου 
πνοή ή έπικάθισις πτηνού τίνος ύψιπέτου κατα
στρέψει τήν ισορροπίαν καί κατακρημνίσει αύ
τούς είς τά  βάθη τών ύπ’ αύτούς χαινουσών 
κοιλάδων.

Άπό τών ένδοσίμων τούτων όρμώμενοι οί 
γεωλόγοι ήδυνήθησαν νά όρίσωσι τά  όρια τών

Ή  Οπό τών παγώνων μεταφορά και κατάθ-σις τών 
γρανιτιχών όγκων.

παγώνων τής έποχής ταύτης, άτινα έπελθούσης 
τής θερμότητος περιωρίσθησαν βαθμηδόν καί 
κατ’ όλίγον έν τοΐς συγχρόνοις ήμών όρίοις τών 
ελβετικών Άλπεων. Έπί μέν τής βορείας αύτών 
κλιτύος έπεκράτει ό λεγόμενος π α γ ώ ν  το ύ  
'Ρήν ου, όστις κατεΐχεν όλον τό κοΐλον πεδίον τής 

Κωνσταντίας λίμνης, καί έςηπλούτο μέχρι τών 
μεθορίων τής Γερμανίας· ό τοΰ Λίνθ, όστις έπαυε 
περί τάς έσχατιάς τής λίμνης τής Ζυρίχης· ό τοΰ 
R euss, όστις κατεκάλυψε τήν λίμνην τών τεσ
σάρων νομών όγκοις άναρπασθεΐσιν άπό τής κο
ρυφής τού όρους άγίου Γοτάρδου· ό τού A ar, ού 
αί τελευταΐαι βραχοστιχίαι στέφουσι τάς παρά 
τήν Βέρνην γεωλοφίας, καί ό κυριώτατος καί μέ-

διαπεράσαντες τήν Βαλτικήν καί τήν Βορείαν 
θάλασσαν.

Οΰτω λοιπόν κατά τήν τεταρτογενή περίοδον 
οί παγώνες, οΐτινες νΰν περιωρίσθησαν έν τα ΐς 
πολικαΐς χώραις καί τα ΐς ύψηλαΐς τών Άλπεων 
τής μέσης Εύρώπης μοίραις, έξετείνοντο τότε 
μακράν τών συγχρόνων όρίων, καί κατεκάλυ- 
πτον μέρος τής Εύρώπης, ένταφιάσαντες ΰφ’ αύ
τούς άπαντα τά  ζώα καί τά  φυτά τής έποχής.

Ενισχύει δ ’ ετι μάλλον τήν ύπόθεσιν ταύτην 
ή κατά τάς χώρας ταύτας εΰρεσις οστών ρινοκε- 
ρώτων καί ελεφάντων, καί άλλων ζώων άτινα " 
δέν δύνανται νά ζώσιν έν ψυχροΐς κλίμασι· καί 
ιδίως ή εΰρεσις ολοκλήρων τοιούτων ζώων, ών 
αί σάρκες καί τό δέρμα διετηρήθησαν ανέπαφα 
μέχρι σήμερον έν τοΐς πάγο ις, καί άτινα, οσάκις 
κατά τήν τηκεόόνα άναφανώσί ποτε έπ ί τής 
έπιφανείας, καταβιβρώσκονται ύπό τών πεοιπο- 
λούντων συγχρόνων σαρκοφάγων κυνών, καί ύαι
νών, καί άρκτων, οΰτως ώστε μόλις εν ή δύο διε- 
σώθησαν μέχρι σήμερον, έκτεθειμένα, ώς ειδομεν, 
έν τώ  Μουσείω τής Πετρουπόλεως. Είναι δέ 
άναμφίβολον ότι τά  ζώα ταΰτα κατεβλήθησαν 
ύπό τοΰ έξαίφνης έπισκήψαντος παγετώδους 
ψύχους· δ ιότι, έάν άπέθνησκον φυσικόν θάνατον, 
τά σώματα αύτών περιήλθον άν εϊς σήψιν.

Πώς λοιπόν διασαφήσωμεν τήν έφήμερον παγε
τώδη περίοδον τήν έπισκήψασαν τότε είς μέγα 
τής Εύρώπης μέρος; Εν τα ΐς έπιστήμαις ούδό
λως πρέπει νά δειλιώμεν πρόςτό λ έγε ιν  ’Αγνοώ.

Γ '. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Κ Α Ι

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ.

παγώνος. Ή  δ έ προς το πρόσω κινησις τοΰ
παγώνος τούτου παρέξωσε καί άνεβίβασε τούς 
όγκους τούτους μέχρι τής κορυφής τοΰ λόφου Β. 
’Οψιαίτερον δέ, έπικρατησάσ/ις τής φυσικής τής 
σφαίρας θερμότητος έν ταΐς χώραις ταύταις καί

Γρανιτικό; όγκος τών Ά λπεω ν.

γ  ιστός τού 'Ροδανού, όστις μετήνεγκεν έπί τών 
κλιτύων τοΰ Ίούρα εϊς ΰψος 1 0 Λ Ο  μέτρων ύπέρ 
τής θαλάσσης μεγίστους πλανήτας γρανιτικούς 
όγκους.

Τά φαινόμενα τής έπεκτάσεως τών παγώνων, 
ά'τινα έμελετήσαμεν έπί τών Ά λπεων, βλέπει 
τις καί καθ’ άπασαν τήν βορείαν Εύοώπην, καί 
τήν 'Ρωσσίαν, καί τήν ’Ισλανδίαν, καί τήν 
Πρωσσίαν, καί τήν Αγγλίαν , καί τήν ’Ιρλαν
δίαν, καί τήν Γερμανίαν, καί τινα μεσημβρινά 
τής 'Ισπανίας μέρη. Έν Αγγλία εύρίσκονται 
πολλάκις όγκοι πλανήτες προερχόμενοι άπό τών 
γρανιτικών όρών τής Νορβηγίας, οΐτινες κατήλ- 
θον διά τίνος παγώνος έκτεινομένου άπό τοΰ βο
ρείου πόλου τής Εύρώπης μέχρι τή ί Α γγλίας

Το ανθρώπινον γένος έφάνη τό πρώτον έπί τής 
γής μετά τήν περίοδον τών πάγων. Πόθεν 

ήρχετο; "Οθεν ήλθε τό πρώτον 
φύλλον τό έπιφανέν έπί τών δια
καών βράχων τών σιλουριανών 
θαλασσών, όθεν τά  διάφορα τών 
ζώων γένη, άτινα, άτελέστατα 
τό πρώτον, έφθάρησαν άντικατα- 
σταθέντα ύπ ’ άλλων τελειότερων. 
Είναι γέννημα τής ύπερτάτης 
θελήσεως τοΰ Δημιουργού τών 
άπειρων κόσμων, οΐτινες άποτε- 
λοΰσι τό σύμπαν. Ή  γή  επαθε 
πολλάς μεταβολάς άπό της ώρας 
καθ’ ήν «ήν αόρατος καί άκατα- 
σκεύαστος, καί σκότος επάνω τής 
άβύσσου, καί πνεύμα Θεοΰ έπεφέ- 
ρετο έπάνω τοΰ ΰδατος. » (Γ έ -  
ν ε σ ι ς ,  κεφ. Α '.) Περί τά τέλη 
τής τριτογενοΰς έποχής ή υδρό
γειος σφαίρα διεμοιράσθη τέλος είς 
ηπείρους καί θαλάσσας. Αί ανα
στατώσεις τοΰ έδάφους, αί δια- 
σφαγαί, καί οί ρωγμοί, καί ήφαί- 
στειαι εκρήξεις επέρχονται σπα
ν ιώτερον, καί έξεργάζονται το π ι- 
κάς μόνον καί μικράς καταστρο- 
φάς. Ή  άτμοσφαΐρα είναι ήδη αι
θρία καί εΰδιος, οί ποταμοί καί

οι ρυακες κυλίουσιν ήρέμα τά  γαλήνια αύτών 
νάματα πρός τάς λίμνας ή τάς θαλάσσας · ή δέ 
γή καί αί θάλασσαι καί ό άήρ βρύουσι ζώων 
όμοιων τοΐς νΰν. Καί όμως τό τής δημιουργίας 
έ'ργον ούκ ήν έ'τι συντετελεσμένον. Διότι έ'λειπε
τό όν τό δυνάμενον ΐνα έννοήση καί θαυμάση
αύτήν, ή ψυχή ή λατρεύσουσα καί εύχαριστή- 
σουσα τώ  δημιουργώ. Καί ό Θεός εκαμε τόν 
άνθρωπον.

Τί έστιν άνθρωπος;
Ό  μέν Αριστοτέλης ώρισεν αύτόν ζώ ον 

π ο λ ι τ ι κ ό ν ·  ό δέ Φραγκλΐνος ζώ ον  δ υ ν ά μ ε 
νον ΐν α  κ α τα σ κ ευ ά σ ν ι ε ρ γ α λ ε ία *  ό δέ 
Αινναΐος σοφόν (hom o sapiens). Ό  δέ 
Geoffroy Saint-H ilaire είπε μ ετ’ αύτόν'



To φ υτόν  ζ ή · το ζώ ον ζή  κ α ι  α ισ θ ά ν ε 
τ α ι  · ό ά νθ ρ ω π ο ς ζ ϊί  κ α ι α ισ θ ά ν ε τ α ι  κ α ι  
δ ια ν ο ε ΐτ α ι .

Τον άνθρωπον χαρακτηρίζει ιδίως ή δύναμις 
ήν κέκτηται του έπινοεΐν άφηρτιμίνας ιδέας. 
Δια όέ ταύτης ό άνθρωπο; περιεποίησε μεγί- 
στην έαυτώ δύναμιν, καί έδυνάστευσε τής γής, 
καί ανηγαγε τήν αύτου ψυχήν εις <)είας εκστάσεις 
φιλοσοφίας καί ποιησεως · i t ’ αύτής έγνω το 
άπειρον καί έφεδρε τάς μαθηματικάς έπιστημας.
Ο άνθρωπος είναι το ον οπερ ήδυνήθη ίνα 

’ εφευρη και εννοήση τον αλγεβρικόν τούτον τύπον

0 +  β / = α *  —(— 2 α β — β!·

ή την αλγεβρικήν ιδέαν τών αρνητικών ποσών · 
Ο ο ύ ρ ά ν ιο ς  Μ η χ α ν ισ μ ό ς  τοϋ Λαπλασίου 

και αι Δ ν α τ ο λ ικ α ί  το ϋ  Βίκτορος Ουγου είσί 
τα  έ'ργα τής διανοίας του ανθρώπου1.

’Ιοοί» πώς ό Μωύσής, ό 
αρχαιότατος τών νομοθετών , 
προαγγέλλει τον νέον κάτοι
κον τής γής τον άποτεταγμέ- 
νον ΐνα θαυμάση καί έννοήση 
την κτίσιν καί δυναστεύση 
αύτής.

« Καί είπεν ό Θεός · Ποίή- 
σωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα 
ή μετέραν καί καθ’ όμοίωσιν 
καί άρχέτωσαν τών ιχθύων 
της θαλάσσης, καί τών πετει
νών τοϋ ούρανοϋ καί τών 
κτηνών, καί πάσης τής γής, 
και πάντων τών ερπετών τών 
έρπόντων έπί τής γής. »

« Κ αί έποίησεν ό Θεός τον  
άνθρωπον · κ α τ ’ εικόνα Θεοΰ 
έποίησεν αύτόν · άρσεν καί 
θήλυ έποίησεν αύτούς. »

« Καί είόεν ό Θεος τά  πάν
τα , όσα έποίησε, καί ιδού καλά 
λίαν. » (Γ έ ν ε σ ις , κεφ. λ!

Εί καί άπειρα έγράφησαν 
συγγράμματα καί θεωρίαι περί 
τοΰ άν ό άνθρωπος έγεννήθη 
έν ταύτώ έν διαφόροις τής γής 
μέρεσιν, η έάν οί άνθρωποι 
έγένοντο έξ ένός καί μόνου 
ανθρώπου, το ζήτημα τοϋτο 
διαμένει μέχρι τοϋ νΰν άλυτον.
Αί διαφοραί τοΰ κρανίου καί 
τοϋ χρώματος τών άνθρωπίνων 
φυλών καταδεικνύουσι μάλλον 
οτι ό άνθρωπος εδημιουργήθη 
έν διαφόροις της γής τόποις. Οί 
πλεϊστοι ό'μως τών άνθρωπολό- 
γων, όμοφοονοΰντες τη τταλαια 
Γραφή καί τα ις  παραδόσεσιν 
άπάν των τών άρναίων έθνών, 
παραδέχονται ό'τι τό ανθρώ
πινον γένος άνεφάνη τό πρώ
τον έν τοΐς όροπεδίοις τ ί ς  
Μέσης Ασίας παρά τάς αειθα
λείς όχθας τοΰ Εύφράτου καί 
τοΰ Τίγριδος, ρεόντων ύπό ού- 
ρανόν εύ'διον καί άνά μέσον δαψϊλοΰς καί αύτο- 
φυοϋς φυτείας.

Πολλοί τών φυσιολόγων φρονοΰσιν ότι ό 
πρώτος άνθρωπος μετείχε τής μορφής καί τής 
φύσεως τοΰ πίθηκος, κατοικών έν σπηλαίοις,

* J ’etaisseul pres des flots, par une nuit d’etoiles ; 
Pasunnuage aux cieux, sur les mers pas de voiles; 
Mes veuxplongeaient plus loin que le mondereel, 
Et les vents et le; mers et toute la nature 
Semblaient interroger, dans un cnnfus niurmurc, 

Les flots, le< mers, les feux da ciel.
Et les etoile* d ’or, legions infinies,

A voix haute, a voix liasse, avecmille harmonies, 
Disaient, en inclinant leur couronne de feu;
Et lesflois bleus, querien ne gouverne etn’arrete, 
Disaient, en reeourbant 1’ecume de leur crcte :

« C’est le Seigneur, le Seigneur Dieu. »

(V ic to r  H u g o , les Orientates,')

ώς οί λέοντες καί αί άρκτοι, καί έ'χων την αύ
τήν τοΐς άτιθάσσοις τούτοις θηοιοις φύσιν. Βε
βαίως ήν καιρός καθ’ δν ό άνθρωπος άστεγος ών 
καί άοπλος έπάλαιε πρός τά  άγρια θηρία άεν- 
νάως έπαπειλοΰντα αύτόν, <4αί τάς έπηρείας τών 
στοιχείων· διότι μή δυνάμενος μήτε ί’να πετα , 
ώς πτηνόν, μη'τε ΐνα βυθίζηται έπί μακρόν εις 
τό ύδωρ, ώς οί ιχθύες, ή τά  ερπετά, ήν έ'ρμαιον 
τής δεινής έκείνης γενεάς τών θηρίων ών έγεμον 
τά δάση τοϋ άρχεγόνου κόσμου. Αλλά ή περίο
δος αύτη δέν διήρκεσεν έπί πολύν χρόνον’ καί, 
οί άνθρωποι φύσει κοινωνικοί ένενόησαν ότι μ ό 
νον είς κοινωνίαν συνερχόμενοι δύνανται ΐνα 
σωθώσι, καί μόνον διά τής συμβοηθείας κατώρ- 
θουν αν ί'να ύπερασπίσωσιν εαυτούς άπό τών 
πανταχόθεν έπαπειλούντων αύτούς κινδύνων, καί 
καταστρέψωσι τούς άδηφάγους αύτών έχθρούς, 
καί δε?πό^ωσι τών λοιπών κατοίκων τής γής,

και προφυλάξωσιν αύτούς άπό τής έπηρείας τών 
στοιχείοιν.

« Οί πρώτοι άνθρωποι, λέγει ό Βυφών, αύ- 
τόπται ήδη γενόμενοι τών τέως όιαρκούντων 
συνεχών κλονήσεων καί άναστατώσεων τοΰ εδά
φους τής γής, νΰν μεν καταφεύγοντες εις τας 
κορυφάς τών ορών ό'πως διεκφύγωσι τούς μεγά
λους κατακλυσμούς τών ύδάτων, νΰν δέ διωκό
μενοι ά π ’ αύτών ύπό τοΰ πυρός τών ενδελεχών 
ύφαιστείων έκρήςεων, τρέμοντες έπί γής κραδαι- 
νομένης καί σειομένης ύπό τούς πόδας αύτών, 
γυμνοί τό σώμα καί τόν νοΰν, κινδυνεύοντες έκ 
τών στοιχείων καί τών θηρίων, φοβούμενοι και 
βιαζόμενοι, συνηνώθησαν πρώτον μέν ό'πως βοη- 
θώσιν άλλήλους, έπειτα  δέ ό'πως κατασκευάσω- 
σιν έαυτοΐς κατοικητήρια καί όπλα. Αμυνόμενοι 
τα  θηρία ήρξαντο κατασκευάζειν όπλα κατ 
αύτών στομοϋντες κόχλακας καί χάλικας και

συναρμόζοντες αύτούς εϊς πελέκεις, ούς άνευρί- 
σκομεν νΰν έν τα ΐς άνασκαφαΐς. Ο άνθρωπος τοϋ 
έόάφους τής εποχής ταύτης, έξεργαζόμενος καί 
σφυρηλατώντούς χάλικας, είδεν αίφνης άναθρώ- 
σκοντας σπινθήρας, οΐτινες, άνάψαντες ίσως τυ- 
χαίως ξηρά τινα -χόοτα, έδειξαν αύτώ τάς ά ~ , 
τοΰ πυρός ώφελείας, ότερ άλλως τε , ώ ; φαίνε
τα ι, έπορίσατο καί άπό τής φλεγομένης λάβας 
τών ήφαιστείων ορών. Διά τοΰ ισχυρού τούτου 
στοιχείου ήδυνήθη 'ίνα είσδύση εις τούς άδιαβά- 
τους θάμνους καί τάς λόχαας, καί καθαρίση, καί 
καταστήση οικήσιμα τά  έδάφη έν οίς έμελλεν 
ΐνα σκηνώση. Διά τοΰ χαλικώδους πελέκεως 
έκοψε καί έξυλούργησε τά  δένδρα, κατεσκεύασε 
τών όπλων καί τών εργαλείων τά  χρησιμώτατα, 
δ ι ’ ών ήδυνήθη, επιτηδείως μεταχειριζόμενος 
τούς τένοντας τών ζώων, τάς ΐνας τής άλόης ή. 
τόν Ιλαστικόν φλοιόν ινώδους τινός φυτοΰ, ΐνα 

κατασκευάση χορδάς, ά; έν- 
τείνας άπό τών άκρων κλάόου 
τινός έξειογάσατο τόξον, καί 
στομώσας μικρούς χάλικας 
έποίησεν ές αύτών βέλη. » 
(B u tton , Eporjucs de hi 
nature.)

Ή  ιδέα ήν πλεϊστοι πα- 
ρεδέχθησαν, ό'τι ό άνθρωπος 
έγεννήθη έν τή μέση Ασία 
παρά τάς ό'χθας τοϋ Εύφρά
του καί τοΰ Τίγριδος, έπιβε- 
βαιοΰται ύπό συμβάντος σπου- 
δαιοτάτου, ό'περ αί παραδόσεις 
άπάντων τών έθνών όμοφώνως 
αποδέχονται, τοΰ κ α τ α κ λ υ 
σ μ ο ύ  τ ή ς  Ά σ ια ς .

'θ  ασιατικός κατακλυσ
μ ός, όν ήμΐν ιστόρησε ή 
ιερά Γραφή, έγένετο ύπό τής 
άνυψώσεως τών άπειρομεγε- 
θών συνεχών ορών τού Καύ
κασού.

'θ  φλοιός τής γής, συστα- 
λείς ταχέως ύπό τής ροπής 
τής περικυκλούσης αύτόν ψύ
χρας άτμοσφαίρας, διερράγη 
εις παμμέγιστον ρωγμόν, καί 
άπό τοΰ άπειρου έκείνου κρά
τη ρος άνετινάχθησαν άπειροι 
ήφαίστειαι υλαι άναμεμιγμέ- 
ναι μ ετ’ άπεί:ων ύδατωδών 
άτμών, οΐτινες, άποψυχθέντες, 
μετεβλήθησαν έν ά^αρεΐ εϊς 
ύδωρ καί βροχήν ΐλυώδη κα- 
τακλύσασαν άπάσας τάς πέριξ 
πεδιάδας, καί μεταβαλοϋσαν 
αύτάς είς θάλασσαν άπέραντον, 
έν τώ  μέσω τής οποίας άνέ- 
θρωσκε τό ούρανόμηκες όρος 
τοΰ Αραράτ.

« Έ ν τω έξαχοσιοστω ετει έν 
τή ζωή τοϋ Νωε, τοϋ οευτερου 
μηνός, λέγει δ Μιοϋσής, έβδομη 
καί εΐχάοι τοϋ μηνός, τή ήμερα 
ταύτη έρ^άγησαν πασαι at πηγαί 

τής αβύσσου, καί οι καταρ^άκται τοϋ ούρανοϋ ήνεώ- 
χΟησαν.

Καί έγε'νετο 6 θετό; έπί τής γή; τεσσαράκοντα 
ήμέρας και τεσσαράκοντα νύκτας.

Καί έπεκράτει τό υοωρ χαί επληΟύνετο σιόδρα επί 
τής γν;ς· καί Ικάλυψε πάντα τά όρη τά υψηλά, & ήν 
υποκάτω τοϋ οϋρανοΰ * πεντεκαίδεκα πήχεις ύπεράνω 
ί/ψώΟη τό ΰδιορ. Καί απίθανε πασα σαρς κινούμενη 
έπί τής γής τών πετεινών καί τών κτηνών καί ίου 
Οηρΰον · καί παν έρπετόν κινουμενον έπι τής γής καί 
πας άνθρωπος.

Καί πάντα οσα εχει πνοήν ζωής, καί παν ό ήν έπί 
τής ξηρας άπέθανε.

Καί έξήλειΑε παν τό ανάστημα, β ήν έπί προσώπου 
τής γής, άπό ανθρώπου έως κτήνους και ερπετών καί 
τών πετεινών τοϋ ούρανοϋ' και έςηλείφησαν άπό τή; 
γής. Καί κατελείιθη μονος Νώε και οί μετ’ αύτοΰ 
εν τή Κ'.βοιτω.

Καί ΰψώθη τό ύδωρ έπί γής ήμέρας εκατόν πεν- 
τήκοντά (Γέν. Κε». Ζ'.)·

Έν τή Μωσαϊκή διηγήσει ή έκφρασις ά π α σ α

II δημιουργία τοϋ ’Ανθρώπου. —  Π ρώτη οι/.ογένε·.α.

όρροπυγιου, καί θερμαίνουσαν αύτούς μέχρι τής 
τελευταίας τοΰ λίπους σταγόνος. Διά τής αύτής 
λυχνίας ψήνουσιν άλλους πινγουΐνους.

Δια μεν τοΰ φωτός διεσκεδάσθη τά σκότος τών 
άντρων καί τών σπηλαίων' διά δέ τοΰ πυρός 
κατέστησαν οικήσιμοι καί αί ψυχρόταται χώραι. 
Δια μεν τοΰ πυρός ήλαττώθησαν οί άπό τών 
αγρκυν θηρίων κίνδυνοι φευγόντων φύσει τό πΰρ 
καί τήν εστίαν διά δε τοΰ πυρός έγεννήθη τέλος 
ή τέχνη τοΰ άνθρώπου, καί συνέστη ή οικογέ
νεια.

Απο τών χαλικων τοΰ έδάφους κατεσκεύασεν 
ο πρώτος άνθρωπος, ώς είδομεν, τά  πρώτα 
άτεχνα αύτοΰ εργαλεία, τούς πελέκεις, καί τάς 
σφυράς και τα  βελη, άπερ εύρίσκομεν νΰν άφθονα 
έν τα ΐς άνασκαφαΐς τών χωρών έν αις έ'ζη, καί 
άτινα, καίπερ άνέκαθεν γνωστά όντα, ώνομά- 
ζοντο ύπο τοΰ άγνοοΰντος τήν φύσιν αύτών πλη'

θους ά λ ε ξ ικ έ ρ α υ ν ο ι λ ίθ ο ι,  
διότι έπ.στεύετο ότι οί λίθοι 
ούτοι είχον την δύναμιν τοΰ 
προφυλλάττειν άπό τοΰ κεραυ
νού. Από τινων έτών τά  λεί
ψανα ταΰτα τής πρώτης αν
θρώπινης τέχνης προεβίβασαν 
τήν μελέτην τής ιστορίας τών 
πρώτων άνθρώπων· δ to καί 
συγκαταλέγονται έπιμελώς 

τα ΐς  τε πρό τής ιστορίας άρ- 
χαιολογικαΐς καί ταΐς τής Φυ
σικής ιστορίας συλλογαΐς, 
ό'περ παρέσχεν άφορμήν είς 
αίσχράς παραποιήσεις τών άρ- 
χαιοτήτων τούτων , δ ι ’ ών 
άπατώνται οί άπειροι. Ε π ε ι
δή οί πανούργοι κατασκευα- 
στα-t πωλοΰσιν αύτα κρυφίως 
τοΐς περί τήν έξόρυξιν τών 
τοιούτων λειψάνων άσχολουμέ- 
νοις έργάταις, οΐτινες προσφέ- 
ρουσιν αύτα τοΐς τών τοιούτων 
έρασταΐς ώς νεωστί άνευρε- 
θέντα.

'Η ανάγκη τής διατηρη'σεως 
τοϋ ύύατος καί τής βράσεως 
αύτοΰ έπέφερε τήν έ'εύρεσιν 
τος πηλοπλαστικής τέχνης, ής
* ' 1 f / >/.ειΟχνα ευρισκομεν αναμεμιγ- 
μένα τοΐς άνθρωπίνοις όστοΐς, 
καί άτινα ένιαχοϋ εισι λίαν τε
χνηέντως έςειργασμένα.

Τα σπήλαια έγένοντο, ώς 
είδομεν, αί πρώται τοΰ άνθρώ- 
πόύ κατο ικ ία ι, και ιδίως τά 
λεγάμενα όστεοφόρα, ά'τινα ά - 
ποτελοΰνται ώς έπ ί τό π λε ΐ
στον έκ τάξεως άλληλοδιαδό- 
χων θόλων χωριζομένων ύπό 
στενωτάτων διόδων- Έν αύτοΐς 
εύρίσκονται τά  οστά τοΰ βοός, 
τοΰ ι'-που, τής έλάφου, τής 
τίγρεως, τοϋ ρινοκέοωτος καί 
άλλων τετραπόδων, οίς έτρέ- 
φεπο ό άνθρωπος τής τετετα - 

ρτογενοΰς πρό τοΰ κατακλυσμοΰ έποχής. Διότι 
τά  πλεΐστα τών οστών τούτων είσί πεπρι- 
σμένα κατά μήκος, ό'περ δεικνύει ότι ό άνθρω
πος ήνοιγεν αύτά ό'πως άπορ^οφήση τόν μυε
λόν, όντα τότε, ώς φαίνεται, τό μάλιστα 
έπιζητήσιμον έδεσμα. ΓΙαραδοςότατά είσιν 
ιδίως τά  σπήλαια άτινα ήσαν χρήσιμα ώς τά 
φοι τώ  άνθρώπω. Παρά τήν πόλιν A u rig n ac  
τής Γαλλίας εργάτης τις σκαπτών έςεΰρε μέγαν 
κάθετον λίθον κλείοντα τήν οπήν άντρου, έν ω 
ήσαν δεκαεπτά ανθρώπινοι σκελετοί καί παρ’ 
αυτούς διάφορα λίθινα έργαλεΐα καί οστά συγ- 
χρο'νων ζώων. Το άντρον τοΰτο ύπεςέφυγε μέ- 
-/ ρι τοΰδε τά  βλέμματα τών άνθρώπων · διότι 
πρό τής εισόδου αυτοΰ ήσαν συσσωρευμένοι λίθοι 
έξομοιοΰντες αύτό τώ  λοιπώ έδάφει. 'θ  τάφο; 
ούτος ανάγεται είς έποχήν άρχαιοτέοαν τοϋ 
Εύρωπαϊκοΰ κατακλυσμοΰ, ώς καταφαίνεται έ»

ή γή -είναι ύπερβολική, άντί του μέγα μέρος 
τής γής. Ούχ ήττον ό κατακλυσμός τής Βίβλου 
συνέβη άληθώς· ούχί όμως ώς καθολικός τής 
ύφηλίου, άλλά ώς μερικός έκ τής έκρήξεως τών 
όρέων τοΰ Καυκάσου.

Τοϋ έν τή Ασία μεγάλου κατακλυσμοΰ δυ
νάμεθα ΐνα λάβωμεν έννοιαν έκ τοΰ πρό τινων 
έτών έν Μεςικώ συμβάντος έπιτοπίου κατακλυ
σμοΰ, άπό τής έκρήςεως ήφαιστείων ορών.

Είς άπόστασιν πέντε ή μερών άπό τής πόλεως 
Μεξικόν εύοίσκετο έν έ'τει 1Τ 59 χώρα καρπο
φόρος και καλώς γεγεωργημένη καθ’ ήν έφύετο 
άφθονος ή ό'ρυζα, καί ή ινδική ζέα καί αί βανα ■ 
νεαι. Κ ατα τόν ίούνιον φρικτοι σεισμοί έκρά- 
δαινον τό έδαφος τοΰτο έπί δύω μήνας- κατά δέ 
τήν νύκτα τής 2 8  πρός τήν 2 9  σεπτεμβρίου ή 
γή σεισθεΐσα σφοδρότατα άνυψώθη κατ’ ολίγον 
έν διαστήματι πολλών λευγών είς ΰψος άπ ι
στον 1 5 0  μέτρων. Τό άνυ- 
ψωθέν έκεΐνο έδαφος έκυμά- 
τιζε καί έσάλευεν οίονεί θά
λασσα ταρασσομένη ύπό πνοής 
σφοδρού' άνεμου · λόφοι άνυ- 
ψοϋντο καί πάλιν ήφανιζοντο 
έπί τής σαλευούσης έκείνης 
έπιφανείας μέχρις ο ύ ,.δ ια ρ -  
ραγεΐσα αύτη έσχημάτισε άπει- 
ρο;/.εγέθη κρατήρα, καί άπό τοΰ 
βαράθρου έκείνου έςηρρεύγοντο 
καπνός, φλόγες, πΰρ, λίθοι πε- 
πυρακτωμένοι καί τέφρα είς 
άκατανόητον ύψος.

Από του -/αίνοντος έκείνου 
βαράθρου διανέστησαν εξ όρη 
ήφαίστεια, έν οίς τό ήφαίστειον 
τόόνομασθέν Jo ru llo  ό'περ έςαί- 
ρεται σήμερον ί)50  μέτρα ύπερ
άνω τής άρχαίας πεδιάδος.

Καθ’ ήν ώραν αί δονήσεις 
τοΰ εδάφους ήρςαντο, οί δύω 
ποταμοί Rio do Cuitim baet 
Rio San Pedro κατασχείε'ν- 
τες καί όπισθοδρομήσαντες, 
έπλημμύρησαν άπασαν τήν ύπό 
τοΰ Jorullo κατεχομένην σή
μερον πεδιάδα. Αίφνης έν τώ 
άδιαλείπτως άνυψουμένω εδά- 
φει χάσμα πελώριον άνοι/θέν, 
κατέπιεν αύτούς, άναφανέντας 
αύθις μακράν πρός δυσμάς έφ’ 
άλλου πόρρω τής κοιτίδος αύ
τών διεστηκότος έδάφους.

Ή  πλημμύρα αυτη άναμι- 
μνη'σκει ήμάς τόν έπί τοΰ Νώε 
κατακλυσμόν.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Πρό τεσσαράκοντα έ'τι έτών 
έπιστείετο κοινώς ότι ό άνθρω
πος έδημιουργήθη πρό εξ ή 
έπτά  χιλιάδων έτών. Αλλ’ αί 
νεώταται μελέται τής ίστοοίας 
τών Σινών, καί τών Α ιγυπτίων 
καί τών Ινδών καί τών Ασσυριών έκοάδαναν 
τήν κοινώς παραδεδεγμένην ταύτην ιδέαν ήν 
έπορισάμεθα μή όρθώς τήν Βίβλον διερμηνεύ 
σαντες. Πολλοί τών παλαιοντολόγων καί έσ /ά- 
τως ό κύριος Έδουάρδος Λαρτέτ άπέδειξαν ό'τι 
οί χρονολόγο ι κακώς διεσάφησαν τήν πεοί τής 
γενέσεως τοΰ ανθρώπου περικοπήν τής Γραφής, 
ούδεμίαν όριζούσης ακριβή χρονολογίαν.

Αποδειςις ό ε τής άρχαιοτητος τοΰ ανθρωπίνου 
γένους τρανωτατη εισι τα  επι τοϋ έδάφους τής τε
ταρτογενούς πρό τοΰ κατακλυσμοΰ έποχής έξευοε- 
θε'ντα έσχάτως ανθρώπινα έργαλεΐα καί οστά, ά'τινα 
συνήθως είοίν άναμεμιγμένα μετά τών οστών τών 
προ τοΰ κατακλυσμου ζωων τής έποχής ταύτης.

'Η παλαιοντολογία είναι έπιστήμη νεωτάτη 
ύποτυπωθεΐσα πρό πεντήκοντα σχεδόν έτών, καί 
μόλις σήμερον ήδυνήθημεν ίνα διασαφήσωμεν 
ολίγον τι τήν ιστορίαν τών πρώτων τής γής

ζώων. Ούδέν δέ άπορον άν μέχρι τοΰδε σπάνια 
μόνον εύρέθησαν έσχάτως έν τοΐς έδάφεσι τής 
τεταοτογεννοΰς έποχής άνθρώπινα λείψανα. Α ι
τ ία  δέ τούτου ίσως καί τό όλιγάριθμον τών άν
θρώπων καί τό έθος αύτών τοΰ καίειν τούς νε
κρούς. Πρός εύκολον κατανόησιν τής ιστορίας τών 
πρωτογενών άνθρώπων διαιροΰμεν αύτήν είς δύο 
περιόδους,

Ι "  Τήν τών λίθων,
2 ον Τήν τών μετάλλων.

Α '. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ.

Τό πΰρ έγένετο ή πρώτη πρός έπίδοσιν τοΰ 
ανθρώπου έφεύρεσις. Ό  πρωτογενής άνθρωπος 
μετεχειρισθη πρό; τοΰτο τά  αύτά τοΐς νΰν άγρίοις, 
ή τοΐς τής νοτίου Αμερικής μηχανήματα, ότε 
ευρεν αύτούς ό Κολόμβος. Έ τριβε δηλαδή δύο

Ή δημιουργία τοϋ Άνθρωπον. — Ή ίμνν»,

ξηρά ξύλα πρός άλληλα, ή περιέστρεφε σκόλοπα 
είς όςύ άπολήγοντα έν οπή κορμοϋ δένδρου. Τά 
ξύλα, τά  ορυκτά φλογιστά έλαια, αί ρητΐναι 
τών κωνοφόρων δένδρων, τό λίπος τών άγριων 
ζώων, το έ'λαιον τών κητών έθέρμαινον καί έφώ- 
τιζον αύτόν τήν νύκτα. Οί σύγχρονοι ήμΐν Έσκι- 
μώς δέν εχουσι πρός θέρμανσιν καί φωτισμόν 
τών σκηνωμάτων αύτών κατά τάς μακράς νύκτας 
τής γνοφώδους καί κατεψυγμένης αύτών χώρας 
άλλο πλήν τό έ'λαιον τής φώκης, ό'περ καιόμενον 
έν λυχνία είναι χρήσιμον εϊς έ'ψη'ιν τών έδεσμά- 
των καί παραγωγήν θερμότητος, καί φωτισμόν.

Οί κάτοικοι τής νήσου Φερόης μεταβάλλουσι 
τό σώμα τών καταπιμέλων πιγκουΐνων πτηνών 
είς άληθή παράδοξον λυχνίαν. Διότι άφαιροΰντες 
τά έντόσθια καί παρεισάγοντες είς τό ράμφος τοΰ 
ζώου θρυαλλίδα άναπτουσιν αύτήν, άπορροφώσαν 
κ α τ’ ολίγον άπαν τοΰ πτηνοΰ τό λίπος μέχρι τοΰ



τών έν αύτώ εύρεθέντων οστών τοΰ Μαμμούθου 
καί τοΰ 'Ρινοκέρωτος Τοιχορρίνου.

Έ ν  τισ ι τών άλλαγοΰ τοιούτων σπηλαίων 
εύρίσκομεν ού μόνον λείψανα λιθοξοϊκής καί πη
λοπλαστικής, άλλα καί σχεδογραφίας, αίτινες 
έκπλήττουσιν ήμάς τη έναργεία καί τέχνη τών 
ύπο τοΰ άνθρώπου διαγραφέντων συγχρόνων 
ζώων, άτινα έξηφανίσθησαν μετα ταΰτα.

Έν τη έν ετει 1 8 6 7  παγκοσμίω έκθέσει 
έξετέθησαν έν τνί 'Ιστορία τών Έργων τοΰ Αν
θρώπου πολλά τοιαΰτα σ^εδογραφη'ματα τών 
πρώτων άνθρώπων, έγχαραγθέντα όστοϊς η λ ί-  
θοις εύρεθεΐσιν έν τα ΐς στιβάσι της τεταρτογε
νούς έποχής καί γεγραμμένα λίαν τεχνηέντως.

*Εν τών λειψάνων τούτων παριστα σχεδογρα- 
φίαν έπί τεμαχίου έλεφαντόδοντος ΰποτυποΰσαν 
μορφήν Μαμμούθου. Τό ανθρώπινον τοΰτο εργον 
εύρέθη τεθραυσμένον καί συνηρμόσθη εντελέ
στατα . Έ π ί της πλακός ταυτης βλέπομεν τον 
μικρόν τοΰ ζώου οφθαλμόν, καί τους μεγάλους 
αύτοΰ χαυλιόδοντας, καί την μεγάλην προβο
σκίδα, καί την δασεΐαν χοίίτην, καί ό'περ ιδίως 
χαρακτηρίζει τόν Μαμμούθον, την άνιπτα- 
μένην αύτού ούράν μη τελευτώσαν εις λεπτόν

καί καταπίπτουσαν ώς ή τού Έλέφαντος, άλλά 
έξαιρομένην καί εϊς θύσανον άπολήγουσαν.

Έν πολλαΐς της Εύρώ πης/ώ ραις, καί μάλι
στα έν Γαλλία, εύρίσκομεν μνημεία παράδοξα, 
άποτελούμενα εκ μεγάλου λίθου ποικίλως με- 
μορφωμένου κατά χώρας, καί τεθειμένου όριζον- 
τείως έπ’ άλλων καθέτων λίθων ύποστυλούντων 
τον βpάyον δίκην κιόνων. Τα μνημεία ταΰτα 
έκαλύπτοντο πάλαι ποτε ύπό χωμάτων ( t u 
m u li ) συνιστώντων λόφους. ’Αλλ’ ό χρόνος άναρ- 
πάσας τά χώ ματα άνέδειξεν αύτά γυμνά.

Τά μνημεία ταΰτα, ά'τινα ώνομάζοντο κ ε λ 
τ ι κ ά  η δ ρ υ ϊδ ικ ά  ύπό τών άρχαιολόγων 
άποδιδόντων αύτά τοΐς Κελτοΐς καί Δρυίδαις, 
άπεδείχθησαν ώς κατασκευασθέντα ούχί εκ τών 
ίστορικώς γνωστών νεωτάτων τούτων έθνών, 
άλλ’ ύπό τών πρό τοΰ κατακλυσμού άνθρώπων, 
χρήσιμα αύτοΐς γενόμενα ώς τάφοι. Τινά δε αύ
τών άποτελοΰσιν άληθεΐς στοάς, περιεχούσας 
πολλά τμη'ματα. Πολλάκις οί κάθετοι λίθοι 
είσίν έστι/ωμένοι είτε ώς κίονες ναοΰ ειτε κυ- 
κλοειδώς, ώς έν Δανία (crom lechs). Τών μνη
μείων τούτων έ'νιά είσι κολοσσαΐα, οίον τό εν 
Silbury H ill , έ'χον εξήκοντα ποδών ΰψος, καί

έγερθέν, ώς φαίνεται, κατά τό εθος άπάντοιν 
τών αρχαίων έθνών είς μνη'μην άποθανόντος αρ- 
/ οντος η βασιλέως. *0 τάφος τοΰ Νίνου, καί 
ό τοΰ Λαίου πατρός τού Ο ιδίποδος, οί τάφοι 
τοΰ "Εκτορος καί Πατρόκλου, οΰς περιγράφει ό 
"Ομηρος, ό τάφος όν ό μέγας Αλέξανδρος ήγει- 
ρεν έπί τοΰ νεκροΰ τοΰ 'Ηφαιστίωνος, εις όν 
εδαπανήθησαν 1 2 0 0  τάλαντα (εξ  εκατομμύρια 
δραχμών) , αί πυραμίδες της Αίγύπτου εισι 
τρανά μνημεία τοΰ παρά τοΐς άρχαίοις διαιωνι- 
σθέντος τούτου έθους. Ένίοτε οι λόφοι ούτοι έγέ
νοντο χρη'σιμοι ώς άληθεΐς νεκοοπόλεις εις Εν
ταφιασμόν πολλών άνρθώπων,ώςάποδεικνύουσιν 
οί έν αύτοΐς ευρισκόμενοι πολλοί άνθρώπινοι 
σκελετοί, οΐτινες ώς έπί τό πλεΐστον εΰρίσ·<ον- 
ται καθη'μενοι. Οί πλεΐσ το ι τών σκελετών τών 
γυναικών είναι συνημμένοι μετά σκελετών έμ - 
βρύων, ό'περ άποδεικνύει τό παρά τοΐς πρώτοις 
άνθρώποις επικρατούν εθος τοΰ θυσιάζειν τα  βρέ
φη, όσων αί μητέρες άπέθνησκον [κατά τόν το
κετόν η μετ’όλίγον.

Β'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Ή  έξεύρεσις της κατεργασίας τών μετάλλων

Λ ιμναϊαι οίχήσεις των πρώτων άνθρώπων έν 'Ε λβετία . (Habitations lacustres. — Pfalribauten)

έγένετο έκ τών μεγίστων της τοΰ άνθρώπου κοι
νωνικής ιστορίας συμβάντων. Ο χημικός Θε- 
νάρδος είπεν ό'τι δυνάμεθα ΐνα κρίνωμεν περί 
της παιδείας έκαστου έ'θνους άπό τοΰ τρόπου δ ι’ 
ού κατεργάζεται τόν σίδηρον. Τολμώμεν δέ εί
πεΐν ότι ό ά'νθρωπος άν δέν εύρισκε την σιδη
ρουργίαν, διέμενεν άν αιωνίως άγριος καί άπαί- 
δευτος.

φαίνεται δέ ό'τι πρώτιστον πάνΐων έγνώρισεν 
ό ά'νθρωπος τόν χρυσόν, καταφερόμενον μετά 
τών χειμάρρων καί έφελκύοντα αύτόν διά  τής 
λάμψεως, η διαδοθέντα είς την βορείαν Εύρώπην 
μάλιστα έκτών Ούραλίων όρών.

Μετά τόν y ρυσόν ό ά'νθρωπος έξεΰρε τόν χα λ 
κόν καί τόν κασσίτερον, ορυκτά συνηθέστερον 
ευρισκόμενα μετά τόν σίδηρον. Φαίνεται δέ ό'τι 
ό άργυρος εύρέθη όψιαίτερον δίοτι δέν εύρί- 
σκεται ούδαμώς έν τα ΐς γεωλοφίαις της περιό
δου ταύτης.

Ό  ο ρ ε ίχ α λ κ ο ς  είναι, ώ; γνωστόν, μ ίγμα  
χαλκοΰ καί κασσιτέρου (έννέα άτομα χαλκοΰ 
καί εν κασσιτέρου). Παράδοξον δε ότι ή συμμι- 
γ ία  αΰτη ήν έν χρη'σει παρά τοΐς πρώτοις 
άνθρώποις πρό τοΰ σιδη'ρου· διότι ό σίδηρος 
έξορύσσεται δυσκολώτερον, καί δ ιότι ή σιδηρΐ- 
τις γη χωνευομένη εκφέρει το πρώτον ούσίαν

ακάθαρτον τόν χωνευτόν σίδηρον, ήτις ούδεμίαν 
εχει μεταλλικήν ιδιότητα, ώς ούσα εύ'θραυστος 
καί τά μάλιστα τώ λίθω παρόμοιος. Ή διά 
τής χωνείας παραγωγή τοΰ σιδη'ρου άπαιτεΐ 
προπαρασκευάς· δυνάμεθα όμως εύκολώτατα ΐνα 
παράξωμεν τόν ορείχαλκον μιγνύοντες τόν χαλ
κόν καί τόν κασσίτερον καί προσθέτοντες όλίγον 
άνθρακα.

Ό  ορείχαλκος τήκεται εύκολώτερον, είναι 
σκληρότερος τοΰ χαλκοΰ, καί καθίσταται έ'τι 
μάλλον σκληρότερος βραδέως άποψυχόμενος. 
Άλλά μεταφερόμενος άπό τής καμίνου καί βυ
θιζόμενος εύθυς εϊς ψυχρόν ΰδωρ καθίσταται 
έλαστικώτερος "καί λίαν εύχρηστος. Αναλαμβά
νει δε τήν πρώτην αύτοΰ σκληρότητα, έαν, θερ- 
μάναντες αύτόν εκ νέου διάπυρον, άφη'σωμεν 
αύτόν ΐν’ άποψυ^ρανθη βραδέως. Αί ιδιότητες 
αύτοΰ είσι πάντως έναντίαι της τοΰ χάλυβος, 
ό'στις είναι μίγμα 99 άτόμων σιδήρου καί ένός 
ά'νθ ράκος.

*0 "'Ομηρος λέγει ό'τι οί μέν 'Έλληνες καί 
Τρώες στρατιώται ήσαν (οπλισμένοι σιδήρω, οί 
δέ άρ^ηγοί όρει^άλκω· διότι έθεώρουν αύτόν 
άρχαιότερον καί εύγενέστερον, ώς οί Έβραΐοι 
περιτέμνουσι τά  νήπια μέχρι σήμερον ούχί διά 
μαχαίρας σιδηράς άλλά λιθίνης, όπερ δεικνύει

τήν άρχαιότητα καί τήν ευγένειαν τήςΰλης. Έν 
Σουηδία καί Νορβεγία έξευρέθησαν έσχάτως τά  
ίχνη τών χωνευτηρίων δ ι ’ ών οί πρώτοι άνθρω
ποι κατεσκεύαζον μεγάλα όρειχάλκινα δοχεία, 
χρήσιμα οντα είς υποδοχήν τοΰ αίματος τών 
σφαγιαζομένων ζοίων. Έ ν δέ τή  Ε λβ ετία  εύ
ρέθη έκμαγεΐον λίθινον δ ι’ ού έχώνευον πελέκεις 
opeiy αλκίνους. Τά πλεΐστα έκ τών μετάλλων 
τούτων κατασκεασθέντα έργαλεΐα έκπλήττουσιν 
ήμάς φιλοκαλία καί τέχνη.

Ά λλ’ έκ τών εξευρέσεων αίτινες δεικνύουσιν 
ήμΐν τ ά  κατά τόν βίον τών πρώτων άνθρώπων 
τής τών μετάλλων έποχής, ή παραδοξοτάτη καί 
διδακτικω τάτη πασών είναι βεοαίως ή τών 
λ ι μ ν α ί ω ν  ο ικ ή σ εω ν  (habitations lacus
tres ).

’Εν ετει 1853 καί 1854 ό χειμών έγένετο 
δριμύς έν Ε λβ ετία , ώστε τά  ΰδατα τών λιμνών 
κατέπεσον όσον ούδέποτε άλλοτε. Ο ί κάτοικοι 
τού Meilen παρά τάς όχθας τής λίμνης τής Ζυ
ρίχης ήθέλησαν ώφελούμενοι έκ τής εύκαιρίας ΐνα 
προσκτήσωνται παρά την λίμνην νέον έδαφος, 
όπερ άνυψώσαντες περιετείχισαν. ©έτοντες τά 
θεμέλια τών τεΐ’/ώ ν εύρον έν τώ  ίλυώδει βυθώ 
τής λίμνης πασσάλους άνεστραμμένους ή καθέ- 
τως έμπεπασσαλευμένους, πολλά άπειροκάλως

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ Τ Ο Ϊ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Έ π ιτυμ 6 ια μ νΤ ιμ εία  τώ ν πρώτων άνθρώπων.

Χ αλκαϊ μά /α ιρα ι. Δ ιχθεσις τώ ν σκελετών τών πρώτων ανθρώπων έν τινι τάφω τής Σουηδίας. Χάλκη μ ά /α ιρα .

Λαόή εγχειριδίου οστέινη.

Κ ιανίον ά /Ο 'ώ που τή ; έποχής τών λίθων

Χαλκή περόνη Λίθινον έγχειρίδιον.

Λίθινος πέλεχυς.

’Επιτάφιον σπήλαιον έν Aurignac.

Λόφοι ( tumuli νεκροταφεία.

έξειργασμένα άγγεΐα , πολλά έργαλεΐα λίθινα 
καί όστέϊνα καί χαλκά.

Η παράδοξος αΰτη συσσώρευσις παντοειδών 
πραγμάτων έν τώ  άποξηρανθέντι πυθμένι τής 
λίμνης έφαίνετο άνεξήγητος, ότε ό ιατρός Kel
ler ίδών ένενόησεν εύθύς ότι άνήκον είς τήν πρό 
τής ιστορίας έποχήν, καί ότι οί άρχαΐοι κάτοι
κοι τής λίμνης Ζυρίχης κατεσκεύαζον τάς κατοι
κίας αύτών ύπέρ τήν ύδάτων, έθος κοινόν ά'πασι 
τοΐς παρα τας Έλβετικάς λίμνας οίκοΰσιν άρ
χαίοις άνθρώποις (Plahlbauten, εϊς 4 ον, Zu
rich , 1854-1856). Άπό τοΰ σπινθήρος τούτου 
άνήφθη ό δαυλός ό καταφωτίσας τήν σκοτεινήν, 
και μακραν και ήκιστα γνωστήν ταύτην περίο
δον τοΰ άνθρωπίνου γένους.

Μ ετα την εν έ'τει 1854 έκδοσιν τοΰ πρώτου 
υπομνήματος τοΰ σοφοΰ Κέλλερ οί παλαιοντο- 
λόγοι ήρξαντο ί'να έρευνώσι τάς λίμνας τής Ε λ 
βετίας μετα τοσουτου ζήλου, ώστε έν τώ πα - 
ροντι γνωριζομεν 2 0 0  ίδρυμένας έπ’ αύτής τής 
λίμνης πόλεις τών πρώτων άνθρώπων,ών α ίπλεΐ- 
σται εύρίσκονται έν τη λίμνη τής Κωνσταντίας, 
τοΰ Neufchatel, τής Γενεύης κ. λ . καί καθ’

έκάστην εύρίσκονται νέαι. Εκ τών έν αύταΐς 
εύρεθέντων άpyαιολογικών θησαυρών συνεστάθη- 
σαν θαυμαστόταται συλλογαί. Ιδ ίω ς δέ ώδή- 
γησαν τούς σοφούς εϊς τάς έρεύνας αύτών οί Ελ
βετοί άλιεΐς , οΐτινες έγνώριζον άνέκαθεν τά 
μέρη έ'νθα οί πάσσαλοι έσχιζον τά  δίκτυα αύ
τών.

Ό  'Ηρόδοτος διηγείτα ι περί τών παρά τήν 
έν Θράκτι λίμνην Πρασιάδα οϊκούντων Παιόνων 
ότι αί πόλεις αύτών ώκοδομοΰντο έπί πασσάλων 
έν τή  λίμνη , καί συνήπτοντο τή ξηρά διά στε
νής γεφύρας. Ο ί δέ άλιεΐς τής λίμνης ταύτης 
διατελοΰσι ζώντες έπί τών ύδάτων μέχρι τοΰ 
νΰν, ώς έπί τοΰ Ηροδότου. Ή  πόλις T c h e rh a rk  
έν 'Ρωσσία είναι έκτισμένη κατα τόν αύτόν 
τρόπον έπί τοΰ ποταμοΰ Δον· ή δέ Βενετία είναι 
πόλις ένάλιος, οϊκοδομηθεΐσα κατα τούς ιστορι
κούς χρόνους έπ ί τίνος τεναγώδους τοΰ Άδοίου 
παραλίας. 'Η πόλις Βόρνεον είναι ομοίως οικο
δομή μ  ένη. "Εν τισ ι τοΰ Εϊρηνικοΰ ’Ωκεανοΰ νή- 
σοις λαοί τινες κατοικοΰσιν επι τών λ ιμ ν ώ ν  οί 
δέ ’ίνδοί τής Βενεζουέλας καμνουσι τούτο ό'πως 
άποφεύγωσι τά  τών κωνώπων δήγματα.

Περικεκυκλωμένοι ύπό άπεράντων τελμάτων 
καί δασών καί κινδυνεύοντες έκ τών σαρκοφά
γων θηρίων τής έποχής, ίσως δέ καί τών ομοφύ
λων, οί άνθρωποι προετίμων τήν έπί τών ύδά
των κατοίκησιν ώς άσφαλεστέραν.

Εκ τών εϊρημένων συμπεραίνομεν ό'τι κατά 
τήν έποχήν τών μετάλλων, καθ’ ήν έ'ζη ό Μαμ- 
μούθ καί ή μεγάλη 'Άρκτος, ό ά'νθρωπος, κατα- 
λείψας τά  σπήλαια, ή'ρξατο ΐνα κατασκευάζη 
κατοικίας όλίγον διαφερούσας τών οικιών άς 
έκτισαν τά  πεπαιδευμένα έθνη, άφ’ών άρχεται 
ή έπο/ή τών ιστορικών y ρόνων.

Μετά τάς έν Ε λβ ετία  παραδοξοτάτας ταύ
τας εξευρέσεις ό καθηγητής τής Ζυρίχης κύριος 
Besse, έρευνήσας τάς λίμνας τής Λομβαρδίας καί 
τής Βαυαρίας, εύρεν έν αύταΐς τάς αύτας άpyαίας 
οικήσεις. Έ κτοτε  έγένοντο πολλαί έπαλλήλως 
τοιαύται ευρέσεις έν Αύστρία, έν Αγγλία, έν 
Ιρλανδία , έ'νθα ιδίως εύρέθησαν πολλαί τε /νη - 
τα ί νήσοι κατεσκευασμέναι έκ λίθων π ε ρ ^ ο μ έ -  
νων ύπό πασσάλων (c ran n o g es).

(Έπετ«ι συνέχεια.)



ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΑΙ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ.

Ο ΓΑΙΑΝΘΡΑΞ 

ΚΑΙ Ο Σ Ι Δ Η Ρ Ο Σ .
ι  Έ σ τ ι 8ε και γη , ή σπειρομένη μεν ού φερει 

καρπόν, όρυσσομε'νη δ: πολλαπλασίους τρέφει, η εί 
σίτον Ιιρερε. » (Ξενοφ. περι ΙΙροσόοο,ιν.)

I .

Α'. Ο Γαιάνθραξ.

Ο σ ίδηρος κ αί ό γ α ιά ν θ ρ α ξ  είσιν οί βα 
σιλείς καί δυνάσται τοΰ αίώνος, οί μοχλοί οί 
άνατρέψαντες καί άναμορ- 
φώσαντες την γην, ή άληθής 
πηγή τοΰ πλούτου, καί της 
ύπεροχής καί της δυνάμεως 
τών πεπαιδευμένων εθνών.
Ο'ίαοι <5έ τά  έθνη όσα άμε- 
λοΰσι της έκκαρπώσεως τών 
αληθών τούτων θησαυρών.
Το στάσιμον, ή περιφρόνησίς 
καί ή εθνική πτώχευσις δο- 
θήσονται αύτοΐς έν τώ  μέλ- 
λοντι. 'Η 'Ελλάς καί το Βέλ- 
γιον συνεστάθησαν βασίλεια 
έν ταύτώ περί τά  1 8 3 0 . ’Αλλ 
όποία μέν έπίδοσις, όπόσος 
πλοΰτος έν τώ Βελγίω, καί 
δση ή πολιτική αξία τής 
μικράς ταύτης y ώρας! πο'σον 
δέ δυσχερής καί άργαλέα ή 
είς το βέλτιον σχετική τής 
Ελλάδος έπίδοσις! Η Α γ
γλία καί αί Ήνωμέναι Πο- 
λ ιτε ΐα ι όφείλουσιν εις τάς 
δύο ταύτας ΰλας χάριν τής 
δυνάμεως καί τοΰ αξιώματος 
αϋτών. Απλώς δέ ή αξία 
τών έθνών δοκιμάζεται ση'
μερον έκ τής παραγωγής τών 
δύο τούτων ύλών. Η Βρεζιλία 
καί ή Περουβία, καίπερ πα- 
ράγουσαι χρυσόν καί πολυ
τίμους λίθους, δέν έ'χουσι το 
πολιτικόν βάρος τοΰ Βελγίου.
Μία τών αιτιών τής πτώσεως 
τής 'Ισπανίας είναι ή παρα- 
μελησις τής έκκαρπώσεως τών 
προϊόντων τούτων. νΛνευ αν- 
θρακος, άνευ σιδήρου οϋδεμία 
κίνησις, οϋδεμία έπίόοσις, 
ούδείς πλοΰτος.

"Οτε περί τά μέσα τοΰ 
παρελθο'ντος αίώνος έργολάβοι 
τινές έπεχείρησαν ΐνα εισά- 
ξωσιν είς τήν Αγγλίαν τήν 
χ ρήοιν τών γαιανθράκων , 
ενεκα τής όσημέραι αύξούσης 
τιμής τών ξύλων, καθολική 
έξηγέρθη κ α τ’ αύτών κραυγή.
Τα ελαττώματα τής ειδεχθούς καί ρυπαρομελαί- 
νης έκείνης ούσίας έθεωρη'θησαν ώς άφόρητα. Οί 
γαιάνθρακες έφθειραν τόν άέρα καί έο£>ύπουν τά 
λευκά ένδύματα, καί έπέφερον άσθενείας τοΰ 
στήθους, κα ί, ό'περ ύπέρ πάν άλλο άσυγχώ- 
ρητον, έφθειραν καί έκηλίδουν τό νεαρόν καί 
άνθοΰν τών γυναικών χρώμα. Και εϊ και αι 
άκαδημίαι τών δύο έθνών έδοκίμασαν παντί 
σθένει νά προβιβάσωσι τήν χρήσιν αύτών, ούδεν 
ήττον οί γαιάνθρακες άπεσκορακίσθησαν έπι 
πολλά έ'τη πανταχόθεν.

Σήμερον τό Λονδΐνον καταναλίσκει κατ ετος 
περί εζ εκατομμύρια τόνων γαιανθράκων, ών οι 
παχεις καπνοί συνιστώσι τόν αιώνιον ούρανιον 
θόλον τόν έπισκιάζοντα καί άμαυροΰντα τήν πρω
τεύουσαν τών τριών βασιλείων οί δέ Παρίσιοι κα- 
ταναλίσκουσιν εν καί ή'μισυ έκατομμύριον τόνων.

Ή  έκκάρπωσις τών ανθρακωρυχείων πλουτίζει 
νΰν τούς τολμηρούς καί μακροθύμους άνθρα- 
κοθη'ρας και πολυαρίθμους εταιρίας, καί έ'θνη 
ολόκληρα. Ή  ’Αγγλία οφείλει μάλιστα χαριν 
είς τον γαιάνθρακα τής βιομηχανικής και ναυ
τικής αύτής ισχύος. Ό  θεμελιωτής τής ’Αγ
γλικής γεωλογίας M u rc h iso n , άναγγέλλων τή 
Βρεταννική έταιρία, ής προήδρευε κατα τον ετή
σιον αύτής σύλλογον έν έ'τει 1 8 6 5 , ήρωτα 
άγωνών τ ί  τή Αγγλία άποβήσεται ό'ταν αί εν 
αύτή τών γαιανθράκων πηγαί έξαντληθώσι.

* ■, L „ , \ *' y · ~Δι αυτών κινείται σηυ.ερον το άρρητον πλη- 
/ ~ , ~ k » ' * ) αος των ατμομηχ ανιόν τών εργοστασίων, αφ
ών έξε'ρχονται άπαντα τά  χειροτεχνήματα τοΰ
άνθρώπου, τά φερόμενα διά τοΰ άτμοΰ μετα
τής παιδείας καί τοΰ χριστιανισμού μέχρι τών
εσχατιών τής ΰφηλίου. Δι’ αύτοΰ φωτίζονται αι

Κάθοδοι; είς τά  μεταλλεία τής Ουγγαρίας.

πόλεις και θερμαίνονται αί κατοικίαι τών πενή- 
τ ω ν  δ ι’ αύτοΰ καθαρίζονται καί τήκονται τα  
ορυκτά μέταλλα, καί διαεροΰται τό μεταλλεΐον- 
δ ι’ αύτοΰ κινούνται καί ναυμαχοΰσι σήμερον οι 
στόλοι τών μεγάλων έθνών. Εις έπιμετρον δε 
τής ποικίλης αύτού χρη'σεως δεινοί χημ ικοί επο- 
ρίσθησαν εκ τοΰ γαιάνθρακος τα  λαμπρα και 
ανεξίτηλα εκείνα χρώματα, άτινα, όνομαζομενα 
μ α γ ε ν τ ία ,  σολφ ερΐνον  καί ά β α ν α , αποστέλ- 
λονται και έξοδεύονται πανταχοΰ. Εζ αύτοΰ 
τέλος ή χημεία παρήγαγε τό θαυμάσιον έκεΐνο 
προϊόν,τό  λεγόμενον φοινικόν όςύ, ό'περ κατέστη 
χρησιμώτατον τή ιατρική , ώς κεκτημένον τήν 
ιδιότητα τοΰ άναστέλλειν τήν γάγγραινάν και 
έπιταχύνειν τήν έπούλωσιν τών πληγών.

β '.  Τά προ τοϋ κατακλυσμού δάση.

Πόθεν έφύη ό γαιάνθραξ; πώς άπετέθη έν 
τοΐς κόλποις τής γής; Κατά τάς άρχαιοτάτας 
γεωλογικάς έποχάς, ό'τε ή μόλις άποψυχθεΐσα 
καί παγιωθεΐσα σφαίρα ήμών περιεκυκλοΰτο ύπο 
άτμοσφαίρας θερμοτάτης μεστής άτμών ύδατος 
καί άνθρακικοΰ όξέος, άνεφύη έπί τής έπιφα
νείας αύτής δαψίλεια φυτών κολοσσαίων, ών 
μόλις άσθενή τινα λείψανα άπαντώμεν σή
μερον έν τοΐς τροπικοΐς. Οί ατμοί των ύδάτων, 
αϊωρούμενοι, τής θερμότητος ένεκα τής γής, είς 
μεγάλα ύψη καί ψυχραινόμενοι έκ νέου, έπέσκη- 
πτον ώς καταρράκται είς τά παναρχαΐα δάση, 
ών τά  δένδρα καί ή βοτάνη άφθόνως ποτιζόμενα 
ηΰξανον είς κολοσσαΐον όγκον καί ύψος.

Οί κατά τήν έποχήν έκεί
νην συνεχώς εϊς τήν γήν έπ ι- 
φοιτώντες ρήκται καί παλ- 
ματίαι σεισμοί, οί παντοιο- 
τρόπως άνατρέποντες τόν εξω
τερικόν αύτής φλοιόν , κατε- 
βύθιζον τά  έδάφη έν οίς 
έφύοντο τά  δάση, ά'τινα κα- 
τεκλύζοντο εύθύς ΰπό τών 
ύδάτων.

Τά ΰδατα , έμ,φορούμενα 
άμμου καί άργίλλου καί άλ
λων ύλών, άπέθετον αύτάς 
έν τοΐς κατακλυσθεΐσι φυ- 
τ ο ΐς ,  καί άπετέλουν τά 
στρώματα τών τιτανόλιθων 
καί τών άργιλλολίθω ν καί 
σχιστών, ά'τινα εύρίσκομεν 
σήμερον παραλλάσσοντα με
τα  τών στρωμάτων τών 
γαιανθράκων. ’Ε πί τών στρω- 
ματων τ-ούτων νέοι σεισμοί 
έπεσώρευον νέα δάση, άτινα, 
κατακλύζόμενα ώς τά  πρώτα,
συνιστων δεύτε: ον στρώμα
φυτικής ΰλης γαιανθράκων, 
καί ούτως έφεξής. Αί φυτικαί 
ΰλαι, πιεσθεΐσαι καί θερμαν- 
.Οεΐσαι ΰστερον, ύπέστησαν 
είόος ζυμώσεως καί καύσεως, 
ό'περ μετέβαλεν αύτάς είς 
γαιάνθρακας.

Γ '. Η ιστορία καί 
ή παράοοσις.

Οί "Ελληνες καί οί Ρω
μαίοι έγνώοιζον τον ορυκτόν 
άνθρακα, όν ώνόμαζον λ ι 
θ ά ν θ ρ α κ α , καί περί ού λέ
γει ό μαθητής τοΰ ’Αριστο- 
τέλους Θεόφραστος έν τή  
περί Λίθων αύτοΰ πραγμα
τεία . Μή γνωρίζοντες δέ ΐνα 
καύσωσιν αύτόν έντέχνως, 
περιεφρόνουν αύτόν ώς κακώς 
φλίγόμενον, καί δριμύν καί 
παχύν άναδίδοντα τόν κα

πνόν. "Αλλtoς τε τά  δάση ήρκουν τότε πρός 
τάς χρείας τής έν σπαργάνοις έ'τι ού'σης βιομη
χανίας· ό δέ ήλιος έθέρμαινεν αύτούς κατά τόν 
χειμώνα, ό'στις πιθανόν δέν ήτο τόσον ψυχρός 
ώς ση'μερον, περιπατοΰντας έν τή άγορά καί συν- 
διαλεγομένους περί τών κοινών.

Οί άρχαΐοι ούδέ ύπώπτευσαν καν τήν ελαστι
κήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ· έπορίζοντο δέ πάσαν 
μηχανικήν δύναμιν παρά τών ζώων ή τοΰ άν* 
θρώπου. "θ τε  οί άσκοί τοΰ Αιόλου έκενοΰντο, 
τότε οί κατάδικοι καί τά  άνδράποδα έκωπηλά- 
τουν εν ταΐς τριήρίσιν · ό'τί ή Ιλλειψις ζέοντος 
ΰδατος δέν έπέτρεπίν αύτοΐς ΐνα κατασκίυάσωσι 
άθλιόν τινα υδρόμυλον, τότε τά  ζώα καί τά  
άνδράποδα έ'στρεφον τόν μύλον, ό'περ έ'παθε και 
ό άπελεύθερος Πλαύτιος. ’Ε πί τίνος τοίχου τής 
Πομπηίας βλέπομεν γελοιογραφίαν παριστώσαν

ό'νον τόν μύλον στρέφοντα καί κάτω τήν επ ι
γραφήν ταύτην

l .a b o ra , a se lle , q u om odo  laboi av i, e tp r o d e r i t t ib i .  

ΚοπίαζΕ, όνίσχε, ώς ε’χοπίασα, χαί εις καλόν σοι εσται.

Οΰτω λοιπόν οί άρχαΐοι ούδόλως έχρειάσθη- 
σαν τούς γαιάνθρακας. Οί δυνάσται τοΰ κόσμου 
κατασκευάζοντες τά  κολοσσαΐα έκεΐνα ύδραγω- 
γεΐα διέρχονται άνά μέσον τών στιβάδων τών 
άνθράκων, οΰς έξορύττουσι καί καταλείπουσι 
μετά μεγίστης άδιαφορίας, ώς βλέπομεν έν τή 
Προβιγκία περί τό ύδραγωγεΐον τοΰ F re ju s  καί 
άλλαχοΰ.

Φαίνεται ό'μως ότι οί Κ ινέζος οΐτινες έγέ
νοντο οί αυτουργοί άπασών τών μεγάλων έζευ- 
ρέσεων, οία ή ναυτική πυξίς, ή πυρόκονις, ή 
τυπογραφία, τό μακαδάμ, έγνώρισαν πρωιαίτατα 
τόν γαιάνθρακα, μετεχειοίσθησαν αύτόν είς διαφό- 
ρους βιομηχανικάς χρείας, ώς τήν έ'ψησιν τής πορ
σελάνης, καί πορισθέντες τό έξ αύτοΰ έκρεόμενον 
άναφλεκτικόν άέριον (g az ), έφώτιζον δ ι’ αύτοΰ 
τάς πόλεις. Έ κ τών διηγήσεων τού περιφήμου 
βενετοΰ περιηγητοΰ Μάρκου-Παύλου, όστις διήλθε 
κατά τόν δέκατον τρίτον αϊώνα άπασαν τήν 
άσιατικήν ήπειρον, καί τών περιγραφών τών 
άρχαίων άπεσταλμένων είς κήρυξιν τοΰ Εύαγγε
λίου μανθάνομεν ότι οί Κινέζοι όρύσσοντες τό 
έδαφος άνεύρισκον έν τή  γή τό άέριον τοΰτο, 
ό'περ διωχεύτευον διά σωλήνων είς διάφορα μέρη 
πρός φωτισμόν, και ότι είς πολλά μέρη άπήν- 
τησαν άνθρακωρυχεΐα άτέχνως καί βαρβαρικώς 
έκκαρπούμενα.

Κατά τόν μεσαιώνα καί μάλιστα κατά τήν 
έποχήν τής Παλιγγενεσίας οί μεταχειριζόμενοι 
τούς γαιάνθρακας τεχνΐτα ι ή βιομήχανοι ήναγ- 
κάζοντο ΐνα πληρόνωσι βαρείας αύτών τάς τ ι 
μάς.

'Η άληθής ιστορία τοΰ γαιάνθρακος άρχεται 
άμα τώ  δεκάτω όγδόω αίώνι, καί ταυτίζεται 
τή συγχρόνω έπιδόσει τοΰ πολιτισμού, ’ίδίως 
όμως εκπλήττει ήμάς ή συγκυρία καί ή τών 
εξευρέσεων άλληλουχία.

Ή  άτμομηχανή καί οί σιδηρόδρομοι έξευ- 
ρέθησαν έν τοΐς άνθοακωρυχείοις καί πρός χρή
σιν αύτών. Έν ’Αγγλία καί ίδίως έν Νιουκάστλ 
τά ΰδατα κατακλύζουσιν άεννάως τάς υπονόμους 
τών άνθρακωρυχείων.

Πρός έξάντλησιν τών ύδάτων τούτων, μή 
έπαρκουσών τών συνήθων αντλιών τοΰ Άρχ ιμή- 
δους, ή έκκάρπωσις τών γαιανθράκων περιέστη 
είς απορίαν μεγάλην, ότε άναφαίνονται τρεΐς 
έργάται ό Σάβερυς καί ό Νιουκόμεν καί ό W a tt ,  
οΐτινες άποθανατίζονται διά  τής έξευρέσεως 
τής ύπό τοΰ άτμοΰ ένεργούσης άντλίας, καί 
άπλώς τών άτμομηχανών. Μετ’ αύτούς άναφαί- 
νεται ό T r c v i tb ik ,  όστις ευρίσκει τούς σι
δηροδρόμους πρός εΰκολον μετακόμισιν τών 
άνθράκων, καί μ ετ’ αύτόν ό "Αγγλος Γεώργιος 
Στέφενσων καί ό Γάλλος Σεγουΐνος τάς άτμομη- 
χανάς τών σιδηροδρόμων.

Αΰτη είναι έν συνόψει ή ιστορία τοΰ γαιάν- 
θοακος, τοΰ θησαυοοΰ τούτου, όστις περιεφρονήθη 
καί ώλιγωρήθη έπί τοσούτους αιώνας. Τήν σή
μερον ή άτμομηχανή, ήτις έφευρέθη πρός άντλη· 
σιν τοΰ ΰδατος καί άναφοράν τών γαιανθράκων, 
κατέστη πανταχοΰ άντί τήςχειρός τοΰ άνθρώπου, 
καί οΰτως έπληρώθη τό ύπό τοΰ ’Αριστοτέλους 
λεχθεν* « Κ α θ ’ ήν ή μ έρ α ν  ό ά τ ρ α κ τ ο ς  κ α ί 
ή κ ε ρ κ ίς  κ ιν η θ ώ σ ιν  ύπό  μ η χ α ν ή ς ,  ή δου
λ ε ία  κ α τ α λ υ θ ή σ ε τ α ι .  »

Ό  γαιάνθραξ άνενέωσε και έβελτίωσε τήν 
μεταλλουργίαν τοσοΰτον, ώστε, ώς φαίνεται, 
έντός ολίγου ό πόλεμος έκλείψει ενεκα τής κα
ταστρεπτικής δυνάμεως τών μηχανών άς δ ι’ 
αύτοΰ κατασκευάζουσιν. 'Η άτμομηχανή καί 
οί σιδηρόδρομοι, οΐτινες έφευρέθησαν πρός με
ταφοράν τών άνθράκων έν το ΐς άνθοακωρυχείοις, 
χρησιμεύουσι σήμερον είς τό μεταφέρειν παντα- 
χόσε τούς άνθρώπους καί τά  προϊόντα τών έθνών. 
"Οταν δέ έπέλθη ή πομπική εκείνη καί μεγα
λοπρεπές ήμερα τής καθολικής τών έθνών 
αμοιβαίας άγάπης καί ειρήνης, όταν αί φρικταί

τοΰ πολέμου μηχαναί κατασταθώσιν άχρηστοι 
έκ τοΰ μεγέθους τής κοινής τών μαχομένων 
φθοράς, τότε, τότε οί άνθρωποι πρέπει νά πανη- 
γυρίσωσι τήν τών έθνών πρός άλληλα παγκόσμιον 
ειρήνην ένώπιον ατμομηχανής άνθεσιν έστεμμέ- 
νης!

Το Βέλγιον. —  Αί μέλαιναι Ίνδίαι.
—  Τά άνΟρακοφόρα έδάφη.

Πάσα χώρα περιέχουσα έκκαρπούμενα άνθρα- 
κοφόχα έδάφη καθίσταται ισχυρά καί άξιόλο- 
γος. Παράδειγμα τό Βέλγιον. Τής πολ ιτι
κής άξίας καί έπιδόσεως τοΰ μικροΰ τούτου 
βασιλείου, τοΰ έν έ'τει 1830  άμα σχεδόν τή 
Έ λλάδι κατασταθέντος, α ίτιο ί είσιν οί γα ιάν
θρακες. Έάν δέ έπε'χη νΰν έντιμον έν τοΐς έ'θνεσι 
τάξιν, άποδοτέον τοΰτο τώ πολλώ σιδήρω καί 
μάλιστα τοΐς γαιάνθραξιν, ούς ή μικρά αΰτη χώρα 
παράγει πλείστους μετα τήν Αγγλίαν καί 
Γαλλίαν καί Πριυσσίαν.

Τό άνθρακοφόρον κοΐλον πεδίον τοΰ Βελγίου 
έκτεινόμενον άπό τής Λιέγης μέχρι τοΰ Μόνς, 
είς επιφάνειαν 4 0  λευγών μήκους καί 4  πλά
τους, γέμει πανταχοΰ άνθρακωρυχείων, καί με
ταλλουργικών καταστημάτων, καί έργοστασίοιν 
πρός κατασκευήν μηχανώ ν1.

Αί δύο έπισημόταται πηγα ί άνθράκων είσιν 
τό τε  κοΐλον πεδίον τής άγγλικής έπαρχίας τής 
Ούαλλίας, έ'νθα ΐδρυται πρός δυσμάς ή περίφημος 
πόλις Κάρδιφ, καί τό τοΰ Νιουκάστλ, έκφέροντα 
κατ’ έτος περί τριάκοντα εκατομμύρια τόνων, 
ήτοι τρις πλείονα ή πάσα ή Γαλλία. Αι δέ πό
λεις αύται, αΐτινές πρό τινων έτών ήσαν ά'σημοι 
κώμαι, έ'χουσι περί τεσσαράκοντα χιλ ιάδας 
κατοίκων, καί τό όνομα αύτών κατέστη τοΐς 
πάσι γνωστόν.

Οί "Αγγλοι μεγαλοφρονοΰσιν έπί τοΐς άνθρα- 
κωρυχείοις αύτών, ά'τινα όνομάζουσι Μ ε λ α ίν α ς  
’Ι ν δ ία ς  (Black Indies)· πεπείσμεθα δέ ότι 
ούκ άν ποτε άνταλλάξαιεν αύτάς τών άληθών 
ανατολικών ή άμερικανικών ’ίνδιών. —  Είδόν 
ποτε, λέγει τ ις  τών συγγραφέων τής British 
quarterly  Review (φύλλον τής 1 Ίαν . 1 8 5 7 ) ,  
έκπλέοντα άπό τοΰ ποταμοΰ Tyne τής πόλεως 
Νιουκάστλ τριακόσια πλοία πανταχόσε ίστιο- 
δρομοΰντα τοΰ Ώκεανοΰ καί κομίζοντα φόρτον 
μυριάκις πολυτιμότερον τοΰ χρυσοΰ τής Αύστρα- 
λίας καί τοΰ άογύρου τοΰ Μεξικού.

Τόν έξετάζοντα τά  άγγλικά άνθρακωρυχεΐα 
έκπλήττουσιν ή τε κίνησις, καί h ένέργεια καί ή 
διαστηριότης ή έπικρατοΰσα έν αύτοΐς. Οί 
σιδηρόδρομοι καί αί διώρυχες άλληλοτομοΰν- 
τα ι καί πορεύονται πανταχόσε · δύο καί πολ
λάκις πλειότεροι σιδηρόδρομοι άπολήγουσιν είς 
τό αύτό έργοστάσιον. Τοσαύτην φέρει κίνησιν 
τό ορυκτόν τοΰτο. Πανταχοΰ τής ’Αγγλίας με
ταλλουργεία καί έργοστάσια. Ένταΰθα μέν τό 
S h effie ld , έ'νθα κατεργάζεται ό χάλυψ , έκεί 
δέ ή Βιρμιγγάμη, ό τόπος τών πολλών μεταλ
λουργείων καί παντοειδών μηχανικών έργοστα- 
σίων, άτινα κατασκευάζουσι τάς μηχανάς, τά 
έργαλεΐα, τό άγγλικόν λεγόμενον μέταλλον, 
τάς γραφίδας, τάς βελόνας, τάς μεταλλικάς 
κλίνας κλ. · περαιτέρω δέ τό Σταφορσίρ, έ'νθα 
κατασκεύαζεται ή πορσελάνη · προσωτε'ρω τό 
Μάντζεστερ, ή πρώτη βιομηχανική τής οικου
μένης πόλις, ή πόλις τής νηματοποιίας, έ'νθα ό 
βασιλεύς βάμβαξ διοικεί πάσας τάς κεφαλάς καί 
διευθύνει πάντας τούς βραχίονας. Και τέλος ή 
χώρα τής Ούαλλίας, ό τόπος τών μεγάλων 
μεταλλουργείων, έ'νθα ό σίδηρος άπαντάται 
άναμεμιγμένος μετά τοΰ άνθρακος καί πολλά
κις μετά τοΰ τιτανώδους λίθου, ό'στις καθιστά 
εύκολωτέραν τήν τήξιν τοΰ μετάλλου. Οΰτως

ί .  Τό άνθρακοφόρον τούτο εοαφοζ τοΰ Β ΐλγίου, καίπερ 
ό ϊίγον δν, πολλαπλασιάζεται διά τώ ν έλιγμών καί τή ; λοξό- 
τητος τών άνθρκκιιίδω ν φλεβών φερομίνων γραμμοειδώς 
καί κ ατ’ οξεία; γωνίας. Τδ Βέλγιον έκφε'ρει άπαντα τά  είδη 
τών γαιανθράκων, ίδ ίω ; δέ τό λεγόμενον J i e Ί u , καταλληλό- 
τατον πρό ; γεννησιν τοϋ φωτιστικού αερίου.— Ο ί γαιάνθρα
κες διαιρούνται άπό τών βιομηχανικών αυτών εφαρμογών εί; 
σ κ λ η ρ ο ύ ς  καί π α χ ε ϊ ς  κα ί λ υ π ρ ο ύ ;  άναλόγως πρό; τά ; 
ά-ιφαλτώδεις Ολας ά ; έμπεριέχουσι καί τήν ευκολίαν μεθ’ ής 
άνάπτονται, καί τής εξογκώσεως ήν Οφίστανται καιόμενοι.

αί τρεΐς άπαραίτητοι κυριώταται ΰλαι εις πάσαν 
μεταλλουργίαν, ή καύσιμος ΰλη, το μέταλλον, 
καί ή έττιταχύνουσα τήν τήξιν ύλη, εύρίσκονται 
έν τή αύτή χώρα κατά παράδοςον τής φυσεως 
δαψίλειαν.

Η Γαλλία επεται τή ’Αγγλία καί τω Βελ
γίω  ώς πρός τήν άφθονίαν τοΰ έζορυσσομενου 
γαιάνθρακος. Τά κοΐλα πεδία τοΰ R ive de G ie r  
καί τοΰ Αγίου Στεφάνου, τά  διήκοντα άπό τοΰ 
'Ροδανού μέχρι τοΰ Λείγηρος, είσι τα  πλου- 
σιώτατα τής Γαλλίας άνθρακοφόρα έδάφη. Περί 
τάς άρχάς τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος ό Αγιος 
Στέφανος ήν πολίχνιον άσημον και έκτετοπισμέ- 
νον ύπό πενήτων τινών σιδηρουργών κάτοικού 
;.ενον· νΰν δ έ  κατέστη πόλις πλουσία καί εύπο
ρος τρέφουσα περί είκοσι χιλ ιάδας κατοίκων. 
Πολλαί δ έ  άλλαι κώμαι καί πολίχνια της 
χοίρας ταύτης μετεβλήθησαν ύπό τών άνθράκων 
καί τοΰ σιδήρου είς πόλεις πλούσιας καί πο- 
λυανθρώπους.

Έν δέ τή μέση Εΰρώπη άπαντώμεν, ιόίως 
έν Πρωσσία, άνθρακοφόρα έδάφη έφάμιλλα τών 
τής Γαλλίας καί τοΰ Βελγίου. 'Η Πρωσσία 
κέκτηται πλησίον τής S a r r e b ru c k , καί τοΰ 
’Λκουϊσγράνου ( A ix -la -C h a p e lle ) , έν Βεσφαλία 
καί Σιλεσία άνθρακωρυχεΐα φέροντα περί τά  ει- 
κοσιν εκατομμύρια τόνων κατ έτος. Η Βαυα
ρία, ή Σαξωνία, ή Αύστρία (Βοημία) είναι μετά 
τήν Πρωσσίαν.

'Η 'Ρωσσία κέκτηται άνθρακοφόρους ζών ας 
άπειρου έκτάσεως διηκούσας άπό τής Λευκής 
μέχρι τής ’Αζοφικής θαλάσσης κατά μήκος τών 
Ούραλίων όρών. 'Η έκκάρπωσις όμως αύτών γ ί
νεται βραδέως καί άτελώς.

'Η μεσημβρινή Εύρώπη άπορεΐ γαιανθράκων. 
'Η 'Ισπανία καί μάλιστα αί βόρειαι έπαρχίαι 
τής Άστουρίας καί τής Παλαιάς Καστιλλίας πλη- 
θύουσιν άνθράκων άξιολόγων· αλλ’ ή έλλειψής 
οδών καί ή άδράνεια τής 'Ισπανικής κυβερνή- 
σεως έμποδίζουσι μεγάλως τήν αύτών έκκάρ- 
πωσιν. 'Η  ’Ιταλία σπανίζει γαιανθράκων. II 6 
Ε λλάς κέκτηται έ'ν τισ ι νήσοις τοΰ ’Αρχιπελά
γους, έν Εύβοια καί Ακαρνανία άξιόλογα άνθρα
κοφόρα έδάφη. Αί δέ ακται τοΰ Ποντου, ή 
’Αβυσσινία, ή Μαγαδασκάρ, α ί.Ί ν δ ία ι, ή Κίνα, 
ή ’ΐαππωνία, ή ’Αμερική πληθύουσι μεγάλων 
άνθρακοφόρων έδαφών, άτινα έ'σονται χρήσιμα 
τα ΐς  έπερχομέναις γενεαΐς. Έν δε ταΐς Ηνωμε- 
ναις Πολιτείαις, αίτινες όφειλούσι χαριν τοΰ αυ
τών μεγαλείου κατά μέγα μέρος τοΐς άνθραξι 
καί τώ  σιδήρω, ή έξόρυξις αύτών γίνεται έπί 
μεγάλων εκτάσεων καί δια καταπληκτικών μη
χανημάτων. Ίδίως δέ έν Πενσυλβανία, τ?ί Βιρ- 
γ ινία , τώ  T enesee . 'Η  πόλις 'Ριτσβοΰργον έν 
Πενσυλβανία ώνομάσθη τόΒ ίρμινγαμ ή τό S hef
field  τής Βορείας ’Αμερικής. Τα ανθρακοφόρα 
έδάφη τών Ηνωμένοιν Πολιτειών κατεχουσι 
γήπεδα απέραντα, καί ίσως περί το τρίτον τής 
όλης χώρας.

Έ ξ αύτών πολλά περιλαμβάνουσι λίμνας καί 
ποταμούς ύπογείους πετρελαίου, όπερ κατέστη 
δεύτερα Καλλιφορνία τοΐς φιλοκινδύνοις Αμερι
κανούς , οί'τινες καταληφθέντες ήδη υπο τής 
μανίας τοΰ πετρελαίου, ως προτερον υπο τής 
τοΰ χρυσοΰ, κατέκλυσαν δ ι αυτοΰ την Ευρώπην.

Έν ετει 1 8 5 9 , λέγει ό Γάλλος συγγραφεύς 
S im o n in , ού τό σύγγραμμα χορηγεί ήμΐν τάς 
πλείστας περί γαιανθράκων πληροφορίας, έπλεον 
τόν ποταμόν Ούδσώνα επανερχόμενος απο εκδρο
μής είς Φιλαδέλφειαν καίΝ ιαγάραν. Έθαύμαζον 
πανταχοΰ τήν βιομηχανικήν δραστηριότητα τ?,ς 
νεαράς 'δημοκρατίας. Παρέβαλλον δέ κατ’ έμαυ- 
τόν τήν άνθοΰσαν των χωρων τούτων τ/ίς βόρειας 
άγγλικής ’Αμερικής καταστασιν προς την άθλιο- 
τητα καί τήν πενίαν, η τις ' αταθλιοει τ  γ, ν με
σημβρινήν ισπανικήν ’Αμερικήν. Εκατέρωθεν 
τών οχθών τοΰ Ούδσώνος άνυψοΰντο μεγάλαι 
κάμινοί, έν αίς συνεσωρεύοντο οί έξορυσσόμενοι 
γαιάνθρακες καί σίδηρος. Ένεθυμήθν.ν τότε ότι 
ΐΛο'λις προ ήμίσεος αίώνος έπλευσε κατά τόν 
ποτααόν τούτον τό πρώτον κατασκευασθέν άτμό- 
πλοιον. Ό  έφευρετής αύτοΰ Φούλτων, ούτινος



ή έφεύρεσις, μή έννοηθεΐσα, έ'τυχε πανταχοΰ 
ψύχρας αδιαφορίας έν Γαλλία, κατέφυγεν είς την 
Αμερικήν. Οτε δε ήθέλησεν ί'να δοκιμάση το 
πρώτον ύπ ’ αύτοΰ κατεσκευασθέν άτμόπλοιον , 
εί; καί μόνος παρέστη έπιβάτης τολμήσας ί'να 
κινδυνεύσω μετ’ αύτοΰ έπί τοΰ παραδόξου έκείνου 
σκάφους. Καί ό'τε ό έφευρετής τοΰ άτμοπλοίου

I I .

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ.

Α . ΑΙ εκρήξεις τών υπονόμων.— Αί πυρκαίαί. 
Αί άναφλεξεις τών αερίων.

11 έςορυξις τών γαιανθράκων έπιτυγχάνεται 
ούχί μονον από μεγάλες δαπάνης καί ταλαιπω-

ηύχαριστει αύτώ, « Μη λάβετε τόν κόπον, άπε
κρίθη ό έπιβατης· επειδή δυστυχών καί αήδια
σα; τον [ίιον, είμαι έτοιμος ΐν ’ άποθάνω. ’Ελ
πίζω  δε ότι μ ετ’ ολίγον θα πετασθώμεν είς τον 
άέρα.»

’Εκ της καθόλου γεωγραφικής διανομής τών 
γαιανθράκων καταφαίνεται ό'τι τό όουκτόν τοΰτο

Κάθοοος εί; τά  μ ίτα λ /ε ία  τού Κρεζω έν Γαλλία.

ριας άλλα καί δια της απώλειας πολλών άν
θρώπων.

Ή  μεταλλευτική τέχνη έλαβε παρα τή·, πο
λεμικής πολλάς εκφράσεις. Ού'τως ή μέν έργασία 
της έτησίου έξορύξεως καλείται ύπό τών έργα- 
τών ε κ σ τ ρ α τ ε ία , τά  δέ διάφορα υπόγεια έργο- 
στασια σ κ ο π ο ί, τό δέ σύνταγμα τών μεταλλίων 
λ ό χ ο ς . Τα στρώματα τοΰ γαιάνθρακος είκονίζουσι 
τον τόπον της μάχης τοΰ μεταλλευτοΰ, ό'στις, 
αρχομενος τής μεταλλεύσεως, αντεπεξέρχεται 
τοις τέσσαρσι στοιχείοις τών άρχαίων, τώ πυ- 
ρι δηλονότι, τώ άέρι, τή γή καί τώ ύδατι. 
Και το μέν πΰρ άπειλεΐ αύιόν κατά τάς έκρή-

συνεσωρεύθη είς τό βόρειον ήμισφαίριον. Τά δέ 
μάλιστα πεπαιδευμένα έ'θνη, ύπό έμφυτου τινός 
όρμής άγόμενα, συνηθροίσθησαν περί τόν γαιάν
θρακα ώς περί άξιοθαύμαστόν τ ι  όργανον π α ι
δείας καί έπιδόσεως.

ξεις τών υπονόμων, καί κατά  τάς ύποκαύσεις 
τοΰ άνθρακος, καί τάς αναφλέξεις τοΰ άνθρακικοΰ 
άερίου· ο δ έ  άήρ άραιούμενος, ή άναμιγνύμενος 
μετ άερίων άναφλεκτικών η θανατηφόρων· ή δέ 
γή  καί τό ύδωρ δ ιά  τών κατακρ η μνισμών καί 
κατακλυσμών, οΐτινες καταστρέφουσι κ α τ’ ετος 
εκατοστύα; έργατών.

Ο πρώτιστος όμως καί άμείλικτος τοΰ εργά
του εχθρός είναι τό πΰρ, ιδίως κατά τήν εκρηξιν 
τών υπονόμων, άς υποσκάπτει καί πληροί πυρί
τιδος καί άναφλέγει, ΐνα καταστήση έκποδών 
τους προστυγχάνοντας βράχους. Εύτυχώς ή έξεύ- 
ρεσις τοΰ ηλεκτρικού σπινθήρος καί ή έφαρμογή

αύτοΰ πρός διάδοσιν τοΰ πυρός τα ΐς ύπονόμοις 
. μεγάλως ήλάττωσαν άπό τίνος καιροΰ τούς άπό 

τών ε’κρη'ξεων τούτων κινδύνους τών έργατών. 
Το ηλεκτρικόν ρεΰμα μετοχετευ'εται έ'ξωθεν μέ
χρι τής τήν υπόνομον πληρούσης πυρίτιδος διά 
δύο μεταλλικών ηλεκτραγωγών, ών τά δύο ελεύ
θερα άκρα τελευτώσι πλησίον άλλήλων έν τή 
πυρ ίτιδ ι· ό δέ ηλεκτρικός σπινθήρ, ό'στις άνα- 
πηόα άνά μέσον τών άκρων τών δύο μεταλλι
κών συρμάτων, άνάπτει τήν πυρίτιδα καί έπι- 
φέρει τήν εκρηξιν τής υπονόμου.

Αί αυτόματοι πυρκαίαί τών γαιανθράκων γ ί 
νονται συχνότατα διά τής άποσυνθέσεως αύτών.
Εκ τής ροπής τοΰ θερμοΰ καί ύγροΰ άέρος 

οί άνθρακες ταχέως ύφίστανται είδος ζυ 
μώσεως τοσαύτην έκφερούσης θερμότητα, ώστε 
πολλάκις αναφλέγονται αυτομάτως. Τό πΰρ 
εύρίσκον νομήν άφθονον προχωρεί καί διαμένει 
λυμαινόμενον τάς στιβάδας τοΰ άνθρακος έπί 
ολόκληρα έ'τη, έάν άνθρώπινα μηχανήματα μή 
έπεξέλθωσιν αύτώ. Α ναχαιτίζεται δέ συνήθως 
τό πΰρ διά κινητών μεσοτοίχων άργίλλου, οΐτι- 
νες διακόπτουσι τήν μετά τοΰ άέρος έπιμιξίαν 
καί βαθμηδόν άποσβεννύουσιν αύτό.

Διαρκούσκις τής υπογείου ταύτης πυρκαϊάς ή 
θερμοκρασία τοΰ ανθρακωρυχείου ύψοΰται πολ
λάκις μέχρις 6 0  βαθμών, καί ό έργάτης, ό'στις 
καταπολεμεί τό πΰρ, άναγκάζεται ΐνα μένη 
πάγγυμνός έν τή  φρικώδει καί ταρταρεία έκείνη 
καμινω. Έαν άληθώς τα  έν τώ  βίω τούτω πα
θήματα καί ταλαιπωρίαι λογίζωνται έν τώ 
άλλω, οί έν το ΐς έγκάτοις τής γής βασανιζόμε
νοι μεταλλεΐς κληρονομήσουσι τόν παράδεισον 
άνεξέλεγκτοι.

Οταν όμως ή πυρκαϊά, μή άναχαιτισθεΐσα 
έν καιρώ, έξαπλωθή είς μεγάλας αποστάσεις, τότε 
βλέπομεν ολόκληρα άνθρακωρυχεΐα, άπό μεγά
λων άναλωμάτων έξορυχθέντα, καταλειπόμενα 
ερμαιον τοΰ πυρός.

Ού'τως ήναγκάσθησαν ΐνα κλεισθώσιν έπί πο
λύν καιρόν ή καί όλοτελώς πολλά τής Αγγλίας 
άνθρακωρυχεΐα. ’Εν άλλοις όμως, καίπερ τής 
πυρκαϊάς μαινομένης, οί έργάτοα διατελοΰσιν 
έργαζόμενοι άείποτε πάγγυμνοι, καί πολλάκις 
έν θερμοκρασία 6 0  βαθμών.

Ένίοτε ή πυρκαϊά καθίσταται τοσοΰτον άτί- 
θασσος καί άκαταμάχητος, ώστε οί μηχανικοί 
άναγκάζονται ΐνα καταφύγωσιν είς τό τελευταϊον

μηχάνημα, τόν διά τοΰ ύδατος κατακλυσμόν 
τών έργων. Ούτω τό έν έ'τει 1851 άναφλεχθέν 
άνθρακωρυχεΐον τοΰ C h a rle ro i κατεκλύσθη ύπό 
τών έπιστατών διά τής είς τό άνθρακωρυχεΐον 
μετοχετεύσεως τών ύδάτων του ποταμοΰ Σάμ- 
βρα. Άλλα τοΰτο δέν δύναται ΐνα κατορθωθή

/ \ / ( ·· \ * « t V / *πάντοτε, και τοτε αι πυρκαιαι, αναρριπιςομεναι 
άπο τοΰ εξωθεν είσρέοντος άέρος, διατελοΰσι λυ· 
μαινομεναι τα  υπόγεια στρώματα τών άνθράκων 
έπι αιώνας, καίουσαι τον άνθρακα, μεταβάλ- 
λουσαι αυτόν είς τόν λεγόμενον ά ν θ ρ α κ ίτ η ν  
(c o k e j, και καθιστώσαι παρόμοιον τώ άδά- 
μαντι. Πασα η επι τών υπογείων έκείνων 
καμίνων χωρα και ή πέριξ άποτελουμένη τό 
επ ι πλεΐστον εκ σχιστοΰ καί ψαμμίνου λίθου 
μεταβαλλεται δ ιά  τής μεγάλης θερμότητος είς 
τιτανον. Παρά την πόλιν Αγίου Στεφάνου 
εύρίσκεται ανθρακωρυχεΐον, καταλυμαινόμενον 
ές άμνημονεύτων χρόνων ύπό τοΰ πυρός. Ή  δέ 
ύπέρ αύτοΰ έπκράνεια τής γής, τιτανωθεΐσα, 
κατέστη άγονος καί αγρία. Καπνοί θερμότατοι 
άνέρχονται πανταχόθεν· θειον καί άμμωνιακόν 
αλας αποτιθενται έν αύτή ούτως, ώστε τά  π έ 
ριξ τής πόλεως όμοιάζουσι τοΐς έδάφεσι τών

άρχαίων άσεβών πόλεων Σοδόμων καί Γομόρων, 
αΐτινες έγένοντο άνάλωμα τοΰ ούρανίου πυρός. 
Πολλά άλλα άνθρακωρυχεΐα έν Γαλλία καί Γερ
μανία καί μάλιστα έν Σϊλεσία διατελοΰσι φλε- 
γόμενα από πολλών έτών. Παρά τήν άγγλικήν 
πόλιν D u d ley  ύπήρχε ποτε τοιοΰτον φλεγόμε- 
νον άνθρακωρυχεΐον. 'II περί αύτό γή δέν ήλ- 
λοιοΰτο μέν χημ ικώ ς, έθερμαίνετο όμως οΰτως, 
ώστε ή χιών ά'μα πεσοΰσα έπί τοΰ θεοι/.οΰ έκεί
νου εδάφους ετήκετο. Οί έγχώριοι έκαρποΰντο 
τρις τοΰ ένιαυτοΰ δαψίλειαν παντοειδών καρ
πών, έγεώργουν έπί τής διακαοΰς έκείνης γής 
τα σπανιώτατα τών τροπικών άειθαλή φυτά, 
παριστώντα τό θελκτικόν καί παράδοξον θέαμα 
τοΰ άϊόιου τής νήσου τής Καλυψοΰς έ'αρος, έν 
χώρα πάντοθεν ύπό πάγων περιεχομένη καί ύπό 
τοΰ βορρά μαστιζομένη.

Αί ύπόγειοι πυρκαίαί τών γαιανθράκων βα- 
σανίζουσι μεν τούς μεταλλευτάς ενεκα τών ύπ ’ 
αύτών εκφερομένων φθοροποιών άερίων καί τής 
μεγάλης θερμοτητος, άλλά δέν έπιφέρουσιν άλλας 
καταστροφάς. Αί άναφλέξεις ό'μως τοΰ λεγομέ
νου βαλτώόους ή φλογιστικού άερίου, συμ- 
μ ίγματος ύδρογόνου καί άνθρακος παραπλήσιου

Αί καταπτώσεις.

τώ φωτιστικώ άερίω (gaz), ό'περ οί μέν Γάλλοι 
έργάται όνομάζουσι τό ά γρ ιο ν  (feu  g r iso u ) , 
οί δέ Ά γγλοι τό κ ερ α υ ν ο β ό λ ο ν  άέριον, γ ί 
νονται α ΐτια ι μεγάλης φθοράς, ρίπτουσαι είς 
τόν άέρα τά  μέλη πολλών έκατοστύων έργατών, 
ή ένταφιάζουσαι αύτούς ημιθανείς ύπό τάς ΰλας 
τών καταπτώσεων. 'Η άνάφλεξις τοΰ άερίου 
τούτου δηλοΰται διά καταπληκτικών άποβάν- 
των καί ολέθρων. Ή  όρμή τοΰ κεραυνού, τοΰ 
κλύδωνος θραυομένου κατά τών σκοπέλων, ή 
φοβερά τής πυρίτιδος δύναμις εισι φρούδα κα
ταστροφής όργανα παραβαλλόμενα πρός τάς 
ύπό τής άναφλέξεως τοΰ άερίου τούτου πανο- 
λεθρίας.

Έάν τό φώς τής λυχνίας τοΰ έργάτου έ'λθη 
τυχαίως είς έπαφήν τοΰ άερίου τουτου, άκούεται 
αίφνης φρικτή έκπυρσοκρότησις γινόμενη έκ τής 
συμμίξεως έκάστου τών στοιχείων τοΰ άερίου 
τούτου (τοΰ ύδρογόνου καί τοΰ άνθρακος) καί 
τοΰ οξυγόνου τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος. Τά δύο 
ταΰτα στοιχεία, άποχοιριζόμενα, όρμώσι πρός 
τό όξυγόνον, ώ τά μέγιστα χημικώς συναρμό- 
ζουσιν. Ή  άποσύνθεσις αύτη τοΰ άνθρακος καί 
τοΰ ύδρογόνου καί ή μετά τοΰ ό'υγόνου σύμμιξις

έκάστου αύτών πρός παραγωγήν άνθρακικοΰ 
οξέος καί ύδατος γίνετα ι διά τής ε’νεργείας τής 
θερμότητος, ήν διαδίδει αύτοΐς ή φλόξ τής 
λυχνίας. 'Η εκρηξις έπισκήπτει ως φρικτός κα- 
νονοβολισμός καί διαδίδεται άπό στοάς είς 
στοάν, κ α ί, άνατρέπουσα παν τό προστυχόν, 
ανερχεται μέχρι τοΰ στομίου τοΰ φρέατος, άνα- 
στρεφουσα μέχρι τών βάθρων τά  ικριώματα δ ι’ 
ών στηρίζονται οί ετοιμόρροποι βράχοι καί γα ΐα ι, 
οΐτινες καταρράττουσι τότε πρός τό βάθος τοΰ 
μεταλλείου καταστρέφοντες παν τό προστυχόν 
καί διαφράττοντες τήν έξοδον τοΰ μεταλλείου.

Οί άνθρωποι άποτυφλοΰνται, ρίπτονται χα 
μαί, γίνονται άνάρπαστοι ή κατακρημνίζονται 
ήμίκαυστοι είς δευτερεύοντα φρέατα, ή έάν μή 
προσβληθώσι καιρίως, άποθνήσκουσι μ ετ’ ολίγον 
καιόμενοι έκ τής άναφλέξεως τών ένδυμάτων 
αύτών. Έν ένί λόγω άπαντες οί έργάται ο! 
κατά τήν στιγμήν τής έκοήξεως έν τα ΐς στοαΐς 
ευρισκόμενοι πολλάκις όιακόσιοι ή καί τριακό
σιοι τόν άριθμόν πίπτουσι φθειρόμενοι οί μέν 
ευθυς, οι όε απο τών αποβαντων τής άποτροπαίου 
ταύτης μάστιγος.

Και ιό ου αναφύεται μετά τήν φρικτήν ταυ-



την συμφοράν πλήθο; άλλων δεινών γινομένων εί; 
έπίμετρον τής ταλαιπωρία; τον έκ τύχη ; δ ια- 
φυγόντο; ώ; εκ θαύματος τον όλεθρον έκεΐνον. 
Ηδη ό ατμοσφαιρικό; άήρ δέν εισέρχεται εί; 

τά ; κατεστραμμένα; στοά;, ή 5ε άτμοσφαΐρα 
καθίσταται θανατηφόρο; διά  τοΰ εμπρησμού του 
αερίου, άφ’ ού γεννώνται π α χε ΐ; ατμοί ΰδατο; 
καί άπειρον άνθρακικόν ό;ύ. Τοσαύτη δέ έκφέ- 
ρεται έν ταύτώ θερμότη;, ώστε οί άνθοακώδει; 
τοίχοι τών στοών αναφλέγονται, τό δέ πυρ, 
διαδιδόμενον εί; μεγάλας εκτάσεις, γεννά τά ; 
υπογείου; πυρκαϊά;, περί ών ε’ίπομεν ανωτέρω.

Ώ ; έπί τό πλεΐστον τά  πρό; κατάσχεσιν τών 
ύδάτων καί τών καταπτώσεων τών διερρωγότων 
χωμάτων καί βράχων ικριώματα άναστρέφονται, 
καί ουτω; έπισκη'πτει ό άπό τών ύδάτων κατα
κλυσμό; τών στοών καί ή κατάπτω σι; τών άπό 
τών πυρποληθέντων η άναστραφέντων ίκριω- 
μάτων αναχαιτιζόμενων προσχώσεων, καί 
έπέρχεται ή σήψι; τών πτωμάτων τών φονευ- 
θέντοιν έργατών, εί; έπιγονήν κακοπαθεία; μεί- 
ζονο; το ΐ; έπιζήσασι, στερισκομένοι; των άκρων 
καί τών οφθαλμών και ύπό μυρίων ταλαιπωρού
μενοι; πληγών.

τοΰ ιπποκόμου. Όλίγον δέ περαιτέρω έξεΰρον 
ζώντα ένα τινά τών μετά τοΰ έπιστάτου κατα- 
βάντων έργατών, δστι;, ριφθεί; εί; τόν μυχόν 
στοά;τινο;άπομεμονωμένη;, έ'κειτο ήμίκαυστο;, 
καί τετυφλωμένο; περψένων τόν θάνατον.

Μ ετ’ όλίγον εύρίσκουσιν άλλον εργάτην ζώντα 
καί τοΰτον, άλλά έντεταφιασμένον ύπό σωρόν 
γαιανθράκων. Ούτο; διηγη'θη ό τ ι, άναρπασθεί; 
ύπό τ η ; φλογό;, έρρίφθη μακράν, καί είδε διερ- 
χόμενον ύπεράνω αύτοΰ ποταμόν πυρό;. Θελή- 
σα; ΐνα προφυλάζη τού; οφθαλμού;, έκάλυψεν 
αύτού; διά τών χειοών, αϊτινε; κατεκάησαν μη 
φυλάξασαι αύτόν άπό τη ; τυφλώσεω;.

Περί την έβδόμην τη ; έστ ίν / ;  ώραν εύρέθη 
τέλο; ό επ ιστάτη ; καί ό la  -το; εργάτη;, άμ- 
φότεροι άπηνθρακωμένοι καί άγνωστοι κατα- 
στάντε;. 'η  άξιομνημόνευτο; αΰτη καταστροφή 
ένεπλησεν έπί πολύν χρόνον τρόμου τού; εγχω 
ρίου; μεταλλευτά;, οϊτινε; δέν έτόλμησαν ήδη 
ποτε ινα κατέλθωσιν εί; τό άνθρακωρυχεΐον άνευ 
τ η ; προφυλακτική; λεγομένη; λυχνία; τοΰ Δάβυ, 
περί ή ; λέςομεν κατωτέρω. Η δυστυχή; σύζυγο; 
τοΰ επιστάτου παρεφρόνησε καί. περιεφέρετο κατά 
τα  περίχωρα έρωτώσα τού; άπαντώντα; την οδόν

Καί μη νομίση τ ι ;  ότι πλάττομεν μύθου; 
ψυχαγωγία; ένεκα. 'Ό τ ι δέ εγγύτατα έχόμεθα 
τη ; άληθεία;, άπόδειξι; αί έν έ'τει 1 8 1 2  συμ- 
βάσαι καταστροφαί παρά την Αιέγην τοΰ Βελ
γίου καί έν ετει 1 8 6 0  εν Jeminapes, καθ' ά; 
έξωλοθρεύθησαν όλίγω έλάσσονε; διακοσίων ερ
γατών. Τά άνθρακωρυχεΐα τοΰ Meuse ύπέστησαν 
έν έ'τει 18 3 5  δεινήν έκρηξιν.

Ό  επιστατών τοΰ ανθρακωρυχείου καί τρε ΐ; 
έργάται κατέβησαν νύκτωρ εί; τά; στοά;, ένθα 
εύρίσκετο ό ιπποκόμο;, τών ’ίππων επιμελούμε
νο;, καί τινε; ςυλουργοί στηρίγματά τινα έπι- 
σκευάζοντε;. Α’ίφνη; ήκούσθη φοικτή έκπυρσο- 
κρότησι;" οί το ίχοι τοΰ φρέατο; καί τα  την 
τροχαλίαν αίωροΰντα ικριώματα μετά τών σχοι
νιών έτινάχθησαν εί; έκατόν μέτρων άπόστασιν. 
' θ  δέ μηχανικό; φθάνει πλησίον τοΰ στομίου 
τοΰ φρέατο;, καί πρώτον μέν νομίζει ότι διερ— 
ράγησαν οί λέβητε; τ η ; άτμομηχανή;, μετ όλί
γον δέ πείθεται ότι ή έκρηξι; έγένετο άπό τοΰ 
φοβερού άερίου. Δύο.έργάται καταβαίνουσι διά 
σχοινιών πρό; σωτηρίαν τών έν τ α ΐ;  στοαΐ;, 
άλλ' αί στοαί είναι πληρει; τοσούτου καπνού 
καί ανθρακικού οξέος, ώστε οί δυστυχεί; έκ-

Αί ά -ο  τών υπονόμων

την άξουσαν αύτήν εί; τόν τόπον, έ'νθα διέτρι- 
βεν ό πατήρ τών τέκνων αύτή;. Καί ζήσασα 
παράφρων τρεΐ; μήνα; έτελεύτησε, καταλιποΰσα 
παρα το ΐ; έγχωρίοι; λυπηράν άνε'άλειπτον αύ
τή ; μνη'μην.

Έν Αγγλία τοιαΰται καταστροφαί συμβαί- 
νουσι συνεχέστατα. Κ ατά τό έ'το; 1 8 6 6  αί 
έκρήςει; τοΰ άνθρακωρυχείου τοΰ B arn s ley  έξω- 
λόθρευσαν σχεδόν τετρακοσίου; έργάτα;.

Κατά τήν έν έ'τει 1861 συμβάσαν εκρηξιν 
τοΰ άνθρακωρυχείου τοΰ M erthyr-Tydvil έν 
Α γγλία άπεφθάρησαν τεσσαράκοντα έπτά  έργά- 
τα ι, καί όψιαίτερον κατά τήν έν έ'τει 1 8 6 5  
τριάκοντα δύο τών έργατών έκ τεσσαράκοντα. 
Έκ τών οκτώ διασωθέντων μόνοι οί άδελφοί 
John καί Thomas Halle ήδυνήθησαν 'ίνα πε- 
ριγράψωσι τά  κατά τήν έκπυρσοκρότησιν. Καί 
πρώτον μέν έρρίφθησαν κατά γ ή ;, καί μείναντε; 
επι πολυ άναίσθητοι, συνήλθον είς έαυτού; κατ 
ολίγον. Ο άήρ ήτο παχύ ; καί ξηρό;. Ό  John 
ένεθυμήθη ότι έφερε δοχεΐον τείου, ού πιόντε; 
ανελαμβανον. Μ ετ’ όλίγον έδοκίμασαν ΐνα εΰρω- 
σιν υπεκφυγήν έν τώ  σκότει. Έβάδισαν έπί 
τινα  χρονον έπί τών χειρών καί ποδών αύτών

πνέουσι πριν ή καταβώσιν, ώ; έξέπνευσε τό φώ; 
τών λυχνιών ά; είχον διά χειρό;.

Οί μεταλλεΐ; προκειμένη; τή ; σωτηρία; τώ* 
συναδέλφων αύτών ριψοκινδυνεύουσιν άπαντες. 
Τού; πρώτου; άποθανόντα; τολμητία ; διαδέχον
τα ι άλλοι τολμηρότεροι, ο'ίτινε;, καταβαίνοντε; 
άνευ φωτός, ζητοΰσι μάτην δ ι' όλη; τ ή ;  νυκτό; 
εν τώ  σκότει περιπλανώμενοι τού; εν τ α ΐ;  
στοαΐ;, ών οί πλεΐστοι έφθάρησαν ύπ ’ ασφυξία;.

Πλήθο; περιέργων, οί φίλοι καί οί συγγίνεΐ; 
τών άτυχησάντων συνάγονται περί τό στόμιον 
τοΰ φρέατο;.

*Η σύζυγο; τοΰ επιστάτου, νέα ώραία καί φέ- 
ρουσα έν τα ΐ; άγκάλαι; βρέφο;, θρηνεί παρά τό 
στόαιον, καί ζητεί ίνα κατελθη εί; άναζήτησιν 
τοΰ συζύγου αύτη;. Α λλ’ ή εί; τα  άνθρακωρυ- 
χε ΐα  κάθοδο; δέν έπιτρέπεται ούδεμιά γυναικί.

Έν τοσούτω νέοι βοηθοί κατέρχονται εί; τό 
άνθρακωρυχεΐον, έ'νθα αί έπισυμβαίνουσαι κατα- 
πτώσει; όγκων μεγάλων γαιανθράκων καί χ ω 
μάτων έζολοθρεύουσι πολλούς αύτών. Οί εύτυ- 
χέστεροι προεχώρησαν μέχρι τών σταύλων, έ'νθα 
ιώρον τού; εξ 'ίππου; τοΰ έργοστασίου άποθανόν
τα ; έ ; ασφυξία;, καί παρ’ αύτοΐ; τό πτώ μα

άνά μέσον τών καταπτώσεων καί τών σωμάτων 
τών πληγωθέ^των έργατών, ών αί οίμωγαί καί 
οί θρήνοι έπλη'ρουν τό καταχθόνιον έκεΐνο άν- 
τρον. Μετα μυρία; δυσκολία; οί δύο ούτοι εργά- 
ται κατώρθωσαν έπί τέλου; ί'να εΰρωσι διέξοδον, 
και πλησιασωσι πρό; τό κοινόν φρέαρ καί έπι- 
καλεσθώσι βοη'θειαν ύπέρ τών λοιπών. "Ηδη ή 
χορεία τών πρό; βοήθειαν συνδραμόντων κατέρ
χετα ι εί; τό άνθρακωρυχεΐον," ένθα άλγεινόν 
αναφαίνεται θέαμα, φωτιζόμενον ύπό τοΰ φωτό; 
τών λυχνιών. Έ πειδή τριάκοντα οκτώ έργάται 
κεΐνται φύρδην μίγδην έσπαρμένοι έπί τοΰ φλε- 
γομένου έδάφου;. Έ ξ αύτών μόνοι έξ άναπνέου- 
σιν έ'τι έν τα ΐ; παρακειμέναι; στοαΐ;. Νεκροί δέ 
καί τραυματία', αναβιβάζονται βραδέω; μέχρι 
τοΰ στομίου τοΰ φρέατο;, ένθα οί συγγενεΐ;, 
γέροντε; καί γυναΐκε; καί π α ΐδε;, έ'δραμον, άκου· 
σαντε; τά  λεγόμενα, ϊνα ζητήσωσι τού; οικείου; 
αύτών άνά μέσον τών πτω μάτων καί τών τραυ
ματιών.

Πρό τή ; έφευρέσεω; τοΰ προφυλακτικοΰ λύ
χνου τοΰ Δάβυ τό έκπυρσοκροτοΰν άέριον ήτο ή 
μάστις τών άνθρακωρυχείων, ών πολλά κατέστη
σαν άχρηστα καί κατελείφθησαν διά  τόν άπό

Κάθοδο; εις τά  μεταλλεία  τής Ο ύαλλίας

τών εκρηςεων φοβον. *Εν αλλοις δέ οί έργάται, 
μή δυνάμενοι 'ίνα μεταχειρισθώσιν ήδη τά ; 
συνήθει; λυχνία;, κατώρθωσαν ϊνα φωτίζωσι τά 
έργα αύτών διά  τροχού χαλυβδικοΰ, στρεφομέ- 
νου περί πυρίτην λίθον· ή , βλέποντε; ότι τό 
άέριον έξήρχετο έκ γνωστών στενών όπών, άνά- 
πτοντε; αυτό έποριζοντο είδο; άεννάου φωτό;, 
απαραλλάκτω; ώ; άνάπτομεν σήμερον τό λεγό
μενον φωτιστικόν άέριον (gaz). Το φυσικόν 
τοΰτο φώ; ώνομάσθη ά ε ιφ λ ε γ ή ;  λ υ χ ν ία .  
Μια δε τ ι ;  τών φυσικών τούτων λυχνιών διε— 
τέλεσε φλεγομένη ύπέρ τά  δεκαπέντε έτη φω- 
τιζουσα καί μεγάλω; συντελέσασα εί; τά ; εργα
σία; τών μεταλλέων.

Πολλά μεταλλεία πρό; άποφυγήν τών άπό τών 
εκρήξεων παθημάτων άνάπτουσι τό έσπέρα; 
μετα τήν άνάβασιν τών έργατών τ ό τ υ χ α ίω ς  
συναχθέν έν τ α ΐ;  στοαΐ; 
άέριον, ΐνα μή συναθροισθεν 
πολύ έκραγή τήν έπιοΰσαν 
υπο τοΰ φωτο; άνοιχθέντο; 
τινό; λύχνου. Προ; τόν σκο
πόν τούτον εκλέγεται τολ
μηρό; τ ι ;  έργάτη; ό'στις ένδύ; 
είόο; δερμάτινη; κορδύλη;
(κα π ότα ;) καί περιθέμενο; 
προσωπειον έκ δέρματο;, καί 
όλω; καλογήρω έμφερής, κα
τέρχεται εί; τ ά ; στοά; έ'χων 
διά χειρό; κάλαμον φέροντα 
άπό τή ; άκρα; άνημμένον κη- 
ρίον. Έρπων δέ έπί τοΰ έδά
φου; πρό; άποφυγήν τή ; άνα- 
πνοή; τοΰ άερίου, όπερ ώ; 
έλαφρότερον τοΰ άέρο; με
τεωρίζεται πρό; τό άνω τών 
στοών, περιέρχεται ώ; κα
ταχθόνιον έρπετόν φάντασμά 
τα ; στοά;, άποσυνθέτιον διά 
τοΰ πυρό; τό εί; μικρά ποσά 
ετ ι όιεσκορπισμένον άέριον.
Πολλακι; οί τολμηροί ούτοι 
καλόγεροι, p e n i te n t s  ή f i 
r e m a n  επικαλούμενοι, δέν 
επανέρχονται, καταστρεφό- 
μενοι ύπό άπροσδοκήτου ισχυ
ρά; τινο; έκρήξεω;.

Τοιαυτά τινα μετεχειρί- 
ζοντο οί μεταλλευταί πρό; 
αποφυγήν τών άπό τή ; άνα- 
φλέςεω; τοΰ άερίου δυστυχη
μάτων, ό'τε έξευρέθη ή περί
φημο; προφυλακτική λυχνία 
τού Δάβυ. Ό  ευφυής άγγλος 
χημικό; παρετήρησεν ό τ ι ,  
έ αν περικυκλώσωμεν τήν 
φλογάτου λύχνου διά  μεταλ
λικού ιστού, ή θερμότη; καί 
ή φλος αύτή; δέν δύνανται 
ινα διαδοθώσιν εί; τά  περί 
αύτήν άέρια, τοΰ μεταλλι
κού ιστοΰ απορροφώντο; άπα
σαν τήν τ ή ; φλογό; θερμό
τη τα . Έ κ  τούτου όρμώμενο; 
κατεσκεύασε τήν λυχνίαν, 
δ ι ή ; άφόβω; δυνάμεθα ΐνα διέλθωμεν τά  έπι- 
κινδυνωδέστατα άέρια.

Έ κ τών λυχνιών τούτων ούδεμία ούδέποτε 
συνέβη συμφορά. Κατά τήν τελευταίαν τοΰ M er
thy r Tydwil καταστροφήν, καθ’ήν έφονεύθησαν 
ή έπληγώθησαν περί τού; εξήκοντα δύο έργάτα;, 
άνΐυρίθησαν μόνον 61 λυχνίαι. 'η  λυχνία τοΰ 
ύπαιτίου, ανοιζαντο; αύτήν, ο πω; άνάψη τήν 
π ίππαν αύτοΰ, άνηρπάγη καί κατεθραύσθη ύπό 
τή ; έκρη'ξεω;, ήν έπέφίρε. Διά ση'μερον οί 
πλεΐστοι τών έν το ΐ; άνθρακωρυχείοις χρησίμων 
λύχνων έγχίιρίζονται κίκλειδωμένοι το ΐ; έργά- 
ται«, οί; απαγορεύεται τό καπνίζειν.

Αλλα προ; άποφυγήν έντελή παντό; κινδύνου 
οί κύριοι Δουμά; καί Benoit κατασκεύασαν 
λυχνία; φωτιζούσα; διά  του ήλεκτρικοΰ φωτό;, 
όπερ ώ ; γνωστόν δέν σβέννυται έκ τ ή ;  σπάνεω; I

δΙ καί εκ τ ή ; αναπνοή; τών ζώων. Ό  άτμο- 
σφαίρικό; άήρ, δν άναπνέουσιν οί μεταλλεΐ;, 
καθιστάταί τών άερίων ένεκα τούτων ήκιστα 
πρό; τήν ζωήν χρήσιμο;. Διό καί πολλά καί 
μεγαλα τά  απορα το ΐ;  έν τ α ΐ;  ύπογείοι; 
στοαΐ; περί τήν κυκλοφορίαν τοϋ άέρο; άσχο- 
λουμένοι;. Τοΰτο δέ επιτυγχάνεται κατά τ ι διά 
κατασκευή; δύο έξόδων, δ ι ’ ών άποτελεΐται 
ρεΰμα άέρο; καθαροΰ· ή , έάν τοΰτο μή δυνατόν, 
θίτουσι παρά τό στόμιον τοΰ φρέατο; πνευ- 
ματοδόχον ( v e n t i la te u r ) , όμοιον τό σχήμα 
τροχω άτμοπλοίου ΰπό άτμομηχανή; κινουμέ- 
νω. Η μηχανή αΰτη στρέφεται μετά τοσαύτη; 
ταχύτητο; ώστε' αί άκτΐνε; τοΰ τροχοΰ άφανί- 
ζονται, καί ή άτμοσφαΐρα δονεΐται ύπό πατά- 
γου δεινοΰ εί; πολλών λευγών άπόστασιν. Ύπό 
τ ή ; μηχανή; ταύτη ; άπορροφάται ό μεμολυσμέ-

τοΰ οξυγόνου. Έ κτο; τού έκπυρσοκροτοΰντο; 
άερίου άναφύονται έν το ΐ; άνθρακωρυχείοι; άλλά 
επιβλαβή άέρια, οίον τό όξείδιον τοΰ άνθρακο;, 
όπερ επιφέρει άσφυςίαν το ΐ; είσπνέουσιν αύτό, 
καί όπερ, φλεγόμενον, καίει μέν, άλλά δέν 
άνατρέπει τόν μεταλλέα. Έτερον άέριον τό 
άνθρακικόν οξύ προξενεί άσφυξίαν τώ έργάτη 
έμποδίζον τήν εί; τού; πνεύμονα; μετάβασιν 
τοΰ όςυγόνου τοΰ άέρο;.

Τό άνθρακικόν οξύ εύρίσκεται ούχί μόνον έν 
το ΐ; μεταλλείοι; καί άνθρακωρυχείοι; άλλά καί 
πανταχοΰ τή ; γή ; ώ ; γέννημα τ ή ; καύσεω; τών 
άνθράκων, καί άπλώ; τών άνθρακοφόρων καυσί
μων ύλών. Αναφύεται δέ μάλιστα κατά τήν 
ζύμωσιν τοΰ οίνου, καί τήν σήψιν καί άποσύν- 
θεσιν τών οργανικών ύλών, καί έν πολλοί; σπη
λαίοι; έκ τών διασφαγών τ ή ; [γή ;. Παράγέται

νο ;τοΰ  μεταλλείου άήρ άναπληρούμενο; ύπό τοΰ 
έκ τή ; άντιθέτου οπή; είσορμώντος καθαροΰ 
ατμοσφαιρικού άέρο; πρό; άναπλήρωσιν τοΰ έκ 
τοΰ μηχανήματος άποτελεσθέντο; έν τ α ΐ;  στοαΐ; 
κενοΰ.

Αντί τών ρηθεισών μηχανών μεταχειρίζονται 
έν πολλοΓ; μεταλλείοι; κολοσσαία; πνευματικά; 
άντλία;, α ίτινε;, παραβαλλόμεναι πρό; τά ; μη- 
χανα; ά ; μεταχειρίζονται οί φυσικοί έν τή  τή ; 
φυσική; διδασκαλία, έχουσιν άναλογίαν ο'ίαν ό 
έλέφα; πρό; τόν μύρμηκα. Διά τών μηχανών 
τούτων μετοχετεύεται ό καθαρό; άήρ εί; τό με- 
ταλλουργεΐον, καί άπορροφώνται τά  έν αύτώ συ- 
ναθοοισθέντα επιβλαβή άέρια, άτινα ώ; διάφορον 
ειδικόν έ'χοντα βάρο; συνιστώσι καί διάφορα 
στρώματα. Τό άνθρακικόν οξύ ώ ; βαρύτερον 
άποτελεΐ πάντοτε τό κατωτάτω  στρώμα· οΰτω;

ώστε, έάν κύων είσέλθη εί; 
μεμολυσμένην στοάν, άποθνη* 
σκει 3υθύ; έξ άσφυξία;, αί 
δέ λυχνίαι σβεννύονται βυθι- 
ζόμεναι εί; τό άέριον τοΰτο. 
Υπεράνω τοΰ άνθρακικοΰ 

όςέο; εύρίσκεται ό κατά τά 
πλέον ελαττον καθαρά; άήρ, 
καί ύπέρ αύτοΰ στρώμα όξει- 
ό ίου τοΰ άνθρακο;, καί τέλο; 
ύπέρ πάντων έκφέρεται τά 
φρικτόν άνθρακικόν ή έκπυρ
σοκροτοΰν άέριον, περί ού 
ε’ίπομεν άνωτέρω.

Ό  κατερχόμενο; εί; άν
θρακωρυχεΐον κακώ; διαερού- 
μενον βλέπει τά ; λυχνία; ύπο- 
λαμπούσας, άμαυρουμένα;, 
καί μετ’ όλίγον σβεννυομέ- 
να;. Αισθάνεται δέ είδο; 
σκοτοδινιάσεω;·' οί τ ή ;  καρ- 
δ ία ; παλμοί έλαττοΰνται, οί 
κρόταφοι συστέλλονται, ή 
άσφυξία έπέρχεται καί μετ’ 
αύτήν ό θάνατο;.

Πολλάκι; έδέησεν ΐνα είσ- 
δύσωσιν άνθρωποι εί; τά ; 
στοα; τών μεταλλείων πρό; 
σωτηρίαν τών έξ άσφυξία; 
κινδυνευόντων έργατών.Πρό; 
τοΰτο κατεσκεύασαν σκεύασ
μα πρό; αναπνοήν περιέχον 
πολύν καθαρόν άέρα έντά; 
άσκοΰ συνημμένου τώ  στό- 
μ α τι διά τινο; δερμάτινου 
σωλήνο;. Τό άκρον τοΰ σω- 
λήνο; λαμβάνει δύο πώ ματα , 
ών τό μέν άνοίγεται πρός 
τήν εισπνοήν, τό δέ πρό; 
τήν έκπνοήν τοΰ άναπνευ- 
σθεντο; άέρο;.

Ή  διά τ ή ; ρινό; άναπνοή 
εμποδίζεται ύπό ίδίου εργα
λείου συσφίγγοντο; τού; ρώ- 
θωνα;. Έ χω ν  δέ προεξηρ- 
τημένον έκ τών ώμων τόν 
άσκόν καί έπ ί τοΰ άσκοΰ 
λυχνίαν λαμβάνουσαν τόν 

άναγκαΐον άέρα έξ αύτοΰ, ό εργάτης δύναται νά 
είσέλθη ούχί μόνον είς τήν μεμολυσμένην άτμο- 
σφαΐραν, άλλά καί νά είσδύη εί; τά  βάθη τή ; 
θαλάσση;. Χάριν αύτή; αί υποβρύχιοι έργασίαι, 
ή τών μαργαριτών καί τοΰ κοραλίου καί τών 
σπόγγων άναζήτησις καί ή τών πλοίων έπισκευή, 
καί ή διάσωσι; καταποντισθέντων πλοίων κατορ- 
θοΰνται εύχερέστατα.

Β '. Αί καταπτώσεις καί οι κατακλυσμοί.

’Αλλ’ ή πάλη δέν έτελείωσε. Καί ιδού πάλιν 
ό μεταλλεύ; άνταγωνίζεται πρό; έχθρού; έπίση; 
δεινού;, τά ; καταπτώσει; καί τού; κατακλυ
σμού;. Ό  βράχο; διερράγ/] καί άπέκλινε καί 
κινδυνεύει ΐνα πέση. Ό  έργάτη; ύποστηρίζει 
αύτόν παντοιοτρόπω; διά κεραιών, δ ιά  τ ε ιχ ι
σμάτων, δ ι ’ ικρίων. Αλλ’ ό όγκος τοΰ βράχυο



ύπερνικών καί καταστρέφων τα  εμπόδια ταΰτα 
καταπίπτει βαρύβρομος, κατακαλύπτων διά τών 
τεμαχίω ν αύτου άπαντα τον πέριξ τόπον, έντα- 
φιάζων τούς περι αύτον εργαζομένους.

Αί καταπτώσεις εϊσίν ό πρώτιστος τών κιν
δύνων τών έν τοΐς έγκάτοις τ ί ς  γης εργαζομέ
νων.

Η ιστορία τοΰ εργάτου G ira u d , ό'στις, 
σκαπτών μέγα φρέαρ πλησίον της πόλεως Αουγ- 
δούνου, κατεκλύσθη μετά τοΰ συνεργάτου αύτοΰ 
ύπο καταπτώσεων κακώς ΰποστη ριχ θέντων χω 
μάτων , άτινα άπετέλεσαν ώς εκ θαύματος 
ύπεράνω αύτοΰ θόλον έπαπειλοΰντα άνά πάσαν 
στιγμήν ΐνα πέση. Προς σωτηοίαν τών δύο τού
των δυστυχών έδέησεν ινα έξορύξωσιν οΐ συν- 
δραμόντες έτερον φρέαρ πλησίον τοΰ πρώτου, καί 
είσέλθωσι δ ι’ ύπονόμου άπο τοΰ ένός εις τό 
έ'τερον. "Ολος μην παρήλθε 
μέχρις ού τό νέον φρέαρ όρυ- 
χδ^· διότι νέαι καταπτώσεις 
συνέβη σαν καί έν τούτω . Ό  
G ira u d  καί ό συνεργάτης 
αύτοΰ ηκουον καθ’ όλον τού
τον τόν καιρόν τούς κτύπους 
τών πλησίον εργαζομένων 
πρός τό σώσαι αύτούς, καί 
άπεκρίνοντο έρωτώμενοι παρά 
τών έργατών, καί έ'βλεπον 
πλησιάζουσαν την ώραν της 
σιοτηρίας. Αλλά ματαία έλ
π ίς. Ό  συνεργάτης έςέπνευσεν 
ηδη παρ’ αύτώ ύπό . πείνης 
καί δίψης ταλαιπωρούμενος 
'Ο G ira u d  ό'μως ένεκαρτέ- 
οησεν. Τό έπ’ αύτοΰ συνθλι- 
βόμενον πτώ μ α  τοΰ φίλου 
έμόλυνεν ηδη τόν ολίγον 
άέρα τόν έν τω  τάφω έκείνω 
περιεχόμενον. Ή  π ε ίν α , ή 
δίψα, ή αϋπνία, αί πληγαί, 
ή άποφορά τοΰ πτώματος 
κατεβασάνιζον αύτόν άδια- 
λείπτως · καί όμως έ'ζη- 
σεν έ π ί ό'λον μ ή ν α . Οί 
ύπέρ αύτοΰ νύκτα καί ημέ
ραν έργαζόμενοι ήλπιζον άνά 
πάσαν στιγμήν ό'τι έωθασαν 
ηδη εις τό τέρμα · άλλά νέα 
άνεφύοντο πάντοτε εμπόδια 
βραδύνοντα τό έ'ργον αύτών.

Α λλ’ ό G ira u d  ού'τε ηΟύ- 
μησεν, ούτε άπεκαρτέρησεν.
Οί προτρεπτικοί λόγοι καί ή 
προθυμία τών χάριν αύτοΰ 
νυχθημερόν μοχθούντων φί
λων καί οικείων άνεθάρρυνον 
τόν δύστηνον καί άνεζωπύ- 
ρουν αύτόν.

Ή  Γαλλία καί άπασα 
ή Εύρώπη ήγωνίων έ π ί  ό'λον 
μ η ν α  ύπέρ  το ΰ  δ υ σ τ υ 
χ ο ύ ς . Καθ’ έκάστην δέ έςε- 
δίδετο δελτίον έξαγγέλλον τά 
κ α τ’ αύτόν. Την τριακοστήν 
ημέραν ό G ira u d  έσώθη.
’Ωχρός, ήλλοιωμένος καί σκελετώδης άπεσπάσθη 
άπό τοΰ πτώματος τοΰ φίλου, καί άπό τών 
πετρών καί χωμάτων καί κεραιών, αΐτινες με- 
τέβαλον τό σώμα αύτοΰ είς καθολικήν γ ά γ 
γραιναν. Κομισθείς εϊς νοσοκομεΐον έτελεύτησεν 
όλίγας έπιζήσας ημέρας.

Ένίοτε τά τειχ ίσματα  καί τά  ξύλινα ϊκριώ. 
ματα τά  πρός ύποστνίριξιν κρεμα[/.ένων χω μά
των κατασκευασθέντα ένδίδουσι τώ  βάρει αύτών, 
καταπίπτουσι μετά τών χωμάτων, κατακρύ 
πτοντα είς την γην τούς έργάτας οΐτινες δέν 
προέφθασαν ΐν’ άποχωρνίσωσιν. Οί πλ.εΐστοι 
άποθνη'σκουσιν έν άκαρεΐ. Τινές ό'μως διασώζον
τα ι ώς έκ θαύματος, ώς λόγου χάριν ό ηρωικός 
μεταλλεύς C o c h e t, ό'στις^ καταληφθείς ύπό κα- 
ΐαπτώσεως άνθρακοφόρου ό'γκου καί πληγωθείς 
καιρίως, ήδυνήθη ΐν ’ άντίσχη , επικαλούμενος

μεγάλη τη φωνή τούς συνεργάτας εί; βοή- 
θειαν.

Ηδη οί σωθέντες έργάται, άφελόντες μέγα 
τοΰ καταπεσόντος ό'γκου μέρος, διέβλεπον τήν 
κεφαλήν τοΰ δυστυχοΰς, ό'στις έπιέζετο ύπό τών 
δοκών καί τών κεραιών καί τών ανθράκων ούτως, 
ώστε δέν ήδύνατο παντάπασιν ΐνα κινηθή. ’Αλλ 
αγαθή τύχη τό στήθος αύτοΰ ήν ελεύθερον. Δια 
πνευματοδόχου μεταδίδουσιν αύτώ καθαρόν άέρα, 
κόπτουσι τάς δοκούς, άπαλλάττουσι πρώτον τάς 
κν/Ιμας, καί τέλος μετά εξ ώοών άφόρητον τ α 
λαιπωρίαν άπέσπασαν αύτόν άπό τού τάφου. 
Έν τώ τοιούτω ή διαστηριότης καί ό ζήλος τών 
έργατών είναι ανήκουστος καί αξιοθαύμαστος.

Οί άπό τών κατακλυσμών τών ύδάτων κίν
δυνοί είσιν επίσης φοβεροί, ώς οί άπό τών κα
ταπτώσεων. Τό πανταχόθεν άναβλύζον ύδωρ
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καταπολεμείται ύπό τοΰ μεταλλευτοΰ πολυτρό- 
πως ότέ μέν διά τής κατασκευής προχωμάτων 
ξυλίνων ή μεταλλικών τειχισμάτω ν, ότέ δέ διά 
κολοσσαιων άντλιών καί άλλοτε δ ι’ ύπονόμων, 
ών άπολαύει μεταβάλλων αύτάς είς ύπογειους 
διώρυχας δ ι’ ών μεταφέρει εύκολώτερον τό φορ- 
τίον. Τά είς τά ,μ ετα λ λ ε ία  πανταχόθεν συρ- 
ρέοντα ΰδατα άποτελοΰσι τρόπον τινά δεξαμενας 
καί λίμνας, ών τά χείλη άνυψοΰσιν οί έργαται 
δ ι’ άργίλλου, διά ξυλίνων προχωμάτων. « Τό 
ύδωρ παραβλητέον, κατά τινα άγγλον μεταλ- 
λευτήν, α ΐμ α τ ι, οί δέ ύπόγειοι οχετοί άρτηρίαις 
καί φλεψί ζώου. Τό έκ τής γής πηγάζον έν τοΐς 
εργοστασίοις ΰδωρ είναι ό'μοιον α ΐμ α τι έςερχο- 
μένω έκ τής τμηθείσης άρτηρίας τής γής.

Οί κατακλυσμοί έπιφερουσι πολλάκις διακο
πήν τών εργασιών τοΰ μεταλλουργείου, ώς αι

πυρκαίαί, μάλιστα δέ όταν ή αιτία αύτών ήναι 
άγνωστος. Πολλάκις μία δικέλλης καταφορά, η 
μία οπή τυχαίως έν ταΐς πλευραΐς τής στοάς γ ι- 
νομένη, φέρει είς ό'ψιν τώ  έκπεπληγμένω εργάτη 
ολοκλήρους ύπογείους στοάς άς ούδέποτε ε’ίκασεν 
παρ’ αύτώ, καί αΐτινές εισι αρχαία καταλει- 
φθέντα μ ετα λλ εία , ή σπήλαια. Τά σπήλαια 
ταΰτά εισι συνήθως πλήρη ΰδα τος όμβριου ή 
άνθρακικοΰ άερίου, άφορμήν είς υποχθονίους πυρ- 
καϊάς παρέχοντας. Πρός αποφυγήν τών σπηλαίων 
τούτων μεταχειρίζονται μεγάλους μεταλλικούς 
καθετήρας, δ ι ’ ών έρευνώσι τήν σύστασιν τοΰ 
έδάφους. Έν έ'τει 1 8 2 5  τά  ΰδατα, έκτινάξαντα 
τόν καθετήρα, ώρμησαν μετά σφοδρότητος είς 
άνθρακωρυχεΐον τ ι  τοΰ Βελγίου. Οί έργάται έδο- 
κίμασαν ΐνα διαφράξωσι τήν οπήν, πλήν είς μά
την· διότι τό υδωρ έπήρχετο τοσοΰτον ραγ- 

δαΐον, ώστε έντός ολίγων 
στιγμών αί στοαί κατεκλύ- 
σθησαν άπασαι, οί δέ έργά- 
τα ι μόλις έσώθησαν άπο- 
δράντες. Τό έργοστάσιον κα- 
τεκλύσθη όλοσχερώς ύπό τών 
ύδάτων άτινα συνεμίγνυντο 
τω  παραρρέοντι ποταμώ 
Meuse.

Ή  καταστροφή τοΰ εργο
στασίου ήν φρικτή· άλλ’ οί 
μεταλλευταί δέν άποίλεσαν 
πάσαν έλπίδα· έπειδή, θέ- 
σαντες έν τέσσαρσι διαφόροις 
φρέασι πολλάς άντλίας, μόλις 
ήόυνήθησαν μετά έννέα έτών 
κόπους καί ταλαιπωρίας ί'να 
έπικρατη'σωσι τών ύδάτων. 
Τέλος κατελθόντες διέφρα
ξαν διά τειχισμάτων τήν 
οπήν, καί ούτως ένέμειναν 
τοΐς έργοις αύτών.

Πρό τριάκοντα έτών αί 
έργασίαι έργοστασίου τινός 
τοΰ Αείγηρος έπλησίασαν 
τοιούτω τιν ι καταλειφθέν- 
τ ι  άντρω. Οί μ εταλλεΐς, 
άγνοοΰντες τόν έπικρεμά- 
μενον κίνδυνον , είργάζοντο 
εύθύμως καί άφροντίστως λε- 
πτύνοντες βαθμηδόν τό άπό 
τοΰ φρικτοΰ στοιχείου χω ρί- 
ζον αύτούς μεσότοιχον. Αλλ’ 
αίφνης τά  χώ ματα διαρρή- 
γνυνται, καί χείμαρροι ρα
γδαίοι καί πολλοί καταρ- 
ράττουσιν άναρπάζοντες πάν 
τό προστυχόν. Οί έργάται 
φεύγουσιν έ'ντρομοι, καί εύ- 
ρίσκοντες άνοικτήν άνωφερή 
στοάν καταφεύγουσιν είς αύ- 
τη'ν. Ά λλ’ αυτη είναι αδιέ
ξοδος, καί τό ύδωρ δ ιατελεΐ 
ύψούμενον, καί μ ετ’ ολίγον 
φθάνε.ι αύτούς.... Οί έ'ξω 
προσδραμόντες άποροΰσι πώς 
βοηθήσουσιν αύτούς, ώς ά
γνοοΰντες ποΰ ήσαν καί έάν 

έ'ζων εϊσέτι ή έπνίγησαν άπαντες. Ύπο φιλαν- 
θρωπίας άγόμενοι παοεδέχθησαν αύτούς ζώντας 
καί έπραξαν τά  καθήκοντα.

Μελετη'σαντες ταχέως τά σχέόιον τοΰ μεταλ
λουργείου, καί όρμώμενοι άπ εξωτερικών κα
ταμετρήσεων άνεΰρον τόν τόπον έν ώ είργάζοντο 
καί τό καταφύγιον είς δ έ'όραμον οι όυστυχεΐς 
κατακλυσθέντες. Κατεμέτρησαν δε ‘και το διά
στημά τό άποχωρίζον αύτούς άπό τής έπιφανείας 
τής γής. Έ κεΐ έπί τοΰ ύποτιθεμένου τούτου 
σημείου τοΰ άντιστοιχοΰντος τώ τόπω είς όν κα- 
τέφυγον οί άτυχεΐς, συνήχθησαν πάντες, καί 
κτυποΰντες τούς βράχους διά  τών δικελλών επη- 
ρώτων αύτούς. Καί πρώτον μέν ούδεμία ήκούσθη 
φωνή· άλλά μετ’ ολίγον ήκούσθησαν κραυγαί 
ύπόκωφοι καί βαρείς στεναγμοί.

Οί βράχοι μετοχετεύουσιν άριστα καί εις με-

γαλας άποστάσεις τούς ήχους, ό'περ γινώ- 
σκοντες καλώς οί ’Ινδοί τής ’Αμερικής 
θέτουσι τό ούς έπ ί τής γής καί άκούουσι 
τόν κρότον τών ποδών τών μακρόθεν προσ- 
ερχομένων ΐππων.

Μ ετ’ ολίγον αί φωναί καθίστανται εύ- 
κρινέστεραι, καί οί συνδραμόντες μανθά- 
νουσιν ό'τι ά'παντες ζώσι. Τότε έπ ιταχύ- 
νουσι μετ’ άπαραμίλλου ζήλου τήν έξόρυξιν 
τής οπής διηκούσης εύθύ πρός τούς κινδυ
νεύοντας, καί μ ετ’ ολίγον δύνανται ί'να 
συνδιαλέγωνται μετ’ αύτών ζητούντων φώς 
και αέρα, εί καί δέν έ'φαγον ούδέν πολλάς 
ήδη ήμέρας.

Καίπερ σπουδαίως έξορυσσομένης τής 1  
οπής, αί ήμέραι παρέρχονται, καί ή αγω 
νία τών κινδυνευόντων καί προσδραμόντων 
αύξάνει. Τέλος κατορθοΰσιν ΐνα διεισδύ- 
σωσι μέχρι τής στοάς καί καταβιβάσωσι 
λυχνίαν καί διαδώσωσιν αύτοΐς ζωμόν διά με- 
ταλλικοΰ σωλήνος. Μ ετ’ ολίγον οί δυστυχείς 
έργάται έσώθησαν, καί είδον πάλιν τό φώς τοΰ 
ήλιου, άφοΰ ύπέστησαν πολ· 
λας άτελευτήτους ήμέρας τά  
πάνδεινα, καταφαγόντες τά  
κηρία καί τά  δερμάτινα 
αύτών σχοινία.

Τη 1 ί όκτωβρίου 1 8 6 2  
περί τήν τρίτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν σφοδρά καταιγίς 
έξερράγη περί τήν χώραν τοΰ 
G a rd , παρά τό άνθρακωρυ
χεΐον τοΰ L a lle . Πλήθος 
ό'μβρου καταρραγέν τηλικοΰ- 
τον έν άκαρεΐ έπέφερε φθόρον, 
ώστε τά  πάντα κατέστησαν 
ύποβρύχια. Τά ΰδατα τοΰ 
ποταμοΰ C e re  ύψώθησαν ώς 
ούδέποτε έν τα ΐς  μεγίσταις 
πλημμύραις, καί κατέκλυσαν 
άπαντα τόν πέριξ τόπον.
Αίφνης τά  ΰδατα φθάσαντα 
ύπεράνω τοΰ άνθρακωρυχείου 
ήρξαντο ΐνα δινώσικαί, στρο- 
βιλούμενα,καταρράττωσιν είς 
τό άνθρακωρυχεΐον δ ι ’ ανοί
γματος έξειργασθέντος ύπό 
τοΰ βάρους αύτών, καλυπτόν- 
των τό τα ΐς ύπογείοις στοαΐς 
άντιστοιχοΰν έδαφος.

Δεινός πάταγος άντη'χησεν 
άπό στοάς είς στοάν, καί τά  
ΰδατα κατέπιπτον καταρρα
κτών δίκην άπό τής οροφής.
Κ ατά τήν στιγμήν έκείνην 
άπαντες οί έργάται είργάζοντο 
έν τα ΐς στοαΐς. Είς λόχος 
μεταλλευτών έσώθη έγκαίρως 
δ ιά  τίνος χαράδρας, καί έτε
ρος διά τοΰ φρέατος. Μ ετ’ 
ολίγον ό μέν τών ύδάτων ρό
χθος δ ιπλασ ιάζετα ι, ή δέ 
γή συμπίπτει μάλλον μάλ
λον, καί τό χάσμα αύξάνει, 
καί μετά ήμίσειαν ώραν άπαν 
τό άνθρακωρυχεΐον μεταβάλ
λεται εϊς λίμνην, έν ή έπνί
γησαν άπαντες οί ύπολει- 
φθέντες έκατόν δεκαεννέα έρ- 
γά τα ι. Τό ΰδωρ ύψοΰτο μετά 
τοσαύτης όρμής ώστε τά  έν ταΐς στοαΐς άέρια, 
πιεζόμενα ύπ ’ αύτοΰ, έξέφευγον διά τών ραγά
δων τοΰ έδάφους έκρίπτοντα μακράν τά  χώ ματα.

Οι πανταχόθεν πρός σωτηρίαν τών περισω- 
θεντων συνδραμόντες δέν ήδυνήθησαν ΐνα είίρωσι 
τους ταλαιπώρους τούτους εύθύς μή γνωρίζοντες 
πού ζητήσαι αύτούς. Μόλις μετά 2 4  ώρας καί 
μετα πολλας ερευνάς ήκουσαν φωνάς καί κτύπους 
ύποκωφους προερχόμενους έκ τών στοών. Είκοσι 
μέτρα γής και βράχων χωρίζουσιν αύτούς άπό 
τών κινδυνευόντων έργατών. Τά πλησίον έργο- 
στάσια πέμπουσιν εύθύς είς βοήθειαν ά'παντας
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τούς έργατας αύτών, οίτινες αρχονται τοΰ έξο- 
ρύττειν τήν γην τήν χωριζουσαν αύτούς απο τών 
κινδυνευόντων. Εργαζόμενοι νύκτα καί ημέραν
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έπί 7 0  ώρας κατώρθωσαν ό', τ ι  έχριζε μηνός 
έργασία. Κακή ό'μως τύχη δέν ήδυνήθησαν νά 
σώσοισιν άλλους πλήν δύο έργάτας. Ο ί δέ λοι
ποί περί τούς 1 1 7  τόν αριθμόν άπωλε'σθησαν.

Οί οΰτω σωθέντες δύο έργάται διηγήθησαν 
λεπτομερώς τά  κατά  τήν κάθειρξιν αύτών. Φυ- 
γόντες τά  καταπίπτοντα ΰδατα τρεις αύτών 
κατέφυγον είς τόν μυχόν τής άνωφεροΰς καί στε
νής στοάς, τοΰ ΰδατος άναβαίνοντος μέχρι τοΰ 
στήθους αύτών. Κινδυνεύοντες κατά πάσαν στιγ- 

ήν ΐνα γένωνται άνάρπαστοι, προσκολλώνται 
ιά τών ονύχων ταΐς πλευραΐς τής στοάς. Τοΰ

άέρος πιεζομε'νου ύπό τών ύδάτων αισθά
νονται βομβούσας τάς άκοάς, καί ή φωνή 
αύτών καθίσταται υπόκωφος. Αί λυχνίαι 
άπεσβέσθησαν. j ·—»■»· '

Έν τοιαύτη άθλία διαθέσει ήσαν ήδη 
διά  2 4  ώρών, ό'τε αίφνης ήσθοντο τά  έ'ξωθεν 
προσγινόμενα αύτοΐς σημεία, οίς καί άπε- 
κρίθησαν. Είς δέ τις αύτών αισθανόμενος ότι 
ήρχοντο αύτώ πρός βοήθειαν κατέχεε δά
κρυα χαράς. Ό  δέ νεώτερος δεκαεπτά 
έτών ών κατέχεται ύπό ύπνου, καί άνευ τής 
προσοχής τών δύο άλλων άφηρπάσθη «ν 
ύπό τών ύδάτων. Ό  κρότος τοΰ πνεύμα* 
τοδόχου τών έ'ξωθεν έργαζομένων φθάνει 

ψ μέχρις αύτών, καί νομίζοντες ότι νέον 
εισρέει ΰδωρ άθυμοΰσι καί άπελπίζουσιν. 
Ό  πρεσβύτερος αύτών ιδ ίω ς , καταληφθείς 
ύπό νευρικοΰ έρεθισμοΰ, κ ινείται άδιαλεί- 
πτω ς, καί έπί τέλους άπολέσας τήν ισορ

ροπίαν παρασύρεται ύπό τών ύδάτων μηδέ φωνήν 
άφήσας. Φρίττοντες οί δύο άλλοι ήρεμοΰσι κατά 
χώραν, μή τολμώντες ΐνα δράμωσιν είς βοή

θειαν τοΰ πνιγομένου φίλου.
α Πόσοι είσθε,»  έρωτώσιν 

αύτούς έ'ξωθεν. —  « Είμεθα 
τρεις, » αποκρίνονται πάλιν, 
μή θελήσαντες ΐν’ άναγγεί- 
λωσι τό συμβάν. Εις αύτών 
κακοπαθών ύπό δίψης τολμά 
ΐνα κύψη πρός πόσιν  άλλ’ ή 
χειρ αύτοΰ ψαύει τρέμουσα 
το πτώ μα τοΰ άρτι πνιγέν. 
τος φίλου αύτοΰ. 'Η άϋπνία, 
και οί κόποι, καί ή έ'νδεια, 
καί ό τρόμος, καί ή έ'λλειψις 
καθαροΰ άέρος κατέστησαν 
αύτόν παράφρονα. « Έξέλθω- 
μεν εντεύθεν, έλεγε πρός τόν 
φίλον, » καί λαβόμενος τής 
χειρός τούτου προσεπάθει ΐν ’ 
απόσπαση αύτόν τοΰ τοίχου, 
ώ ήν περιπεπλεγμένος. Ούτος 
δε, φοβηθείς τήν παραφρο
σύνην τοΰ φίλου, προσεκολ- 
λάτο μάλλον μάλλον σπα- 
σμωδικως διά τών ονύχων 
τώ βράχω! καί έκ διαλειμ 
μάτων συνεβούλευεν αύτόν 
ΐνα π ίϊ]. Δίς έξολισθήσαντα 
εσωσεν άπό άφευκτου θα
νάτου.

Τέλος μετά  δεκατρείς ατε
λεύτητους ήμέρας τό φώς 
τοΰ ήλίου έφώτισε τό κατα
χθόνιον ά'ντρον, έξ ού έξήγον 
αύτούς οί προσδραμόντες έρ- 
γάτα ι μετά τοΰ πτώ ματος 
τοΰ άποπνιγέντος.

Έν τοσούτω διαμένουσιν 
έςαντλοΰντες τά  ΰδατα, μή 
παύσαντες όλοτελώς άπό τής 
πρώτης ήμέρας καί μόλις τά 
άνθρακωρυχεΐον άπηλλάχθη 
τών ύδάτων τη 4  Ίανουα- 
ριου 1 8 6 3 . Διαρκούσης τής 
εργασίας ταύτης, τά  π τώ 
ματα τών έργατών άνευρί- 
σκοντο καί άνεβιβάζοντο διά 
τοΰ φρέατος, περί ο ήσαν 
συνηθροισμένοι οί συγγενείς 

καί φίλοι τών άποθανόντων, ζητοΰντες ΐν ’ άνα- 
γνωρίσωσι τά σχήματα τοΰ προσ<όπου έκάστου 
άνακομιζομένου πτώματος.

Οί γενναίοι εκείνοι έργάται, οΐτινες έ'σωσαν 
τούς άτυχήσαντας, έπραξαν προθύμως καί 
θαρραλέως. Ά παντες οί έπιστάται τών πλησιο- 
χώρων μεταλλείων τοΰ G a rd  συνέδραμον ή 
έπεμψαν τούς ίκριοπηγούς καί τούς έργάτας 
αύτών, οΐτινες δέν έπαυσαν ούδέ στιγμήν έργα- 
ζόμενοι ύπέρ τής σωτηρίας τών κινδυνευόντων. 
'Η γαλλική κυβέρνησις διένειμε τότε βραβεία 
καί σταυρούς. ΓΕπετα(



ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΤΙΙΣ

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ .

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ.

Ο Κ Α Ν Α Λ ε Τ Τ Ο Σ  ΚΑΙ Η ΒεΝεΤΙΑ.

(Ιυνεχ . άπό σε). <53.)

Το βασίλειον τών Δογών (P alazzo  D u -  
cale) άναμιμνήσκει ήμάς διά τών υψηλών 
αύτοΰ τοίχων, τών στενών καί σπανίων 
παραθύρων, τών άποκρυπτόντων παν το έν
δον, τά  σεράϊα της Ανατολής. Το σχήμα 
αύτοΰ εΓναι τετράγωνον, καί ή μέν μία τών 
πλευρών πρόσκειται τή τοΰ Αγίου Μάρκου 
έκκλησία, αί δέ άλλαι τρεις βλέπουσίν είς 
την P ia z z e tta , καί τήν θάλασσαν, καί τάς 
φυλακάς, αίς τό βασίλειον είναι συνημμέ- 
νον διά τής φρικώδους Γ έφυρας τώ ν  Σ τε
ν α γ μ ώ ν .

Το οικοδόμημα έχει χαρακτήρα τής 
’Ασιατικής καί Αφρικανικής αρχιτεκτο
νικής. Έπίκειται δέ στοα περιπτέρω συγ- 
κειμένη έκ στηλών άνευ στηλοβάτου 
καί υπέρογκα έχουσών τά κιονόκρανα, 
άφ’ ών ύψοΰται τάξις αψίδων δευτέραν 
ύποστυλουσών κιονίων τάξιν, ών ή διά
τρητος ζωοφόρος υποστηρίζει τούς υψη
λούς μαρμαρίνους τοίχους τούς άποτελοΰν- 
τας τό βασίλειον. Έ ν τώ Οαυμασίω τούτω 
οίκοδομήματι άνεστράφη ό τής αρχιτεκτο
νικής νόμος, καθ’ ον ή βάσις παντός μνη
μείου έσται έδραιοτέρα καί βαρύτερα τής 
έποικοδομής, ή τ ις  ένταΰθα έπίκειται βαρεία 
καί όγκώοης ύποστάσει έλαφρα καί αναπε
πταμένη. Φαίνεται δέ ό'τι ό άρχιτεκτονησας 
τό καλλιτέχνημα Καλενδάριος, παρ’ ούδέν

τιθέμενος ά'παντας τούς περί στατικής νό
μους, ύπεστήσατο άνά μίαν λεπτήν στήλην 
έκατέρα τών βαρειών γωνιών τοΰ οικοδομή
ματος. Οί έξώσται καί αί γλυφαί τών δύο 
μεγάλων παραθύρων άτινα βλέπουσίν είς 
τήν Piazzetta καί τάς κρηπίδας, είσιν έργα 
τοΰ Σανσοβίνου.

II έσω αυλή δέν παρέχει τήν αύτήν τή 
έξω ό'ψει μεγαλοπρέπειαν. Έν αύτή συνε- 
μίγθησαν φύρδην μίγδην άπαντες οί τρόποι 
τής άραβικής, καί τής γοτθικής, καί τής 
παλιγγενεσίας, καί τής παρακμής τής άρ- 
χιτεκτονικής. Η Κλίμαξ τών Γιγάντων, 
ού'τως όνομασθεΐσα έκ τών δύο κολοσσαιων 
αγαλμάτων τοΰ ’λρεως καί του Ποσειδώνος, 
άτινα παρίστανται εκατέρωθεν αύτής, φέρει 
εϊς τήν άναπεπταμένην στοάν, ένθα λήγει ή 
πρός τάς μεγάλας αίθούσας άγουσα Χρυσή 
Κλίμαξ (scala  d ’O ro ) . ’Ανάγλυφα έκ να- 
στοχάρτου τής Βικτωρίας, ζωγραφήματα 
τοΰ Βερονέζου, μάρμαρα αρχαία, θύραι, κο
ρωνίδες καί όροφαί κέδρι ;αι παντοίοις άνα- 
γλύφοις πεφ ιλοπο νημέναι καί κεχρυσωμέ- 
ναι, έδάφη έκ πολυτίμων λίθων, κιγκλίδες 
καί δρύφακτα μεγαλοπρεπή, έστίαι κολοσ- 
σαΐαι, πλαίσια θαυμαστά, ένθα έπιδείκνυται 
ή λαμπρά καί μεμουσωμένη τών ενετών 
καλλιτεχνών χειρ, τά  πάντα τυγχάνουσι 
συνηθροισμένα ένταΰθα ούχί ώς έν τοΐς λοι- 
ποϊς Μουσείοις, άλλά συνηρμοσμένα φιλοτί- 
μω ς, έναρμονίως συνημμένων τών μερών 
πρός τό σύνολον. Καί νΰν μέν είσερχόμεθα 
είς τήν ώραίαν αίθουσαν τών Πρέσβεων, ής αί 
τορευταί ξυλώσεις περιβάλλουσι πέντε περί
φημους πίνακας σοφώς έκτεθειμένους πρός 
έπιφώτισιν, τόν Έ ρ μ ή ν  καί τάς Χ ά ρ ιτα ς , 
και τό Σ ίδ η ρ ο υ ρ γ ε ϊο ν  τοΰ  'Η φ α ίσ το υ , 
και την Π α λ λ ά δ α , καί τήν ’Α ρ ι ά δ ν η ν τοΰ 
Ι ιν τ ο ρ έ τ ο υ ,  καί τήν Α ρ π α γή ν  τ ή ς Ε ύ -  
ρ ιυ π η ς  τοΰ Παύλου Βερονέζου- Έν τώ 
μέσω τοΰ μελάθρου βλέπει τις τήν περίφη- 
[J.OV εστίαν, ήν έξειργάσατο ό S can io zz i

κατά τήν ύποτύπωσιν τοΰ Τισιανοΰ, καί 
εις ήν έδαπανήθη μυριάς χρυσών σκούδων. 
Πιστεύεται δέ οτι αί δύο έξ άρχαίου ίάσπι- 
δος στήλαι, αΐτινες ύποστυλοΰσι τήν κο
ρωνίδα τής Πύλης τοΰ Συμβουλίου τών Δέ
κα, έξήχθησαν έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομών- 
ΤΟ£. ■»

’Αλλαχού δέ βλέπομεν έτέραν αίθουσαν, 
καλλυνθεΐσαν ύπό τοΰ δά Πόντε καί τοΰ 
C o m p a g n a , έπιστατοΰντος τοΰ Βερονέζου, 
έν ή θαυμάζομεν μάλιστα τον θρόνον τοΰ 
Δόγου, ούτινος τά προσκεφάλαιά εισι τεθλιμ
μένα, ώς εί 6 Δόγης άρτίως έξανέστη. Παν- 
ταχόθεν τής αιθούσης έξελίσσονται αί καθέ- 
δραι τών γερουσιαστών,.οΐτινες έδέχοντο έν 
πομπική έντεύξει, παρόντος τοϋ δόγου, 
τούς πρέσβεις. Τούντεΰθεν είσερχόμεθα είς 
τ/,ν αίθουσαν τών Πεντακοσίων, διαπρέ- 
πουσαν ιδίως τή άσυγκρίτω αύτής οροφή, 
ύπό τών μεγίστων ζωγράφων καί γλυπτών 
κοσμηθείση. ’Από δέ ταύτης μεταβαίνει ό 
περιηγητής είς τήν Γέφυραν τών Στε
ναγμών, δι’ ής οί καταδικασθέντες μετεφέ- 
ροντο είς τάς φυλακάς, ήτοι είς θάνατον.
II περί ής ο λόγος αίθουσα έγένετο λοιπόν 

το άδυτον τής φρικτής Θέμιδος, ένθα τρεΐ», 
άνθρωποι έδέσποζον τής Δημοκρατίας, φρί
κην τοΐς πάσιν έμποιοΰντες.

Τό Συμβούλιον τών Δέκα συνήγετο μόνον 
κατά τήν νύκτα. Τά μυστηριώδη αύτοΰ μέλη 
συνέδρευον ένδεδυμένα προσωπεία, δεινώς 
θεατρίζοντα καί σκηνοβατοΰντα. Ή  Γέφυρα 
τών Στεναγμών κατεφόβει τούς Βενετούς 
μάλλον τής λαιμητόμου, ήν βλέπουσι νΰν 
ίορυομένην έν μέση ημέρα έν ταΐς πλατείαις. 
Καί ό'τε ή λέμβο.* ή φέρουσα τήν έρυθράν λυ
χνίαν προσήρχετο πρός αύτήν, ό τρόμος κα- 
τελάμβανε τούς απαντώντας αύτήν ή τούς 
δυστυχείς οΰς ή άδυσώπητος δύναμις τοΰ 
Συμβουλίου τών Δέκα έ'ρριπτεν ύπό τούς 
μέλανας έκείνους θόλους, βλέποντας άνοι- 
γόμενον τό *έν χρώ τοΰ ύδατος θυρίδιον,

I
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εαυτούς δέ άπαγομένους τής ειρκτής καί 
άγομένους είς θάνατον ! Μετά πολυχρόνιον 
φρικώδη κάθειρξιν έ'βλεπον ήδη έκ νέου τον 
έναστρον ούρανον, καί άνέπνεον τήν αύραν 
κομίζουσαν τά εύωδέσματα τών κήπων, καί 
ήκουον τόν ρόχθον τών κωπών καί τον τής 
πόλεως θόρυβον, καί τήν ήχώ  τών έναλίων 
ασμάτων καί χορών καί συμποσίων τών 
βασιλείων, άπολαύοντες τρόπον τινά πρός 
ώραν οίονεί απαυγάσματα ελευθέρου καί 
ολβίου βίου. Αλλά βαθμηδόν προχωρού- 
σης τής λέμβου, έν ή έ'πλεον έντετυλιγ- 
μενοι σινοονι, ή ήχώ  αΰτη έσβέννυτο, καί 
ή [βαρεία λέμβος ή φωτΐζομένη ύπό τ^ς 
άπαισίου λάμψεως τής έρυθρας αύτής λυ- 
χνίας, ή άγομένη ύπό δημίων προσωπεία 
ένδεδυμένων κωπηλατών; προύχώρει βρα- I

δέως πρός τήν νήσον τής ’ίουδέκκας, κατά 
τήν Ποβέλιαν, πρός τήν διιόρυχα τοΰ Ορ- 
φανοΰ, ής τά  βαθέα ύδατα καί ό ίλυόεις 
βυθός κατεκάλυπτον τό σώμα τών είς αύ
τάς ριπτομένων καταδίκων. Ε ίς  τή ν  διώ - 
ρ υ χ α  τ α ύ τ η ν  ού δ ε ις  ά λ ιε ύ ς  ε ιχ ε ν  
έξουσίαν τοΰ ρ ίπ τε ιν  δ ίκ τ υ α . Τοιοΰτον 
ήν το πρόσταγμα τής αστυνομίας.

Τότε ή λέμβος ΐστατο παρά τούς πασ
σάλους τούς όδηγοΰντας αύτήν έν τή ύγρα 
έκείνη έρήμω. Παρά τινι τών πασσάλων 
τούτων βλέπει έτι καί νΰν ό περιηγητής τό 
μικρόν παρεκκλήσιον φωτιζόμενον ύπό τίνος 
άμυδράς λυχνίας άναπτομένης νΰν ύπό γον- 
δολιέρων, έν ή οί κατάδικοι ηΰχοντο τάς 
τελευταίας τώ ύψίστω εύχάς. Είς τό άργυ- 
ροειδές χρώμα τοΰ ούρανοΰ έξήρετο τότε ή

τοΰ δημίου μορφή, ίσταμένου όπισθεν τής 
λέμβου καί σημειοΰντος έν τώ έρυθρώ βι- 
βλίω τά καθ’ έκαστα τής ποινής, καί τούς 

■ τελευταίους τοΰ καταδίκου λόγους, ένώ οί 
βοηθοί αύτοΰ έρριπτον αύτόν έκ τής λέμ
βου είς την θάλασσαν έχοντα κρεμάμενον 
βαρύν έκ τοΰ λαιμοΰ λίθον.

Πριν δε περάνωμεν τόν περί τοΰ βασι
λείου τών Δογών λόγον, ύπολείπεται ή μ ΐν  
ίνα εί'πωμεν ολίγα τινά περί τής γιγαντιαίας 
αιθούσης τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου, ή'τις 
μετεβλήθη νΰν είς βιβλιοθήκην. Έπειδή 
αυτη έχει πόδας μέν μήκους 154 , πλάτους 
δέ 7 5 , καί 4 5  ύψους. Είναι δέ πλατυτάτη 
άπασών τής ύφηλιου. Εις τών τοίχων αύ
τής έκοσμήθη τή  Δόξη τοΰ Π αραδείσου 
τοΰ Ιιντορέτου, έν ώ πίνακι ο ζωγράφος



συνεσώρευσεν, ώ- ειδομεν, περί οέκα χ ι 
λιάδας άνθρώπων. 'Η κορωνίς τής αιθούσης 
άποτελεϊται ύπο τών εικόνων τών Δογών. 
Έ ν δέ τή χώρα τής πεντηκοστή; είκόνος 
δέν υπάρχει ούδέν, άλλά πλαίσιον περιέχον 
οθόνην μέλαιναν έχουσαν τήν φρικτήν επι
γραφήν ·· Ενταύθα έ'κειτο ή είκών τοΰ 
Μαρίνου Φαλιέρου άποκεφαλισθέντος διά 
κακουργήματα. » Ή  αίθουσα κατέχει άπα- 
σαν τήν προς τήν θάλασσαν έστραμμέ- 
νην πρόσοψιν τοΰ βασιλείου. Έξ αυτής 
έξαίρεται τό ύπό τοΰ T u l l iu s  L o m b a rd o  
έξειργασμένον ώραϊον παράθυρον , ενθα 
ί'στατο ή τοΰ Δόγου σύζυγος, καί ή αύλή 
αύτής, κατοπτεύουσα τήν πχνήγυριν τής 
εορτής τής Άναλήψεως, καθ’ ήν ό δόγης, 
έπιβαίνων τον Βουκένταυρον, ένυμφευετο 
τήν Αδριατικήν, ρίπτων είς αύτήν τον χρ υ - 
σοΰν αύτοΰ δακτύλιον. Περι τήν μεσημ
βρίαν ό Βουκένταυρος έςήρχετο τοΰ Ναυ
στάθμου (Ρυμουλκού μένος ύπο τών περίφημων 
A r s e n a l lo t i , ταλαντεύων έπί τών ύδά
των τήν χρυσήν-αύτοΰ κόγχην καί τά άν- 
θεσιν έστεφανωμένα ιστία και σχοινία. Επί

Ή  αύλή τοΰ έν Β ίνετία  βασιλείου τών Δογών.

δέ τής πρώρας ί'στατο το άγαλμα τής Θέ ■ 
μιδι.ις, ήτις παρελάμβανε τον Δόγην έν τή 
πύλη τοΰ βασιλείου, ό'πως άξη αύτόν πρός 
τήν νήσον τοΰ Λίδου. Μετά ταΰτα ό Βου— 
κένταυρος έπανήγαγε τόν Δόγην καί τούς 
εύπατρίδας έπ’ οίκον. Τήν εσπέραν τό πλοΐον 
έφωτίζετο, καί μετά ταΰτα είσήρχετο είς 
τό αύτώ ώρισμένον ναυλόχιον, έ'νθα παρέ
μενε μέχρι τοΰ έπιγινομένου έτους.

'θ  ναύσταθμος τής Βενετίας βέβαιοι τήν 
ιδέαν ήν έ'χομεν περί τών ναυτικών τής Βε
νετίας καθ’ ήν έποχήν ήκμαζεν ή Δημο
κρατία- διότι έχει έ'κτασιν δύο μιλίων, καί 
περιέχεται ύπό τειχών διειλημμένων πύρ- 
γοις πυκνοΐς καί έπάλξεσιν, έν οίς συνεσω- 
ρεύοντό ποτε, ώς νΰν έν τοΐς d o c s  τοΰ 
Λονδίνου, τά  έμπορεύματα τής θαλάσσης 
καί τής χέρσου. Τά δέ μέγιστα τών πλοίων 
κατεσκευάζοντο καί κατηρτύοντο έν αύτώ.

Έ ν ροπή οφθαλμού σημήναντος τοΰ 
Δόγου έξώρμων έξ αύτοΰ στόλοι ολόκληροι 
αίωρούμενοι φοβεροί πάση τή γή.

Ο στόλος ήν τή Βενετία ώς έν τώ πα_ 
ρόντι τή ’Αγγλία, ή πρώτη δύναμις. Ηθη

άπό τοΰ 5 5 8  οί Βενετοί κατεΐχον τήν θά
λασσαν καί 7 0  έτεσι πρό τοΰ Καρόλου 
Μάγνου είχον Ναυστάθμους, και επιτη
δείους μηχανικούς καί μεγάλα πλοία, οι 
ών κατέκτησαν τήν 'Ράβενναν, καίπερ σφο
δρά τετειχισμένην. Κατά τόν έννατον 
αιώνα κατεσκεύαζον ήδη πλοία τρικάταρτα, 
καί ήπείλουν τήν Δαλματίαν καί τήν Ελ
λάδα καί τήν χώραν τών Σαρρακηνών. 
Αλλά τελευτώντος τοΰ δεκάτου πέμπτου 
αίώνος ή εμπορία τής ’Ιταλίας καί ίδίως 
τής Βενετίας κατεστράφη ύπο τοΰ εύρεθέν- 
τος ακρωτηρίου τής Καλής Ελπίδος, καί 
αί τριάκοντα εξ χιλιάδες ναυτών καί αί 
τριακόσιαι πολεμικαί τριήρεις κατήντησαν 
άχρηστοι! Ή  δέ έξεύρεσις τής Αμερικής 
έτάχυνε τήν πτώσιν τής Δημοκρατίας.

Βλέπων τις τάς πλατείας τής Βενετίας, 
τά κολοσσαϊα αύτής μνημεία, τά μέγαρα, 
τά βασίλεια, τούς ναούς, τόν πλοΰτον, τά 
πάντα έπικείμενα έδάφει τεχνητώ , έκπλήτ- 
τεται τήν δύναμιν ήν έκτήσατό ποτε λαός 
έν τοιούτω καί τοσούτω τόπω διαιτώμενος. 

• 'Η  Βενετία, είσαγαγοΰσα είς Εύρώπην τά
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κάλλιστα τών χειροτεχνημάτων τών πε
παιδευμένων έθνών, άναγκάζεται νΰν ί'να 
έπαιτή πλήν τών ύαλίνων σκευών καί αύτά 
τά προς.τον βίον έπιτήοεια.

Αλλά μή παύσωμεν έπισκοποΰντες τήν 
Βενετίαν μετά τοΰ Καναλέττου. "Απαντα τά 
μνημεία αύτής έμφαίνονται έν τη λεία τών 
ύδάτων έπιφανεία, καί διαγράφουσιν έν 
αύτοΐς δευτέραν Βενετίαν, φαντασιώδη καί 
χαριεστέραν, ής αί γραμμαί διασπώνται 
τήόε κάκεΐσε ύπό τον σάλον ον έγείρουσιν 
αί γόνδολαι διατέμνουσαι τά  γαλήνια τών 
διωρύχων νάματα. Καί όταν ό τεχνίτης 
ύποτυποΐ τήν Βενετίαν κατά τινα λαμπράν 
πανσέληνον, ή πόλις περιβάλλεται μέλαν 
ίμάτιον, καί έμποιεΐ ήμΐν τά παθήματα 
τής μελαγχολικής Κορίννης. Ιδού τέλος 
ήμεΐς ένώπιον τοΰ βασιλείου Φόσκαρη, πε- 
ριφήμου τή τε αραβική καί γοτθική αύτοΰ 
αρχιτεκτονική καί τοΐς έν αύτώ πραχθεΐσιν.

Ο οόγης Φραγκίσκος Φόσκαρης είχεν 
υίον τον ’Ιάκωβον Φόσκαρην, έράσμιον καί 
τώ  πλήθει προσφιλέστατον. Διέπρεπε δέ 
άείποτε έ'ν τε τοΐς τών ρεγατών καί τοΐς 
ίππικοΐς άγώ σ ιν  διό καί ήν έπιζητήσιμος 
παρά πάσι, καί οί εύπατρίδαι ήμιλλώντο τίς 
αυτώ δώσει τήν θυγατέρα είς γάμον. 'Ο  δέ, 
έρασθείς τίνος C o n ta r in i ,  ένυμφεύθη έν 
έ'τει 1441 μετά πομπής αξίας άνακτος.

Ή  πλατεία τοΰ Αγίου Μάρκου μ ετε- 
βλήθη είς παλαίστραν, εϊς ήν συνέρρευσαν έπί 
δέκα ήμέρας ύπέρ τέσσαρας μυριάδας αν
θρώπων. Πλήθος λαμπάδων άπειρον έκ λευ
κοΰ κηροΰ έφώτιζον τήν νύκτα τήν πλατείαν, 
ί'να μή διακοπώσιν αί έορταί. Ο δέ γηραιός 
δόγης Φόσκαρης, καθήμενος έπί άναβάθρου, 
καί έ'χων παρ’ έαυτώ τήν νύμφην καί τάς 
διασημοτάτας εύπάτριδας τής Βενετίας, 
παρεστάτει τοΐς γυμνασίοις καί τοΐς άγώ
σιν. Οί νέοι εύπατρίδαι ένεδύθησαν τά  όπλα 
καί έ'λαβον τά ονόματα τών μεγίστων 
ήρώων τών σταυροφοριών. Ο Ιάκωβος 
Φόσκαρης ήγωνίζετο ένδεουμένος τήν παν
οπλίαν τοΰ Γοδοφρείδου τοΰ Βουϊλλιώνος, 
καί ένίκησε τον μαρκήσσιον τοΰ E s te ,  έλ- 
θόντα άπο Φερράρας ό'πως συμμετάσχη τών 
αγώνων, Τά χρονικά διηγούνται ό'τι ό κό
μης Φραγκίσκος Σφόρτζας, ό ύστερον δούξ 
τοΰ Μεδιολάνου, καί αί μεγάλαι τής Βενε
τίας κυρίαι έπεφάνησαν ένδεδυμένοι χρυσούς 
μανδύας, ό'περ τότε ήν άπιστος πολυτέλεια.

Ολίγοις δέ έτεσι μετά τον γάμον τοΰ
τον, τόν μετά τοσαύτης γενόμενον μεγα- 
λοπρεπείας, τοΰ Φραγκίσκου Φόσκαρη έ'τι 
Δόγου οντος, ό υίός αύτοΰ Ιάκωβος, όρε- 
γόμενος σύν ούδενί λογισμω πραγμάτων 
άτόπων καί παραβολών, κατηγορήθη ώς 
δωροδοκηθείς ύπο τοΰ Φιλίππου Βισκόντη, 
δουκός τοΰ Μεδιολάνου, αμάρτημα τιμωρού- 
μενον ύπο τών νόμων τής δημοκρατίας 
ούχί μόνον διά έξοστρακισμοΰ, άλλά καί διά 
καθαιρέσεως τοΰ άξιώματος καί τής ύπερο- 

X V ;
Συστάντος τοΰ δικαστηρίου, ό πατήρ τοΰ 

κατηγορουμένου, ό δόγης Φόσκαρης, ήναγ- 
κάσθη ΐνα προεδρεύση αύτοΰ, καί παρα- 
στατ/,ση ταΐς άνηλεέσι βασάνοις ό'σας ύφί- 
στατο ό υίός ί'να μαρτυρήση, καί καταδικάση 
έν τή αιθούση τοΰ Συμβουλίου, περικεκυ- 
κλωμένος ύπο τών Δέκα, τόν υιόν εις διά βίου

εξορίαν είς Ναύπλιον. Έγένετο δέ τοΰτο τή 
2 0  Φεβρουαρίου 1 4 4 4 . Αλλά μετέπειτα 
συνεχωρήθη αύτώ ί'να έλθη καί κατοικήση 
έν Τρεβίζη. Αλλά τοΰτο άπώλεσεν αύτόν · 
διότι, δολοφονηθέντος ένός μέλους τοΰ συμ
βουλίου τών Δέκα, κατηγορήθη ώς φονεύς, 
μαρτυρούντων πολιτών τινων ίδόντων ένα 
τινά τών ύπηρετών τοΰ ’Ιακώβου Φόσκαρη 
περιφερόμενον έν τή πόλει.

Ο υίός τοΰ Φόσκαρη συλληφθείς άγεται 
πάλιν είς τά δεσμά, καί ύφίσταται φρικτάς 
βασάνους, ό'πως όμολογήση το κακούργημα. 
Ταλαιπωρούμενος δέ παντί τρόπω δέν έπαυ
σε διαμαρτυρόμενος ύπέρ τής άναμαρτησίας 
αύτοΰ. ’Αλλά τό άνηλεές συμβούλιον τών 
Δέκα, μή θέλον ί'να όμολογήση αύτό ύπαί- 
τιον άθωών τον άνδρα, κατηγόρησεν αύτοΰ 
μαγείαν, καί έξώρισεν είς Κρήτην. Αθυμών 
τήν- πολυχρόνιον έξορίαν ό νέος Φόσκαρης 
έγραψεν άφρόνως έπιστολήν πρός τόν Δοΰκα 
τοΰ Μιλάνου, παρακαλών αύτόν ί'να μεσι- 
τεύση ύπέρ έαυτοΰ. ’Αλλ ή έπιστολή, παρα- 
δοθεΐσα ύπηρέτη τινι άνοηταίνοντι, άφηρέθη 
αύτώ ύπό τίνος κατασκόπου τοΰ συμβουλίου 
τών Δέκα, καί ένεχειρίσθη τοΐς δικασταΐς 
τής Βενετίας.

Τό συμβούλιον τών Δέκα έ'κρινεν ύβρισμα 
τής Δημοκρατίας καί κακούργημα τό έπι- 
καλέσασθαι ξένον ήγεμο'να, καί άπέστειλεν 
αύθωρεί γαλεώνα ό'πως μετα '/άγη τον δυσ
τυχή  τοΰτον έκ τρίτου ήδη προδοσίαν κατη
γορούμενον . 'Ο πατήρ Φόσκαρης διετέλει 
έτι ων δόγης, καί έκ τρίτου πάλιν ήναγκά- 
σθη ίν’ άποδεχθή τήν κρίσιν, καί παραστα- 
τήση ταΐς βασάνοις τοΰ υίοΰ, καί καταδικάση 
αύτόν είς ένός έτους δεινήν κάθειρξιν.

Χαριζόμενοι τώ άξιώματι τοΰ πατρός έπέ- 
τρεψαν τώ καταδίκω ί'να ι δη τήν οικογένειαν 
αύτοΰ τό τελευταΐον, πριν ή καθειρχθή. 'Η 
συνάντησις έγένετο παρόντων τών δικαστών 
ή μάλλον τών δημίων, οί'τινες ήθελον ί'να 
έπιβλέπωσι μέχρι τελευταίας ώρας τά  δύο 
αύτών θύματα-

Η νεαρά σύζυγος τοΰ άτυχοΰς τούτου, 
ή σύζυγος τοΰ Δόγου, καί ή μήτηρ αύτοΰ, 
ασθενής καί βαρύθυμος, ήχθησαν παρ’αύτόν, 
καί ήσπάσαντο τόν τελευταΐον άσπασμόν τόν 
σύζυγον, τον υίον κατατεθραυσμένον ύπό τών 
βασάνων ούτως, ώστε δέν ήδύνατο νά ορθο
στάτη άνευ αρωγής τών δημίων.

γΟ γηραιός Δόγης, έπιβλεπόμενος ύπό τοΰ 
συμβουλίου τών Δέκα , ένεκαρτέρησε καί 
άπείπατο τάς δεήσεις υίοΰ δυστυχούς λιπα- 
ρώς αίτουμένου καί γονυκλινώς ύφεσιν τών 
δεινών. « Τέκνον, έλεγε πρός αύτόν, αίδέ- 
σθητι τό δικαστήριον καί ύπάκουσον τή Δη
μοκρατία άγογγύστως. >>

Καί ό Φόσκαρης ήχθη είς ειρκτήν πολλώ 
δέ χρόνω ΰστερον εύρέθη ό φονεύς τοΰ συμ
βούλου τών Δέκα, καί ή άναμαρτησία τοΰ 
νέου Φόσκαρη έγένετο πασίδηλος, άλλά όψέ· 
διότι ό δύστηνος κατέπεσε πρός τάς βασά
νους σκληράς καθείρξεως.

Παράδοξος ή κυβέρνησις αυτη , καθ’ ήν 
ό ήγεμών, καίπερ φαινόμενος παντοδύναμος, 
ήτο δούλος χείρων καί τού εσχάτου τών 
πολιτών- έν ή ό πατήρ, άγανακτών τή γε- 
νομένη τώ υίώ αδικία, ήναγκάζετο ύπό 
άγριας φιλοπατρίας ΐνα καταδικάζη τον 
άναμάρτητον αύτοΰ υίον ώς ύπαίτιον, κατα-

πιεζόμενος ύπό τής λαθραίας ισχύος τοΰ 
συμβουλίου τών Δέκα. Ούδέ οί τά μάλιστα 
ύπερήφανοι τών Ρωμαίων έδειξαν ούδέποτε 
τοιαύτην δημοκρατικήν απάθειαν. Γονείς 
κατεδίκασαν μέν είς θάνατον υιούς άδίκως, 
ούδέποτε δέ άναμαρτήτους, διότι τοΰτο εί
ναι σχεδόν ανανδρία.

Μετά τά θλιβερά ταΰτα συμβάντα, ό Φό
σκαρης, ήδη γέρων ών, καί δυσχεραίνων 
άρχήν φέρουσαν αύτώ τοιαΰτα κακά, ήθέ- 
λησε δίς ί'να καταθέση ταύτην. Α λλ’ ή άπό- 
λυσις τής αρχής αύτοΰ δέν έγένετο πρ,οσ- 
όεκτη.

Έγίνωσκε δέ ότι περιεκυκλοΰτο άείποτε 
ύπό κατασκόπων τοΰ συμβουλίου τών Δέκα. 
’Έν τινι έν τώ μεγάρω αύτοΰ τελουμένη 
έορτή έπληγώθη έλαφρώς ύπό τίνος δολο
φόνου, άνήκοντοςείς εύγενή τινα οικογένειαν. 
Α λλ’ εί καί ό ύπο'δικος ένομίζετο άπό τίνος 
παράφρων , έβασανίσθη καί κατεδικάσθη εις 
θάνατον, καίπερ τοΰ δόγου έναντιουμένου καί 
λιπαρώς αίτουμένου τήν άπόλυσιν αύτοΰ . 
’Ηναγκάσθη δέ ί'να παραστατήση άπό τοΰ 
έξώστου αύτοΰ τώ θανάτω τοΰ δυστυ
χούς ριφθέντος άπό τής λέμβου είς τήν θά
λασσαν.

Ο μέγιστος τών έχθρών αύτοΰ ήτο ό 
’Ιάκωβος Λορεδάν, μέλος τού συμβουλίου 
τών Δέκα, διαφυλάξας άρχαΐον καί πάτριον 
κατά τής οίκογενείας τοΰ δόγου μίσος, 'θ  
γηραιός δόγης, Θέλων ΐν ’ άπαλλαχθή τοΰ φο- 
βεροΰ έκείνου έχθροΰ, προσήνεγκε γενναίως 
τήν ιδίαν θυγατέρα είς γάμον τινι τών υιών 
τοΰ ναυάρχου Λορεδάν. Τούτου δέ άπειπόν* 
τος τόν γάμον, ό Φόσκαρης βαρέως φέρων 
τό ύΐρισμα έδείχθη έκτοτε αμείλικτος πρός 
τούς Λορεδάν. ’Α λλ’ ό Φόσκαρης ειπέ ποτε 
άφρόνως ότι, ένόσω ύπάρχουσι Λορεδάν, ε ί
ναι άδύνατος ή κυβέρνησις, καί μετά τινας 
ήμέρας ό Αορεδάν εύρέθη αίφνης νεκρός· καί 
όλίγον ύστερον καί ό αδελφός αύτού Μάρ- 

'κος Λορεδάν.
Ο δόγης Φόσκαρης, καίπερ άνεπίληπτον 

οιαγαγών μέχρι τούδε βίον, κατηγορήθη ώς 
αίτιος τής διπλής ταύτης δολοφονίας. Τά 
χρονικά λέγουσιν ό'τι ό ’Ιάκωβος Λορεδάν, 
υίός τοΰ ναυάρχου, ό'στις έμπορεύετο, ώς 
άπαντες οί Βενετοί εύπατρίδαι, έγραψεν εν 
τινι σελίδι τών έμπορικών αύτοΰ βιβλίων 
τό χρέος τοΰ Φόσκαρη· « Χρεωστεΐ ό δόγης 
Φραγκίσκος Φόσκαρης άντί τοΰ θανάτου τοΰ 
πατρός καί τοΰ θείου μ ου! . . . »

"ίνα έπιτύχη τής ποθουμένης έκδικήσεως 
ο Λορεδάν, κατώρθωσεν ί'να έκλεχθή μέλος 
τού συμβουλίου τών Δέκα καί ΰστερον τών 
Τριών. Καί κακοπραγμονών παρά τοΐς συν- 
άρχουσιν έπεισε τό συμβούλιον ί'να καθαι- 
ρέση αύτόν τοΰ άξιώματος τοΰ δόγου (ό'περ 
οιδόμενον διά βίου δέν ήδύναπο ί'να άφαιρεθή 
άνευ ψηφίσματος άτιμωτικοΰ), καί ί'να 
ώθήση αύτόν προς τό έξαιτήσαι οικοθεν 
τήν κατάθεσιν τής αρχής.

Αλλά τότε ό γηραιός δόγης, έννοών 
πόθεν τά  βέλη, άπετρίψατο τάς προτάσεις 
τοΰ συμβουλίου. Ο δέ Λορεδάν δέν άπεκαρ- 
τέρησεν, άλλά ραοιουργών καί παντοΐα μ η - 
χανώμενος, κατέπεισε τό συμβούλιον τών 
Δέκα ί'να άποφήνη αύτόν προδότην καί έκ
πτωτον τής αρχής, καί έπιτάξη αύτώ ί'να 
καταλείψη τό βασίλειον έντός δέκα ήμερών.



Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

Έ *  Κωνστκ-. τ ινουπό/εω ;.

« Το επόμενον ούοενί>ί Λογ:υ άξιον ποιν,αάτιον 
στελλο> τή φίλη Έ9νιχ?ί Επιθεωρήσει, της δποίας *ιαι 
συνδρομητής. Άπο πολλών ετών Ικειτο έν τω σκότε·. 
χα'ι τώ χονιορτω* διστάζω οί ίνα πιστεόσω δτι είνα'. 
αςιον να ίδη το φώς. »

Ε ίς  Ν έα ν ιδ α .

Χρυσαλίς, ερωτικόν
Είς τους ώμους πέπλον έχεις,
Χρυσοκέντητον, λευκόν’
Και τρελά πετώσα τρέχεις 

’Από άνθος είς κλαοί 
'Ωσάν άστατον παιδί,
Προτιμώσα τούς ναρκίσσους.

Μικρά φίλη, τά  πτερά 
Πρόσεχε μή κηλιδώσης 
Είς ακάθαρτα νερά.
Πρόσεχε, δέν είναι γνώσις 
Νά πετας έδώ κ’ έκεϊ.

Έ ν  όλίσθημα άρκεϊ 
Νά σέ ρίψ’ είς τάς αβύσσους·

Ν, I. Ο.

ΑΙ ΔΥΟ ΠΗΡΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά πρόσκλησιν τά ζώα 
Είς τον "Ολυμπον άθροα 

Εφθασαν πρό τοΰ Διό; ·
Κ ’ έκ τοΰ ύψηλοΰ του θρόνου 
Ταΰτα έκραζε τοΰ Κρόνου 

Και της 'Ρέας ό υιό;.

(( Ό  τοΰ σώματός του εχων 
Μέλος τ ι  νά όνειδίση 

’Ή ^η πρό; έμέ προστρέχων 
Δύναται νά όμιλη'σν].
Πρόθυμος έγώ νά πραςω 
Κ αί νά σας εϋχαριστη'σω,
Ό , τ ι  θέλετε θ’ άλλάζω 
Και θά τό μεταποιήσω. 
Πίθηκέ μου, σί> τ ί  λέγεις;
Τ ί τοΰ σώματός σου ψέγεις; 
Είσαι δυσηρεστημένο;
'Ως υπάρχεις π ε π λ α σ μ έ ν ο ;»

Ό  5ε ε ίπ εν  « Ούδεμίαν 
Έγνω μέμψεως αιτίαν.
'Ως τετράποδο; δέν έχω 
Πόδας τέσσαρας και τρέχω; 
Όλος ό σχηματισμός μου 
Ό  λαμπρότερος τοΰ κόσμου ! 
’Αλλ’ ή άρκτος ή άθλία 
Πόσον φαίνεται γελοία, 

*Όταν τρέχη καί βα ίίζη  
Ό  καθείς την ταλανίζει·
Έ '/  ει δύσμορφα τά  σκέλη 
'Ως καί όλα της τά  μέλη. »

γόρευσιν τοϋ νέου ήγεμό- 
νος. Τότε ό πρώην δό
γης Φόσκαρης, άκούσας 
τον ή /ο ν  τοΰ κώδωνος, 
καί θελήσας ινα πεισθη 
οτι δέν ήπατάτο, έζήλθεν 
είς τον έζώστην, όπου, 
μαθών τήν αλήθειαν, επε- 
σεν εμβρόντητος καί έτε— 
λεύτησεν όγδοήκοντα τέσ- 
σαρα έ'τη άγων.

'Ο δέ Λορεδάν, μαθών 
τον θάνατον αύτοΰ, ήνοιζε 
το έμπορικόν αύτοΰ β ι- 
βλίον καί έγραψεν άντικρύ 
τοΰ χρέους τοΰ παρελθόν
τος έτους τήν έζόφλησιν 
ταύτην* L ’ha p a g a ta  ! 
. . . Έπλήρωσεν.

("Επεται συνέχεια.)

Η  ΑΓΙΑ Κ Ι 1 Σ Ι Λ Α .

Π παρατεθειμένη είκών, 
περί ής ειπομεν έν τώ  περί 
Ραοαήλου άρθρω, είναι 

έκ τών άριστων έργων τοΰ 
δευτέρου τρόπου τοΰ Ρα
φαήλου , καί θεωρείται 
ένάμιλλος τής Παρθένου 
τοΰ 'Αγ. Σίξτου. Εύρίσκε- 
ται δέ ή είκών σήμερον έν 
τώ Μουσείωτής Βολωνίας, 
άο’ ού άο’Λρπάσθη ύπό τοΰI 1 ·1 *
Βοναπάρτου, >.αί δίέμει- 
νεν έπί τινα χρόνον έν 
Λούβρω, ένθα έζετιμήθη 
5 0 0  0 0 0  οοάγκων.

t  t I

Άλλ’ ή άρκτος έπελθοΰσα 
Καί ούδέν κακόν είποΰσα 
II5ρι τοΰ βαδίσματος τη;
Καί δυσμόρφου σώματό; τη ;,
Τοΰ έλέι>αντος τά  ώται

'Ω ; μικρά έμέμφθη πρώτα 
’Ακολούτοις την ούράν του ,
Καί την άτριχου δοράν του.

' θ  έλέφας πλησιάσας,
Καί τό δέρμα έκθειάσα; 
την ούράν του καί τά  ώτα, 
Κατηγόρησε τά  νώτα 
Της καμηλού, κατακρίνων 
Καί τόν ΰβον της έκεΐνον.

*Ηδέ κάμηλος, κ ’ έκείνη,
*Όλως εύχαριστημένη,
Hpy ισε νά έπικρίνη 
Τα τών άλλων ζώων γένη 
Τετραπόδων καί όρνέων,
Κ ’ είπε ταΰτα τελευταΐον ·
« Έπρεπεν ώραιοτέρους 
Πόδας ό ταώς νά έ'χη,
Κ ’ ή χελώνη μακροτέρους 

“Ωστ’ εύκίνητος νά τρέχη. »

Έφεζής τά  ζώα τ ’ άλλα 
Τά μικρά καί τά  μεγάλα 
Τρόπον εύρον νά προβώσι 
Κ αί νά παρουσιασθώσι.

"Εκαστος δ ’ έκείνων λόγος 
’Ήν κατά τών άλλων ψόγος·
'Εαυτών κατηγορία 
Δεν ηκούσθη ού'τε μ ία .

’Α λέξανδρος Κατακουζηνός.

Είς έπίμετρον δέ άπαν- 
θρωπίας ό ’Ιάκωβος Λορε
δάν εφερεν ίδιοχείρως είς 
τον δόγην τό ψήφισμα τοΰ 
συμβουλίου τών Δέκα, καί 
θραύσας ύπό τον πόδα αύ
τοΰ τόν δακτύλιον ον ένε— 
^είρισεν αύτώ δ γέρων δό
γης, άπεγύμνωσεν αύτόν 
άπάντων τών τής αρχής 
παρασήμων. Τήν ο έπιοΰ
σαν ό Δόγης άπεχώρησε 
τών βασιλείων μετά τής 
οίκογενείας αύτοΰ, έ'νθα 
διήγαγε τριάκοντα πέντε 
έτη.

'θ  λαός, μαθών τήν 
πτώσιν τοΰ προσφιλούς αύ
τώ Δόγου, καί αίσθόμενος 
τήν άδικίαν, συνηθροίσθη 
έπί τής Piazetta όπως 
παραπέμψη αύτόν καί 
άγάγη θριαμβεύων μέχρι 
τής γονδόλας αύτοΰ. Αλλ’ 
άπό τοΰ ύψηλοΰ έζώστου 
τοΰ βασιλείου μεταξύ τών 
δύο ερυθρών στηλών, όθεν 
έκηρύττοντο αί κρίσεις, 
τό συμβούλιον τών Δέκα 
διέταζε τον λαόν ό'πως 
αποχώρηση σιωπών . . . 
θανάτου ζημίας έπικειμέ- 
νης!

Μετά οκτώ ήμέρας, τή 
31 οκτωβρίου 1457  ό 
Π ασχάλης Μαλπιέρ ης άνη- 
γορεύθη δόγης, 'θ  δέ μέ
γας κώδων τοΰ Αγίου 
Μάρκου έσήμηνε τήν άνα- Ή  'Αγία Κησίλα. — 'Ραφαήλο;. — ΈςεαμήΟ/) 500 χ ιλ . φράγκων.

N A T A T I O N

ΕΝ ΤΑΙΣ ΩΚΑΑΝΔΕΙΑΙΣ Μ ΙΣΟ ΙΣ

ΰπ ό  Μ. 'Ρ α υ ν ά λ δ ο υ . 

1 F 6 T - I 8 C 5 .

Έν έ'τει 18(53 έτύγχανον έν Λύστραλία ζη
τών άπό ενδεκα έτών πλοΰτον, ώς πολλοί άλλοι 
μεταλλεΐ;. Ηδη έκινδύνευσα πολλούς κινδύνους 
και ύπέστην πολλά, πολλάκις εγγύς γενόμενος 
τοΰ θανάτου, Τό πλοΐον τό φέρον με εί; Μελ- 
βού ρνην προσέκρουσε κατά τινα όμι/λώ δη εσπέ
ραν βράχω τινι μετά τοσαύτη; σφοδρότητος, 
ώστε έςώκειλε πλαγίως είς αύτόν. Ί ι  θάλασσα 
μαινομένη άνηρπαζε τά  πάντα 
άπό τοΰ καταστρώματος, καί 
δύο ανθρώπους, οΐτινες έ πνίγη - 
σαν. Μετ’ όλίγον δέ, διαρρα- 
γέντο; τοΰ σκάφους, τά  ΰδατα 
είσορμήσαντα κατέκλυσαν καί 
κατεβύθισαν αύτό. Άλλά τών 
ύδάτων μή ό'ντων λίαν βαθέων, 
μέρος τοΰ μεγάλου ίστοΰ, καί 
τό μέγα θωρακεϊον έ'μειναν 
εςαλα. Τό πλη'ρωμα κατέφυγεν 
εις τό μέγα θωρακεΐον ω 
έμείναμεν περιπεπλεγμένοι, 
έντρομοι καί άπελπίζοντες 
όλην τήν νύκτα.

Τά κύματα έζώρμων έφ’ 
ήμάς πελώρια καί φρικώδη, 
άπειλοΰντα ΐνα άναρπάσωσιν 
ήμάς άπό τοΰ καταφυγίου τού
του. Διενυκτερεύσαμεν τρέμον- 
τ ε ; .  Τέλος άνέτειλεν ό ήλιος, 
καί άπελπιζόντων ήμών τής 
σωτηρίας, αίφνης έπιφάνη ά τ- 
μόπλοιον έμπορικόν, όπερ, ίδόν 
ήμάς μακρόθεν, ήλθεν εϊς βοή
θειαν καί κατέθεσεν ήμάς είς 
Μελβούρνην.

Παραλείπων όσους διέφυγον 
κινδύνους διαρκοΰντος τοΰ πλά- 
νητος έκείνου βίου, δέν δύνα
μαι ΐν αποσιωπήσω συμβάν τ ι  
όπερ μοι συνέβη έν τοΐς μεταλ- 
λείοιςτής νέας Ούαλλίας. Μετά 
τήν άναχώρησιν τών έργατών 
μου είσήλθον εις .τ ι όρυγμα, 
όπερ έ'καμον έπί τής κλιτύος 
τοΰ όρους, καί παρετη'ρουν άν 
οί το ίχο ι είχον χρείαν στηρί- 
ζεως διά νέων ικριωμάτων, 
ότε αίφνης ό θόλο; έκρημνίσθη 
έπ’ έμέ. ’Ανεστράφην καί 
κατακεκρυμμένος ύπό τά  έρεί- 
π ια , μάτην άνέκραζον· διότι 
οί άνθρωποί μου, όντες λίαν 
μακράν, δέν ήδύναντο ΐνα με άκούσωσιν. Ένό- 
μισα ότι έ'μελλον ΐν ’ άποθάνω. Εύτυχώ; τά  κατα- 
πεσόντα χώ ματα  ήσαν μαλακά καί εύτριπτα. 
Άντιπαλαίων ήσθόμην ότι ύπεχώρουν, καί 

κατώρθωσα ΐν’ άπαλλάζω έμαυτόν τοΰ κινδύνου.
Έζελθών δέ τοΰ τάφου έκείνου, ήσθόι/.ην 

δύσπνοιαν καί πόνους τοΰ καταπιεσθέντος στή
θους μου· διό καταλείψας τά  μεταλλουργεία 
έπανήλθον είς Σιδνέΰν, ένθα διέμεινα νοσηλευό
μενος περί οκτώ μήνας.

Χθυμών τόν πλάνητα βίον καί καταληφ
θείς ύπό σφοδράς νοσταλγίας, έκρινα ΐνα 

λείψω την Αύστραλίαν, καί ήδη ήτοιμα-

ρευθώ πρό; άνεύρεσιν μεταλλείου τινο; κασσι
τέρου εύρισκομένου δήθεν έν τή νη'σω τοΰ Κ άμπ
βελλ, κείμενη παρά τήν Νέαν Ζηλανδίαν, έν τώ 
μεγάλω αύστραλιακώ Ωκεανώ· καί έάν άπο- 
τύχω  , ΐνα ποοίσωμαι φορτίον φωκών , ών τό 
έλαιον καί τό δέρμα ύπερτιμώνται. Έάν δέ εύ- 
ρισκον τό μεταλλεΐον, έ'πρεπεν ΐνα έπανέλθω 
εύθύς είς Σιδνέϋν έζαιτήσων παρά τής Κυ- 
βερνήσεως έζουσίαν τή ; μεταλλωουχίας τή ; 
νήσου, έπειτα δ έ ,  ΐν α ,  παραλαβών τά  πρό; 
έκκάρπωσιν τών μεταλλείων αναγκαία καί τού; 
μ ετα λ λ ε ΐ;, αναχωρήσω πρό τοΰ χειμώνος, 
καί διαμένω έν τή νήσω επιστατών τή ; αποι
κία;.

Ό  λόγο; ήτο επαγωγό;· διότι καί άν αί ελ
πίδες ήμών έψεύδοντο, άπέβαλλον άν μόνον τριών 
μηνών πόνου;, πριν ή δυνηθώ ΐνα έπανέλθω εί; 
Γαλλίαν. Έάν ό'μω; έπετελοΰντο, έδυνάμην άν 
ΐνα πλουτήσω καί αποκτήσω ό τ ι  έοίωκον άπό

καταλεί . . ητοιμα-
ζομην προς άποπλουν, ότε φίλος τ ί ;  μοι προ- 
έτιινέ τ ι ,  όπερ μετέβαλεν άπαντα τά βουλεύ- 
ματά μου καί μέ ένέβαλεν εί; νέα βάσανα καί 
περιπετείας.

Ο κύριος Κάρολος Σαρπης, δν εύρον έμπο- 
ρευόμενον έν Σιδνέύ, προετεινέ μοι ΐνα πο-

Ν αυάγιον. —  Τό πλήρωμα έπ ι τοΰ θωρακείου,

δεκαεπτά έτών μακράν τής πατρίδος καί τών 
συγγενών.

Τη έπαύριον συμφωνήσαντες μετά τοΰ Αμε
ρικανού πλοιάρχου Μουσγράβ, συγγενούς τοΰ 
κυρίου Σάρπη, εΰρομεν μικράν γοελέτταν, τήν 
G raston, ήτις έγένετο μέχρι τοΰδε χρησίμη είς 
μεταφοράν γαιανθράκων άπό Νιουκάστλ εί; Σιδ- 
νέϋν. 'Γποθέτοντες δέ ότι ίσως άντιπαλαίσω- 
μεν πρός τρικυμίας καί σάλους, έπεσωρεύσαμεν 
πολύ έ'ρμα έν τώ  άντλω παρά τήν τρόπιν, άπο- 
τελούμενον ίδίως έκ δεκαπέντε πιθακνών αρ
χαίου χωνευτοΰ σιδήρου, καί έπ’ αύτών έτέρας 
δέκα πιθάκνας άμμολίθου · διότι έσκοποΰμεν ΐνα 
εΐδωμεν και τάς Ώκλανδείας νήσους, όπως πορι- 
σώμεθα φώκας καί οΰτως άναλάβωμεν τάς δα
πάνας τής εκδρομής διά  τοΰ έλαίου καί τοΰ δέρ
ματος αύτών.

Παρελάβομεν δέ τ ά  αναγκαία τεσσάρων μη
νών εφόδια, καί δύο ναύτας, καί 2να μάγειρον.

Καί έπειδή προέκειτο ΐνα είσδυσωμεν είς θα
λάσσας άγριας καί κινδυνώδεις καί πάντοτε κυ- 
μαινούσας, έν α ί; πολλάκις πολλοί έναυάγησαν, 
συνεφωνη'σαμεν μετά τών φίλων ότι, έάν μετά 
τέσσαρας μήνας μή έβλεπον ήμάς έπανερχομένους, 
έπρεπεν ή ΐν* πέμψωσιν είς άναζήτησιν ήμών 
έμπορικόν τ ι  πλοΐον, ή , αποτεινόμενοι πρός τόν 
διοικητήν τής μεσημβρινής Νέα; Ούαλλίας, έ'αι- 
τήσωσι τήν πρός ήμά; αποστολήν ένός τών έν 
φρουρά όντων πολεμικών πλοίων. Μετά ταΰτα , 
άσπασαμένου τοΰ πλοιάρχου τήν σύζυγον αύτοΰ 
καί τά  τέκνα, άνεσπάσαμεν τήν άγκυραν, καί 
άπεπλεύσαμεν πρός τήν νήσον Κάμπελλ.

Β .

Εύθύς, ούριοδρομησάντων ώρας τινάς, έ'πνευσέν 
σφοδρός νότιος άνεμος, καί μέγα; έζηγέρθη 
σάλο;. Συνεσκότασε, καί τά  νέφη διέβαινον 

ύπέρ ήμών δρομαίως δ ια - 
τεμνόμενα έπαλλήλως ύπό 
μυρίων αστραπών. Ή  βροχή 
έ'πιπτε ραγδαία καί ψυχρά. 
Έ κ  διαλειμμάτων ό κεραυνός 
έπέσκηπτε βαρύγδουπος είς 
έπίμετρον τών άτελευτήτων 
πατάγων δι ών οί άνεμοι καί 
τά  μαινόμενα κύματα έξεκώ- 
φουν τά  ώτα. Τό πλοΐον καθί
στατο δυσκυβέρνητον * έγώ δέ 
μόλις λαβόμενος τοΰ πηδαλίου 
αναστρέφομαι μακράν έκ σφο
δράς κλονήσεως. Τό πλοΐον^ 
προσβληθέν ύπό πελωρίου κύ
ματος αναρπάσαντος το παρά^- 
ρυμα καί μετακινήσαντος τά 
έρμα, έζεκλινεν ού'τως, ώστε 
τά  ύδατα έκάλυπτον τό ήμισυ 
τοΰ καταστρώματος, καί ένο- 
μισαμεν πρός στιγμήν ότι 
εβυθιζομεθα. Πεπληγωμένος 
και διαβροχος εξανίσταμαι, 
και άρπαζο) έκ νέου τό πηδά- 
λιον. Ο πλοίαρχος Μουσγράβ 
άναβαίνει έν τά χει, καί βοη- 
θουμενος ΰπό τών δύο ναυτών 
υποστελλει τό μέγα πρός τήν 
πρύμνην ίσ τ ίο ν  ή δέ γοελέττα 
άγετα ι πάλιν ύπό τοΰ πηδά
λιου. Αλλα τότε ένδίδουσα τή  
τών ύδάτων καί τών άνεμων 
όρμ·?ί, όρμα ώ; μαινομένη καί 
φεύγει, διωκόμενη ύπό τή ; 
τρικυμία;, κάμνουσα έπτά  μ ί
λια  καθ ώραν άνευ ιστίου καί 
σφόδρα έγκλίνουσα.

Τότε ό μέν Μουσγράβ επι
λαμβάνεται τοΰ πηδαλίου· έγώ 
δέ κατέρχομαι εί; τόν άντλον 
μετα τών ναυτών φερόντων λυ
χν ία ;! Ό ποιον θέαμα! Τα πάν
τα  άνεστραμμένα καί συγκεχυ
μένα. Οί λίθοι καί αί πιθάκναι 

και οι σακκοι, ερριμμένοι φύρδην μίγδην πρός 
τήν πρύμνην, παριστώσιν ήδη τον βυθόν τοΰ 
αντλου. Αγαθή τύχη αί τόν σίδηρον περιέχουσαι 
πιθάκναι έζηρτημέναι έκ τοΰ σκάφους δέν μετε- 
κινήθησαν· άλλως βεβαίως κατεποντιζόμεθα.

Διενυκτερεύσαμεν διευθετοΰντες τά  π ά ν τα . 
Περί δέ τόν όρθρον άνήλθομεν κατάκοποι καί 
άποκαμόντες έπί τοΰ καταστρώματος, έ'νθα εΰ
ρομεν τόν γενναΐον πλοίαρχον δ ι άβροχο ν, ώχρον, 
έ'χοντα τάς χεΐρας συνεσπασμένας έπί τοΰ οι'α- 
κος ύπό τοΰ ψύχους, άλλ’ άγρυπνοΰντα καί προ- 
νοοΰντα. Τα πάντα κατεκλύσθησκν ΰπό τών 
ύδάτων, καί μή δυνάμενοι ΐν ’ άνάψωμεν πΰρ, 
έκαστος ήμών κατέπιε ποτήριον οινοπνεύματος 
όπως θερμανθή. Αλλά μ ετ’ όλίγον ή τρικυμία 
έ'παυσε, καί μετά δεκαπέντε ήμερών άτακτον 
πλοΰν ήγγίσαμεν πρός τόν λιμένα A b ra h a m s. 
B o so n , κείμενον έν τοΐς πρός μεσημβρίαν καί 
ήλίου άνατολάς τ?,ς νήσου μέρεσιν.



Γ '.

Άφοΰ ύπεστείλαμεν τά  ιστία, παραλαβών 
τόν πλοίαρχον έξήλΟον πρό; κατασκόπων  ̂ της 
νήσου. Έν τω  λιμένι δέν ευρομεν ούδέν ίχνος 
φωκών. Ά λλ’ 'άκμάζοντος τοΰ Αύστραλικοΰ θέ
ρους, ύπελάβομεν οτι ϊσως τα  ζώα ταΰτα κατέ- 
φυγον ΐνα κοιμηθώσιν είς τό ψΰχος, διαρκοΰντος 
του καύσονος της ημέρας, παρα τας συνηρεφεΐς
τοΰ κόλπου ακτας.

Άλλά μάτην έζητησαμεν αύτάς πανταχοΰ τΐ,ς 
παραλίας άνέρποντες κατά τών βράχων καί τών 
σκοπέλων, ένθα ευρομεν πολλά αυτών ιχνη. 
Αθυμοΰντες τό μήκος καί μάλιστα το ματαιον 
τών έρευνων τούτων, έπανηλθομεν περίλυποι εις 
τό πλοΐον περί δύσιν ήλιου. Τοτε ό εμαθομεν 
παρά τών ναυτών ότι δυο μεγαλαι φώκαι ήλθον 
προσπλέουσαι παρά τό πλοΐον. Κ ατα τήν περι- 
•Όαφήν αυτών ένενοήσαμεν ότι άνήκον εις το ε ί
δος τών φωκών τών ονομα’ζομένων Λεόντων τής

Θαλάσσης, όπερ μάλιστα άνεζητοΰμεν. Μετά 
ταΰτα έπεχειρη'σαμεν έκδρομάς είς τήν νήσον μή 
δυνηθέντες ΐνα εΰρωμεν ίχνος κασσίτερου. Πει- 
σθέντες δέ ότι καί αι φώκαι είναι σπανιωταται, 
fit ότι έπί ένα μήνα μόλις ήδυνηθημεν ΐνα ά- 
γρεύσωμεν πέντε, έκρίναμεν ίνα *αταλιπωμεν 
τήν νήσον, καί έπανέλθωμεν απρακτοι είς Σιό-· 
νέϋν, άφοΰ πρώτον ίδωμεν τας Ωκλανόειας ν /ί
σους, ά; έ'πρεπεν ί'να διέλθωμεν.

Α '.

Παραλλάξαντες τήν νήσον Άδάμ εύρεθημεν 
αντίκρυ της έρημου νήσου Ωκλανοειας. Ενω- 
πιον ήμών ανοίγεται κόλπος, ούτινος το στο- 
μιον ΪΊ  ε ι περί τρία j  ιλιό μέτρα πλάτους, μετα,υ 
τών συστομούντων αύτόν δύο ακρωτήριων. Ε ί
ναι δέ ούτος ό λεγόμενος κόλπος τοΰ Καρνελεϋ. 
Προύτιμήσαμεν δέ ΐνα είσέλθωμεν είς αυτόν 
μάλλον ή πλεύσωμεν μέχρι τοΰ λεγάμενου λ ι

μένος τοΰ 'Ροσς, κειμένου πρός βορράν τοΰ αρχι
πελάγους.

« Ιναλαί ά γγελ ία ι, λέγει μοι ό Μουσγράβ 
έρχόμενος περιχαρής πρός με.Έ άν όρθώς φρονώ, 
εύρήσομεν ένταΰθα ό',τι ματαίως έζητη'σαμεν έν 
τή νήσω Κάμπβελλ. Βλέπω ηδη πλήθος φιυκών 
έπί τών βράχων τής παραλίας. Ιόέ! λέγει, και 
μοι παρέδωκε τό τηλεσκόπιον αύτοΰ. Και αλη
θώς ειδον πλήθος μελανών σωμάτων θερμαινο- 
μένων πρός τόν ήλιον έν τοΐς ύφαλοις τής ακτής, 
άτινα βεβαίως ήσαν φώκαι. Μετ ολίγον είδομεν 
τινας πλησιαζούσας τή γοελέττα, περιισταμέ- 
νας κύκλο) αύτήν, ούδεμίαν ομως τολμώσαν ινα 
ύπερβΐ, καίπερ βρυχωμένας, ώ; ει διε μαρτυροντο 
πρός τήν εισβολήν τής επικρατείας αύτών.

Τότε δέ έκρίναμεν ΐνα διαμείνωμεν έν τη  νή
σω μέχρις ού, συλλαβόντες τινάς αύτών, γεμίσω- 
μεν τάς πιθάχ.νας ελαίου φώκης, και αποθεσωμεν 

. έν άλλαις τά  δέρματα, όπως, έπιστρέψαντε; εις 
-ιδνευν, δυνηθώυεν ινα έπανέλθο»μεν προ τοΰ

χειμώνος, φέροντες είκοσιπέντε ή τριάκοντα άν
θρώπους , καί έπιχειρήσωμεν κανονικήν τών 
ζώων τούτων Θήραν.

Ό  κόλπος εύρύνετο έφ’ όσον προεβαίνομεν · 
ύστερον δέ συνεστάλη ύπό τίνος προπετοΰς καί 
βουνώδους χερσονήσου έςαιρομένης σκηνογραφι- 
κώς τών ύδάτων, ήν ώνομάσαμεν μετά ταΰτα 
X ερσόνησον το ΰ  Μ ο υ σ γρ ά β . Έξεπλάγημεν 
εύρόντες τήν θάλασσαν πανταχοΰ τοΰ κόλπου 
βαθυτάτην· δ ιότι, καίπερ άκτοπλοοΰντες, δέν 
ήδυνάμεθα ΐνα εΰρωμεν τόν βυθόν. 'Η  δέ νύξ 
έπήρχετο βαθεΐα καί πολλή , καί έφοβούμεθα 
μήπως ή αμπω τις καί ή πλημμύρα ρίψωσιν 
ήμάς έπί τίνος βράχου.

’Απο τοΰ βάθους τοΰ κοιτώνός μου ηκουον π ί- 
πτουσαν τήν βροχήν καθ’όλην τήν νύκτα, βρο
χήν ραγδαιαν. ΓΙερί τήν τρίτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν ή γοελέττα διετέλει πλαγιάζουσα 
προσαντίους τούς άνέμους, καί τέλος είσήλθεν 
είς κόλπον, ενθα εύρόντες τόν βυθόν ήγκυροβο-

λήσαμεν. Μετά δύο ώρας βλέποντες έαυτούς 
σαλεύοντας ύπό τοΰ έγερθέντος κλύδωνος έρρί- 
ψαμεν δευτέραν άγκυραν. ’Ησθανόμεθα ότι έκιν- 
δυνεύομεν, έάν ό άνεμος διετέλει πνε'ων άπό δυ- 
σμών· διότι ήμεθα τόσον πλησίον τής ξηρας, 
ώστε μηδέ ΐνα στραφώμεν ήδυνάμεθα μή προσ- 
κρούοντες τοΐς βράχοις, μηδέ ΐν ’ άποπλεύσωμεν 
έ'νεκα άκρωτηρίου έπιπροσθοΰντος είς ό έκινδυ- 
νεύομεν ΐνα έξοκείλωμεν. Διό ήναγκάσθημεν ΐνα 
έμμένωμεν έκεΐ μέχρις ήμέρας.

’Αλλ’ ό άνεμος καί ή βροχή ηύξησαν. Περί 
τήν δεκάτην τής εσπέρας πελώριον κΰμα άνη'ρ- 
πασεν οΰτω τό πλοΐον, ώστε μία τών άλύσεων 
διερράγη . Τό δυστύχημα τοΰτο κατελύπησεν 
ήμάς · διότι είδομεν ότι ή έτέρα δέν ή'ρκει πρός τό 
κατέγειν τό πλοΐον φερόμενον ήδη πρός τήν άκτήν.

Περί τό μεσονύκτιον ήσθόμεθα τήν πρώτην 
έλαφράν κλόνησιν, ήντινα διεδέχθησαν έπαλ- 
λήλως ε'τεραι σφοδρόταται, έφόσον έφερόμεθα 
πρός τούς βράχους. Μίαν δέ είχομεν σωτηρίας

έλπίδα. Ή  πλημμύρα έπήρχετο έςεγείρουσα τό 
έςοκεϊλαν ήδη σκάφος. Αλλ’ ή τρικυμία ηύξανε, 
καί μετ ολίγον τό πλοΐον άρπαγέν έρριφθη μ ετ’ 
άφράστου σφοδρότητος είς έτερον βράχον. Το 
πλοΐον έδούπησε δεινώς. Ή  λίαν φοβερά συμ
φορά ήν προσεδοκώμεν άπετελεΐτο.

Ή  τρόπις τοΰ πλοίου προσέκρουσε πέτραις · 
μέρος δέ αύτής διαρραγέν άφηρπάσθη, καί τό 
ΰδωρ έπλήρωσεν έν άκαρεΐ τόν αντλον. Εκτοτε 
τό πλοΐον δέν έσάλευσεν ήδη. Μόλις κατωρ- 
θώσαμεν ί'να μετενέγκωμεν έπί τοΰ καταστρώ- 
ματος κολυμβώντες έντός τοΰ πλοίου τάς όλίγας 
τροφάς καί τά  θαλάσσια έργαλεΐα καί τινας 
άποσκευάς, καί προσδέσωμεν τα  πάντα παρά 
τόν καταρράκτην τοΰ πλοίου, ΐνα μή γένωνται 
άνάρπασταύπό τών τό κατάστρωμα κατακλυζόν- 
των μεγάλων κυμάτων. Ε πειτα , καλύψαντες τά  
πάντα διά πισσωτής οθόνης έμείναμεν έπί τοΰ 
καταστρώματος διάβροχοι καί πυρέσσοντες όλην 
τήν νύκτα.



Μετά αίαν ώραν, ήτις έφάνη ήμΐν αιών, 
άνέτειλεν' ό ήλιος επι τών έρήμων εκείνων 
ακτών. Ό  άνεμος έπνεε σφοδρότατα, ή βροχή 
ραγδαία και αδιάλειπτος έπεφέρετο έφ’ ήμάς 
άπ ελπίζοντας. Τά κύματα ύψοΰντο λάβρα ένίοτε 
εις υψος πολλ\ών μέτρων.

Ά λλ’ αγαθή τύχη  ό μικρός κέλης ό κρε- 
μάμενος άπό των πλευρών τοΰ πλοίου εσωθη·
Ό  δέ βράχο; έφ’ ου έξωκείλαμεν, απείχε 50  μέ
τρα τής ξηρά;. Μετά πολλά; ταλαιπωρίας και 
πο'νους κατωρθώσαμεν ΐνα ρίψωμεν τόν λέμβον 
είς τήν θάλασσαν, και όίψαντες μέρος τών τρο
φών καί τής άποσκευής έρρίφθημεν είς αυτόν 
καί ήμεΐς αυτοί άπαντες.

Εις τών ναυτών ό Ά λικ  έδεσε το άκρον σ χοι
νιού μακροΰ πρός τινα κρίκον τοΰ πλοίου, το όε 
έτερον πρός τον λέμβον όπως μη, αποχωροΰντες, 
γενώμεθα ανάρπαστοι ΰπο τών κυμάτων. Μετά 
ταΰτα, πεοισπειράσα; έαυτώ ετερον σχοινίον δε- 
δεμένον πρό; τόν λέμβον, άφείθη είς τήν φοράν 
τοΰ κύματος, όπερ ερριψεν αυτόν, μεγάλως κιν- 
δυνεύσαντα καί πληγωθεντα, επί τής ακτής. Και 
δραι/.ών πρός δένδρον τ ι  προσέόεσε το σχοινίον.
'θ  λέαβος έκινδύνευσεν ϊν’ άναστραφή τρις ύπό 
τών κυμάτων. Μετ’ ολίγον έξήλθομεν ρυμουλ
κούν, εν οι ΰπ αυτοΰ σώο. μεν αλλ α όιαοροχοι 
καί τρέμοντες.

Ε'.

Λ μ ’ άποβάντες ησθόμεθα χρείαν πυρός. Ά λλ’ 
άγαθη τύχη εΰρομεν μεταξύ τών βεβρεγμένων 
πυρείων εν, όπερ ανηφθη, και συλλεί^αντες θά
μνου; τινά; καί ξηρούς κλάδους άνηψαμεν πυράν, 
ύπέρ ής άνεπετάσαμεν τήν όιασωθεΐσαν πισσα- 
λ.ιφή οθόνην, όπως μή σβεσθη υπο τής πιπτου-
σης βροχής.

Δι’ αύτής ήδυνηθημεν ΐνα παρασκευασωμεν 
τέϊον,έν ώ ένεβάψαμεν έκ τών όιασωθέντων πλα
κούντων . λναλαβόντε; καί θερμανθέντες οί συνο- 
δοιπόοοι μου περιεφεροντο εις τα  περιζ ζητοΰντες 
καταφύγιον ή σπήλαιόν τ ι ,  οπως μετενεγκωμεν 
είς αύτό τάς τροφάς καί δυνηθώμεν ΐνα φυλάτ- 
τωμεν έαυτού; άπό τής έπηρεία; τών στοιχείω ν. 
Έ γώ  δέ έ'μεινα παρά τό πΰρ ρίπτων έκ διαλειμ
μάτων θάυ.νους ξηρού;, ίνα μή άποσβεσθη. Ων 
δέ μόνος κατελήφθην ύπό άφραστου μελαγχο
λίας. Έπήλθε μοι τότε ή άνάμνησις τής οίκο- 
γενείας, ήν ήγάπων ήόη ειπερ ποτε.

Τό ήμισυ ήμισφαίριον τής γή ; άπεχώριζέ με 
ά π 1 αύτής. Πώς καί πότε εξελευσομεθα τής έρη
μου ταύτης νήσου, τής παντοθεν υπό αγρια; 
καί άχανοΰς περιεχομενης θαλασσής 5 Ισως 
π ο τέ ! Κ αί άπελπισμός πικρός καί άπειρος κα
τέλαβε τήν καρδίαν μου, και εόάκρυσα πολυ 
άνακουφίζων οΰτω τόν πόνον μου ώς παιδίον.

Καί τότε ήρξάμην ΐνα προφέρω τό όνομα τοΰ 
θεοΰ, καί αποβλέπω πρός τό αιώνιον καί παντο
δύναμον ον τό διέπον τόν κόσμον, καί γονυκλι
νής έπεκαλεσάμην αύτόν είς βοήθειαν έμοΰ καί 
τών φίλων.

Μετά μίαν ώραν, καθ’ ήν έρπων έπορεύθην 
πρός ρύακα ΐνα λάβω ΰδωρ πρός παρασκευήν 
τειου, οι συνοόοιποροι μου επανήλθον αλ.λεπαλ- 
λήλως δυσθυμοΰντες καί διάβροχοι, άγγέλλοντες 
οτι δέν ήδυνήθησαν ΐνα εΰρωσι μηδαμού κα
τάλληλον καταφύγιον.

Συνελθόντες άθρόοι περί τό πυρ έφάνη μεν 
άπαντεί δυσθυμοΰντες και άπελπίζοντες. Και 
οί μέν ναΰται Γεώργιος καί Χάρρης έλυποΰντο 
ότι δέν κατεποντίσθησαν · ό δέ πλοίαρχος 
Μουσγράβ κλαίων εκουπτε τήν οψιν αύτοΰ έν 
ταΐς χερσίν , ένθυμούμενος τήν γυναίκα καί τά

τί'κνα* , , < * eΠροσεπάθησα ΐνα παρηγορήσω αυτους οιαοε- 
βαιών ότι οί έν Σιδνέη φίλοι ούδαμώς έγκατα- 
λ.είψουσιν ήμά;· διότι ύπεσχέθησαν τοΰτο, και 
ήσαν άνθρωποι άγαθοι και δίκαιοι, και ο τι 
επρεπεν ΐνα θαρρώμεν ζώντες ησυχως κατα το 
δυνατόν έπί τρεις ή τέσσαρα; μήνας, καί ό τι ή 
θεία Πρόνοια βοηθεΐ πάντοτε τούς πιστεύοντας 
καί επικαλούμενους αύτήν.

Οί λόγοι μου παρηγόρησαν και άνεθαρρυναν 
αύτούς · διό άφήσαντες έμέ παρά τό πΰρ έόοκι- 
μασαν ΐνα μεταβώσιν είς τό πλοΐον ό'πως παρα- 
λάβωσι τά ; άπολειφθείσας πισσαλιφεΐς οθονας, 
καί σχοινιά καί σανίδα;, ΐνα κατασκευασωμεν 
σκήνωμα προσφορώτερον τοΰ άθλιου εκείνου 
στεγάσματο;.

Η έπιχ είρησις έπέτυχε, καίπερ τοΰ άνεμου καί 
τή ; θαλάσση; εϊσέτι μ α ιν ο μ έ ν ω ν . Μετ ολίγον 
είσήλΟον εί; τάς παρά τήν παραλίαν λοχμας 
όπως εΰρωσι κατάλλη/.ον ει; σκήνωσιν τοπον.

Αί δασείς, πεπνυκνωμέναι, κα ί σχεδόν άύιά- 
βατοι αύται λόχμαι άποτελοΰνται ύπο τής 
συσπειράσεως παντοίων θάμνων, και δενύρυ- 
φίων, καί πτερίδων καί π α ρ α δ ο τ ώ ν  τινών ύέν- 
δρων, ών οί σκληρότατοι κλάδοι αύξάνουσιν 
όοιζοντείως καί συστρέφονται γωνιωδως παντα- 
χόσε. Έπελθούσης δ έ  τή ; νυκτο;, φαγοντε; ολί
γον οπτόν χοίριον κρέα;, έξηπλώθημεν έπι τών 
σανίδων ΐνα κοιμηθώμεν.

"Ηδη οί συνοδοιπόροι έκοιμώντο ΰπνον βαθύν, 
ό'τε παράδοξοι ήχοι ηκουσθησαν εν το ΐ; πέρι, 
τόποις, ό'μοιοι βρυχηθμοΐς και γρυλλισμοΐς. 
Κατενόησα τότε ότι ήμεθα περικεκυκλωμένοι 
ύπό οωκών τών λεγομένων Λ εό ντω ν  τή ς  θ α 
λ ά σ σ η ς , α ίτινε;, κολυμβήσασαι τήν ήμεραν 
άπασαν έν τοΐς ΰδασι τοΰ κολπου, ηρχ^οντο 
καταφεύγουσαι τήν νύκτα.ει; τα ; λοχμα;.

Αίφνη; ό θόρυβο; ηύ'ξησεν ούτω; ώστε οι συνο
δοιπόροι μου, αφυπνισθεντε;, ήγερθησαν και 
έξήλθον τής σκηνή;, ό μέν μάγειρο; Ά λ ικ  
ώπλισμένο; πελέκει, ο·. όε ροπαλοι;.

Τότε είδομεν πρό τής σκηνής δύο τεραστιας 
φώκας έχούσας δύο μέτρα πάχους περί του; 
ώμου;, καί έμμανώ; διαμαχομένα; πρό; αλλη- 
λα ;.

’Έχουσαι τήν χαίτην φρίττουσαν, τούς οφθαλ
μούς διαπύρους, καί τού; ρώθωνας εςωγκωμενους, 
ήνοιγον τά  μακροΐς στερροΐς μύστα^ι κεχορηγ/ι- 
μένα αύτών ρύγχη, καί είεικνυον φρικτους κυ
νόδοντας, δ ι’ ών έπιτιθεμεναι κατεκρεουργουν 
άλλήλας. Τό αίμα έρρεε πανταχόθεν τοΰ σώμα
τος αύτών ποταμηδόν, και τεμάχ ιά σαρκο; εκρε- 
μαντο ετοιμόρροπα.

Η λύσσα αύτών ήτο τοσαυτη ώστε ούδε 
έπτοήθησαν ύπό τή ; παρουσία; και τών κραυ
γών ήμών. Μετ' ολίγον δέ, έννοήσαντε; ότι τα 
ζώα πάντω ; ταράξουσι τόν ΰπνον ήμών άπο 
καμόντων, έρρίψαμεν έπ’ αύτα ανημμένου; δαυ
λούς, ύφ’ ών πτοηθέντα εφυγον μετά τών ομο
φύλων πρός τήν λόχμην.

Τό ύπόλοιπον τής νυκτός διενυκτερεύσαμεν 
ήσύχως, πλήν ότι έκοιμήθημεν έπί κλίνης 
ύγράς καί σκληρά;, άφ’ ής ήγέρθημεν τήν επαύ
ριον μάλλον καταπεπονημένοι. Τήν ύστεραιαν 
είδομεν περί τήν καλύβην τά  ίχνη τών φωκών, 
αΐτινες ήδη επανήλθαν εις τήν θαλασσαν.

Έν τοσούτω θόρυβός τ ις  έντός τών χόρτων άνήγ- 
γειλεν ήμΐν τήν παρουσίαν υστερουσης τινο; φ<υ- 
κης. Έπιθυαούντων ΐνα γευθώμεν τής σαρκος τοΰ 
ζώου τούτου, —  όπερ μετ ολίγον εσται ισως 
ή μόνη ήμών τροφή, —  οί συνούοιποροι εδιώζαν 
αύτό μάτην έπί μακρόν- ό ιότι, έκείνων άναγ- 
καζομένων ίνα πηδώσιν ύπερ τους κλάύους τών 
δένδρων καί τών θάμνων , το ζώον ώλισθαινεν 
ύποκάτω καί προέβαινε. Τό τέχνασμα . τοΰτο 
έγένετο μακροχρόνιον. Τελο; ήκουσα αλαλ.α- 
ζοντας νίκην, καί μετ’ ολίγον είώαν επανερχό
μενους τούς κυνηγούς φέροντας έκαστον επί τών 
ώμων τό ήμισυ τοΰ ζώου. _ Ν

Περί μεσημβρίαν τό ήμισυ τοΰ ζωου ήτο ήόη 
έψημένον, καί έφάγομεν αύτό έρρωμενως.^ Η 
μέλαινα, δυσειδεστάτη, ελαιώδης έκείνη σαρς, 
ήτις ήν άηδής καί τη  γεύσει και τή οσφρήσει, 
έφάνη ήμΐν φαΰλον δεΐπνον. Αλλ άναγκη πάσα 
ΐνα συνεθισθώμεν πρός αύτην.

(Έπεται συνέ/εια.)

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ Ε Π ΙΣΤ ΗΜ Ω Ν .

Ο Μ ΑΓΝΗΤΙΣΜ Ο-
ΚΑΙ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.

Ιν 1: Φ  A Λ A I (> Ν Τ  Ε Τ  Α Ρ Τ Ο Ν .

( Συνέχεια άπό σε) . )

Τά επαγωγικά ρεύματα διακρίνονται τών 
συνήθων βολταϊκών ρευμάτων μεγάλη εύτον ία, 
καί έπιτάσει καί ένδελεχεία. Διό και οι φυσικοί 
ώφελήθησαν έξ αύτών όπως κατασκευάσωσι μη- 
χ α ν ά ς  ενεργούσα ς διά  ρευμάτων βολταϊκών επα
γωγικών! 'Ήδη περιεγράψαμεν τάς ή λ  ε κ- 
τ ο ο μ α γ ν η τ ικ ά ;  λεγομένα; μηχανάς, ών τα 
ρεύαατα παράγονται έπαγωγικώ ; ύπό τών μα
γνη τώ ν  ύπολείπεται λοιπόν ήμΐν ΐνα περιγρά- 
ψωαεν τάς μηχανάς, δσαι ένεργοΰσι δ ιά  τών 
έπαγωγικών βολταϊκών ρευμάτων, η τας λ.εγο- 
μένας έ π α γ ιυ γ ικ ά ς  μ η χ α ν ά ς  ( m acliiiics
d ’in c lu c tio n ).

Πρώτος ό γάλλο; φυσικός M asson  κατώρθω- 
σεν έν ετει 1 8 3 0  ινα ιοφεληθΐ εκ τής ενδελε-
χείας τών έπαγωγικών ρευμάτων, έπιφέρων συνε
χείς διακοπάς τώ  έπαγωγικω τής στηλης ρευ- 
μ ατι. Έ κ τής εύρέσεως ταύτης όρμώμένος έν 
έ'τει 18 5 1 κατεσκεύασεν ό l lu m lik o r f f  τήν 
περίφημον αύτοΰ μηχανην.

Ή  παρατεθειμένη είκών ύποτυποΐ τήν μηχα
νήν τοΰ 'Ρουμκόρφ. Αποτελεΐται δέ αΰτη έκ 
δύο άτοάκτων, τής μέν έςωτερικής, τής όέ έσω- 
τεοικής. Καί τής μέν έσωτερικής άτράκτου τό 
νήμα είναι παχύ  ( 2  —  3  χιλιομέτρων) καί 
βραχύ, τής δέ έξωτερικής λεπτότερον ( 1 /4  χ ι 
λιομέτρου ) καί μακρόν.

Τα δύο άκρα τοΰ εξωτερικού νήματος τελευ- 
τώσιν έξωτερικώς εις f  και f  επι όυο μικρών 
όρειχαλκίνων ναννίων έφηρμοσμένων δύο ύαλίναις 
στήλαις * τά  δέ δυο ακρα τοΰ νήματος τής εσω
τερικής άτράκτου άποληγουιιν εςωτερικώς ε·ς 
δύο μεταλλικά ναννια Α και Β. Εν τώ κοιλωματι 
τής έσωτεοικής άτράκ,του θετομεν όεσμην πα- 
χέων συρμάτων σιδήρου συνεχομένων άπό τών 
άκοων αύτών δια δίσκων ομοιων μετάλλου.

Οσάκις τό έπαγωγικον ηλεκτρικόν ρεΰμα 
διαπεράση τό νήμα τής εσωτερικής άτράκτου 
είσερχόμενον διά τοΰ f  καί έξ=ρχόμενον διά τοΰ 
f, γεννά ρεΰμα έπακτον έν τω  νημ ατι τής εξωτε
ρικής άτράκτου, όπερ είναι αποτελεσμα τής ηλεκ
τρικής έπαγωγικής άτράκτου καί τής μαγνητίσεως 
τής δέσμης τών σιδηρών συρμάτων. Οσάκις όε 
διακοπή τό ηλεκτρικόν ρευστόν, γεννάται αείποτε 
έν τώ  νήματι τής έξωτερικής άτράκτου νέον άν- 
ΐιστρόφου τάσεως ρεΰμα· Δια/.οπτοντες δε και 
έπαναφέροντες άλλεπαλληλω; το ήλεκτρικον 
ρεΰμα τό διεοχόμενον την εσωτερικήν ατρακτον, 
παράγομεν σειράν άκαριαιων ρευμάτων τοσοΰτον 
συχνών καί τοσοΰτον σφοόρών, ώστε το ε ' αύ
τών παραγόμενον ρεΰμα εσται σφοδροτερον και 
ίσχυρότερον καί τών ύπό τών έρρωμενεστάτων 
συστοιχιών παραγομένων .

Έ κ  τοΰ μ,εταλλ.ικοΰ μοχλοΰ L  ειαρτάται τό 
λεγόμενον δ ια κ ο π τ ικ ό ν  μηχάνημα^ ( m te r -  
r u p te u r )  άποβλέπον ε ί;τη ν  επ εςουσια; διακο
πήν τοΰ ρεύματο;. Το δε γράμμα ο παριστα 
ετερον μηχάνημα τόν ά ν τ α λ λ α κ τ ή ν  (le  c o m -  
m u ta teu r) , οι ού δυνάμεθα ίνα μεταβάλωμεν 
τήν τάσιν τοΰ έπαγωγικοΰ ρεύματο; ή διακο- 
ψωμεν α ύτήν  είναι δ η λ ., ώ ; όνομάζουσιν αύτόν 
οί φυσικοί, ρ ευ μ ο τό μ ο ς  καί ρ ε υ μ ο τ ρ ό π ο ς .

'Η ηλεκτρική έπαγωγική μηχανή τοΰ 'Ρουμ
κόρφ πρωτεύει σήμερον ώς σφοδροτάτη πασών. 
Κινουμένη ύφ’ ένός ή δύο ζευγών τοΰ Βούνσεν, ή 
μηχανή αΰτη προξενεί κλονησεις κεραυνοβολου,.

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε η ρ Η Σ ί Σ .

Ό  θέτων τον δάκτυλον αύτοΰ έπί τοΰ επακτού 
νη'ματος άναστρεφεται σφοδρώς · διό καί οί φυ
σικοί πλησιάζουσιν αύτή μετά πολλή ς προφυ- 
λάξεως.

Η μηχανή αΰτ/j κατέστη σήμερον εν τών 
σπουδαιότατων μηχανημάτων τοΰ 
ανθρώπου τοΰ δεκάτου έννάτου αίώ
νος.

α Ή  μηχανή τοΰ 'Ρουμκόρφ, 
λέγει ό κύριος Δουμάς, συνε'δεσε τ* 
δύο ειόη τού ήλεκτρισμοΰ, άτινα πρό 
τινων έτών έχωρίζοντο ά π ’ άλλήλων 
άπείρω διαστάσει* τόν ηλεκτρισμόν 
δηλαδή τών άρχαίων ηλεκτρικών μη
χανών, χ  α ρ α κ τη ρ ι ζ όμ ε ν ο ν έκ τής ίδιο- 
τητοςτοΰ σπινθηροβολεΐν καί κλονεΐν, 
καί ήλεκτρίζειν, καί τόν τής στήλης, 
ήτις ήμοίρει τής ίδιότητος τοΰ άλη
θώς σπινθηρίζειν, καί έπετέλει κλο- 
νήσεις άσθενεστέρας.

Έ πειδή καί αί μεν ήλεκτρικαί μη- 
χαναί έκφέρουσι μικρόν μέν, άλλά 
σφοόρόν ποσόν μονίμου ήλεκτρισμοΰ· 
ή δέ στήλη τοΰ Βόλτα παράγει μεγαλείτερον μέν 
αλλ ασθενεστερον ποσόν δρομικοΰ ήλεκτρισμοΰ. 
Λί ήλεκτρομαγνητικαί ό'μως ή αί έπαγωγικαί 
μηχαναί, εν αί; πρωτεύει ή τοΰ 'Ρουμκόρφ, 
ταύτίζουσι τούς δύο τούτους ηλεκτρισμούς άπλώς 
και εύκόλως, έπιτελοΰσαι, ώς αί 
ήλεκτρικαί μηχαναί, εκρήξεις 
και κλονήσεις, καί γεννώσαι, ώς 
αί στήλαι, μεγάλα ηλεκτρικά 
γεύματα.

Ή  καταπληκτική αΰτη μη
χανή εκφέρει σπινθήρα; μεγί
στου;, πλείστου; καί λαμπροτά- 
του;, οΐτινε; πολλάκις εχουσι 
μήκος 3 5  έκατοστημέτρων. *0 
κύριος Ψουκώ, συνενώσας πολλάς 
τοιαύτας μηχανάς, συνέστησε 
συστοιχίαν επαγωγικήν, δ ι’ ής 
επέτυχε θαυμαστών φαινομέ
νων. Οί άπό τής συστοιχίας 
ταύτης έκρέοντες ηλεκτρικοί χεί
μαρροι γεμίζουσιν ϊν ένί λεπτώ μεγάλην συστοι
χίαν Λουγδουνικών βαυκαλίδων, ό άνευ τούτου 
ούδέποτ’ άν κατωοθοΰτο καί δ ι’ αύτής τής 
μεγίστης ήλεκτρικής μηχανής, ή τις , παραβαλ- 
λομένη πρός τήν συστοιχίαν τοΰ Φουκώ, φαί
νεται ρυάκιον πρός με'γαν 
καταρράκτην.

'Ο άπό τής μηχανής 
ταυτης ε/.λάαπων σπιν- 
Οήο διατρυπά πλάκας ύά- 
λου ένό; δεκαμέτρου πά· 
χου ;. Ό  δέ έξ αύτών κρό
τος είναι παραπλήσιο; 
κρότω βολής πιστολιού.
Ο σπινθήρ καταφλέγει 

ταφ λογιστά  σώματα, καί 
τήκει έν άκαρεΐ καί αύτά 
τα  μάλιστα δύστηκτα τών 
μετάλλων. Έν ένί λόγω 
ή μηχανή έκφέρει έν σμι- 
κρώ άπαντα τοΰ κεραυνού 
τά  αποτελέσματα.

’Αλλά καί τά  χημ ικά  
τών έπαγωγικών μηχανών 
φαινόμενά εισι σπουδαιό
τατα  καί παραόοξότατα* 
διότι δ ι’ αύτών ήδυνήθη- 
μεν ΐν άπο συνθέσωαεν
άτμούς ύδατος, καί οινο
πνεύματος καί αίθέρος καί 
όξικοΰ οξέος · δ ι ’ αύτών 
άποσυνεθέσαμεν τό άμμώ-
νιον άέριον, και αύτό τό ανθρακικόν όξύ, ό'περ 
ούδεμία χημική όύναμις, έ/.τός τής τοΰ φωτός 
εν τοΐς φυτοΐς, δεν ήδυνήθη ιιέχρι τοΰδε ΐν ’ 
άποσυνθέση.

Είδομεν ότι οσάκις δύο σώματα έμπεφορη- 
μένα ήλεκτρισμών έναντίων πλησιάζουσιν άλλή-

λοις οΰτως ώστε νά χωρίζωνται ύπό μικροΰ δ ια 
στήματος μή ηλεκτραγωγού, οί ηλεκτρισμοί 
αύτών τείνουσιν άείποτε είς τό συνενοΰσθαι καί 
άπαρτίζειν ούδέτερον ηλεκτρισμόν, άλλ’ εμ π ο 
διζόμενοι ύπό τοΰ διαχωρίζοντο; αύτούς μή

’Επαγωγική μηχανή τοΰ 'Ρουμκόρφ.

ήλεκτραγωγοΰ διαστήματος, μεταβάλλονται 
είς θερμ.ότητα καί φώς, έκδηλούμενα διά τοΰ 
σπινθήρος. Είδομεν “̂ δη τό φαινόμενον τής άνα
φλέξεως του άνθρακος διά  τοΰ βολταϊκού ρευ
στού τοΰ έπιτελοΰντος τό βολταϊκόν τόξον.

'Ο ταν δέ μεταβιβάζωμεν τά  επαγωγικά 
γεύματα διά τίνος διαστήματος πλήρους άτμών 
ή ήραιωμένων αερίων, τά  φωτεινά αποτελέ
σματα καθιστώνται παααδοξότατα. Έάν άραιώ- 
σωμεν τόν έν τώ  ή λ ε κ τ ρ ικ ώ  ώ ώ  λεγομένω

ου-
οντα

ΊΙ)εχτριχά φωτεινά φαινόμενα εν -.ώ κε ώ και το:ς άέρίοι;. Ήλε/.τρικά ώά.

άέρα, καί θέσωμεν τας εσωτερικας αυτοΰ σφαί
ρας είς έπιμιξίαν τών πόλων τής άτράκτου τού 
Ρουμκόρφ, βλέπομεν εύθύς λαμπράν φωτός 

δραγμήν έρυθροτάτην άναπηδώσαν από τής θε
τικής σφαίρας, ένώ ή άρνητική σφαίρα καί ό 
άξων αύτής περι/.αλύπτονται φωτί πορφυρώ καί

κυανίζοντι. Καί έάν άναστρέψωμεν διά τοΰ 
έναλλακτου την τάξιν τοΰ ρεύματος, βλέπο
μεν άναστρεφόμενα καί μεταλλασσόμενα τά  δύο 
φώτα · καί τήν μέν τοΰ φωτός δραγμήν φευγ 
σαν πρός τήν κάτω , τον δέ χρυσοΰν κυανίζοΜ 

κύκλον πρός τήν άνω σφαίραν.
Και έαν, πριν άραιώσωμεν τόν 

αέρα, εισάξωμεν τούς άτμούς πολ
λών ουσιών, λόγου χάριν οινοπνεύ
ματος η φωσφόρου, ή έλ.αίου τερε
βινθίνης, ή φωτεινή δραγμή λαμβά
νει χρώμα παράδοξον. Τό πορφυροΰν 
τής δραγμής χρώμα διατέμνεται έγ- 
καρσίως διά μελαινών ταινιών, λίαν 
πεπυκνωμένων, ώστε άποτελεΐται ά- 
μοιβαδόν ύπό γραμμών μελαινών καί 
λαμπρών. Από τίνος κατεσκευάσθη- 
σαν άγγεΐα ύάλινα ποικιλόμορφα, 
όνομασθέντα σωλήνες τοΰ G eissler, 
άτινα παράγουσι τού σχήματος ενεκα 
καί τών έν αύτοΐς περιεχομένων 
ύλών τά  ώραιότατα καί άγλαώτα- 
τα  τών χρωμάτων.

Οί σωλήνες έ'σονται μ ετ’ ολίγον χρήσιμοι 
πρός φωτισμόν τών εργασιών τών μεταλλείων 
άντί τής λυχνίας τοΰ Δάβυ.

Διά δέ τής μηχανής τοΰ 'Ρουμκόρφ δυνά
μεθα ΐν ’ άνάψωμεν έν ταύτώ 8  έως 10  ύπονό- 

μους. Έν έ'τει 1 8 5 8  κατέστρε- 
ψεν αΰτη άπαντα τά  ύπό τών 
Αυστριακών έν Βενετία παρά τά 
τενάγη ίδρυθέντα προχώματα. 
Κατά δέ τήν έν έ'τει 1 8 0 0  έπί 
τήν Κίναν εκστρατείαν άνήφθη- 
σαν δ ι αύτής αί όκτώ ύπόνομοι 
αΐτινες έςωλόθοευσαν τό κύοιον 
φρούριον τοΰ Πεϊχό. Τό μέγα 
βραβεΐον τών 5 0  0 0 0  φράγκων 
ό'περ έψηφίσθη έν ετει 1 8 5 2  
παρα Ναπολέοντος τοΰ τρίτου 
ώς γέρας τής άρίστης περί τόν 
ηλεκτρισμόν έφευρέσεως, προση-
νέχθη έν έ'τει 1 8 0 4  τώ  'Ρουα- , 1 
κ ο ^ φ . (Έ π ετα ι συνέχεια.)

ε ζ ε γ ρ ε Σ ΐ Σ  τ ο υ  α ν τ ί δ ο τ ο υ  

Τ Ο Υ  Φ Ω Σ Φ Ο Ρ Ο Υ .

Μέχρι τοΰδε ή ιατρική δέν εγνώριζεν ούδέν 
αντιόοτον τοΰ φωσφόρου, 
ό'στις, ώς γνωστόν, είναι 
έκ τών σφοδροτάτων δη- 
λητηριων. Εύτυχώς τό άν- 
τίόοτον αύτοΰ εύοέθη τυ- 
χα ίω ς ύπό τίνος ιατρού.

Έν ετει 1 8 0 8  εργάτης 
τ ις ,  θελήσας ΐνα φαρμα
κευτή , κατε'πιε ποσόν τ ι 
φωσφόρου, ό'περ έπορίσθνι 
άπό τών φωσφορίιον (allu- 
m e tte s ). Καί έπειδή βα
σανιζόμενος δέν άπέθνη- 
σκεν, εδραμεν είς φιάλην 
περιέχουσαν έ'λαιον τερε
βινθίνης, καί κατε'πιε τό 
έν αύτή περιεχόμενον, έλ- 
πίζων ότι θέλει άποθάνει 
όσον τάχ ιστα . Εύτυχώς 
άντί ν ’ άποθάνη έσώθη, 
καί άντί νέου δηλητηρίου 
κατέπιε τό άντιφάρυ.ακον 
τοΰ πρώτου, καί μ ε τ ’ολί
γον ιάθη.

Τούτο ιδων ό προσ
κληθείς ιατρός Ανδάντ , 
προσεπάθησεν ΐνα διευ- 

κρινήση τήν εις τόν φώσφορον ενέργειαν τής τε -  
ρεβινθίνης.Έμαθε δέ ότι οί χημικοί παρετήρησαν 
ήδη ότι ό φώσφορος τιθέμενος έν φιάλη τερεβιν
θίνης παύεται τοΰ λάμπειν έν τή  σκοτία, καί 
ότι έν Α γγλία πολλοί έργάται φέοουσι κοεαά- 
μενον εκ τοΰ λαιμού φιάλην έκπεπωματισμένην,



περιε'χουσαν τερεβινθινε'λαιον. Τα μετά ταΰτα 
πειράματα έπι κυνών φαρμακευθεντων δ \% φωσ
φόρου καί ίαθέντων διά τής τερεβινθίνης απέ
δειξαν εναργέστατα δτι τό άντίδοτον τοΰ δεινοΰ
τούτου δηλητηρίου η ο η εύρέθη.

★
* *

Β ιο μ η χ α ν ικ ή  τώ ν  μ η λ ο λ ο ν θ ώ ν  
έκ κ ά ρ π ω σ ις .

Ό  Κύριος Collardeau έξεΰρεν δτι δυνάμεθα 
ϊνα πορισώμεθα έ'λαιον έκ τών μηλολονθών χρη- 
σιμώτατον πρός φωτισμόν, δπερ καταστήσει 
ώφελιμώτατα τά κολεόπτερα ταΰτα.

’Από πολλοΰ οί κάτοικοι τής Ελβετίας παρη'- 
γαγον άπό τών μηλολονθών έ'λαιον δ ι’ ού έκα- 
ρύκευον τί-,ν σαλάταν ή ήλειφοντά; μηχανάς.

Έν Πρωσσία κατασκευάζουσιν έξ αυτών είδος 
αλεύρου δ ι’ ού κάμνουσι πλακούντας πρό; δ ια 
τροφήν τών νεοσσών τών φασιανών, περδίκων, 
όρτύγων κ. λ .

Γαστρίμαρχοί τινες έδοκίμασαν ϊνα είσάξωσιν 
εσχάτως τον σκώληκα τής μνιλολονθ·/ί; εί; τήν 
γαλλικήν μαγειρικήν άντί τών κοχλιών.

Χ ημικό; τις έπορίσατο έξ αύτών χρωματίζου- 
σάν τινα  ΰλην μεγάλα προαγγέλλουσαν. Είναι 
δέ αΰτ/ι κιτρίνη, λεπτοφυής, μετέχουσα άμα 
τοΰ κίτρινου y ρώματο; τοΰ χρωμίου και τοΰ 
χρυσοΰ. Έάν τό χρώμα τοΰτο καταστή συρ
μός, ή μηλολόνθη ΰπερτιμηθη'σεται μ ετ’ όλίγον 
καί άντί τοΰ πλνιρόνειν βραβεία πρό; τό έςολο- 
θρευειν, θεραπεύσουσιν έπιμελέστατα αύτήν του
λάχιστον ώς τάν μεταξοσκώληκα.

Προσθετέον ένταΰθα δτ ι έκ τών μηλολονθών 
έκφέρομεν λιπασμόν ΐσχυρότατον, ώ; περιεχου- 
σών νυμφών μέν ούσών 1 ,6 0  αζώτου, μηλολον- 
θών δέ 3 ,1 2  αζώτου το ΐ; έκατόν.

*

* +
Π ίλ ο ι  έκ  χ ά ρ τ ο υ  ά ν τ ί  μ ια ς  δ ρ α χ μ ή ς .

Ή  Αμερική επεμψεν ήδη ήμΐν πρώτη περι
λα ίμ ια  καί χειρίδας έκ χάρτου. Νΰν 61 στέλλει 
π ίλ ο υς έκ χάρτου, οΐτινες είναι δμοιοιάπλώ ; το ΐ; 
έκψιάθου π ίλο ι;, άνθ’ ών μέλλουσιν ϊν ’ άντικα- 
τασταθώσιν. Ή  δέ κατασκευή αύτών είναι 
άπλουστάτη. Έ πειδή δ ιά  τής γαλβανοπλαστι
κή; καλύπτουσι πΐλόν τινα τοΰ Παναμά δ ι’ 
έπιθέματο; μεταλλικού, δπερ είναι χρήσιμον 
ώς έκμαγεΐον τοΰ χάρτινου πίλου. Εις τά έκμα- 
γεΐον χέουσι τήν ύγράν τοΰ χάρτου ζύμην, ήν 
πιέζουσι και ξηραίνουσι μετά ταΰτα. Καθιστών- 
ται δέ άδιάβροχοι διά  τινο; έπιχρίσματο; δπερ 
χρω ματίζει έν ταύτώ αύτού;. Οί νεοφανείς ού
το ι π ίλοι είναι έλαφρότατοι και έλαστικώτατοι 
καί λίαν εύώνητοι. *

¥■ *

Ν έα  πρός τ ό  δ ια φ υ λ ά τ τ ε ιν  τ ά  κ ρέα ς  ά π ό  
τ ή ς  σ ή ψ ε ω ς  μ έ θ ο δ ο ς .

Είναι γνωστόν δ τ ι, ένώ τά κρέας καθίσταται 
όσημέραι σπανιώτερον καί βαρυτιμότερον έν ’Αγ
γλ ία , καί Γαλλία καί σχεδόν έν άπάση τη Εύρώ- 
π η , έν τή  μέση’Αμερική ό βοΰς καί τό πρόβατον 
έ'χουσι μόνον τήν άξίαν τοΰ δέρματος καί τοΰ 
μάλλοΰ, τό δέ κρέας ρίπτεται είς τά ; όδοΰ;.

Πρό τινο; έμβριθεΐς «γενοντο δοκιμαί δπως 
κατορθωθή ϊνα μεταφέρωνται τά  κρέατα τής 
’Αμερικής πρόσφατα είς Εύρώπην άλλά δέν έπέ- 
τυχον. Χημικοί δέ τινες έδυνη'θησαν μόνον ϊνα 
παρασκευάζωσιν έκ τών κρεάτων έκείνων έν Αμε- 
ρική έγχυμα ( in fu s io n )  ή ζωμόν, δστις, εξα
τμιζόμενος , άποτελεΐ τό λεγόμενον εκχύλισμα 
κρέατος (e x tra it  de v ia n d e ) . Ά λλά τούτο εί
ναι μάταιον επινόημα.

Έ κ α σ τ ο ;γ ιν ώ σ κ ε ι δ τ ι ,  θ ε τ ο ν τ ε ;ε ί ;  π ά γ ο ν , δυ- 
νά μ εθα  ϊνα  μεταφ έρω μεν ε ι; μ εγ α λ α ς  α π ο σ τα σ ε ι; 
τ ό  κ ρ έα ;, τά  γ ά λ α ,  το υ ; ιχθ υ α ; προ φ υλα ττο ντες 
α ύ τά  ά π ό  τ ή ς  σ ήψ εω ς. Ό  κύριο; T ellie r κ α τε -  
σκεύασεν έ σ χ ά τω ; κ α τα ψ υκ τικ ό ν  μ η χ ά ν η μ ά  δ ιά  
τοΰ ά μμ ω νια κ ο ΰ  άερίου ή τοΰ μεθυλακοΰ αιθέρος, 
ά λ λ η λ ο δ ια δ ό χω ς  έ ξ α τ μ ιζ ο μ έ ν ο υ , δπερ έκφέρει 
θερμοκρασίαν τα π ε ιν ο τά τη ν  έπιφέοουσαν π ή ξ ιν  
τοΰ  ύδα το ς κ α ί π ά γ ο ν . Ό  α ύ τό ; κύριος l e l l i e r

κατεσκεύασεν οίκίσκον, δστις αντι ύδατος περιε- 
χε ι ψυχρόν άέρα, διατηρούμενον έν τη θερμο
κρασία τού 0 διά τής εξωτερικής ροπής τοΰ 
άμμωνιακοΰ άερίου, ή τοΰ μεθυλικου αίθερος.
Είς τάν οίκίσκον τοΰτον καταθέτονται τα μετα- ( 
κομιστέα κρέατα. Έπειδή πάσα σήψις παύεται 
έν θερμοκρασία 0 ,  έ'πεται δτι δυνησόμεθα ϊνα 
μεταφέρωμεν οΰτως εύκόλως τα  κρέατα εις Ευ
ρώπην . Μικροί τοιοΰτοι οικισκοι γενησονται 
ώφελιμώτατοι τοΐς ξενοδόχοις και ταΐς οικογε- 
νείαις διατηρούντες έπί μακράν τα κρέατα, τους 
ίχθύας, τά  ώά.

Έτέρα σπουδαία έφεύρεσις τής διαφυλαςεως 
τών κρεάτων είναι ή διά τής γλυκερίνης, ή τις, 
άποτέλεσμα ούσα ίδίως τών έργοστασίων τοΰ 
σάπωνος, ώφέλησε τοσοΰτον τήν φαρμακευτικήν 
καί τήν μυρεψίαν. Κέκτηται δέ ή ούσια αΰτη, 
ώς τά λ ίπ ο ς, τήν δύναμιν τοΰ διατηρειν τα 
κρέατα άπο τής σήψεως έκδιώκουσα τάν εν αύ
τοΐς άέρα, καί περιβάλλουσα αύτοΐς επίθεμα 
προφυλακτικόν.

Δ ΙΚ Α 2 Τ ΙΚ .Α .

Εις τ ι  τών έν Αονδίνω δικαστηρίων παοιστα- 
ται ζωγράφος τ ις , Γεώργιος Χ αμμαρτ όνομαζο · 
μένος, κατηγορούμενος φόνον έκ προνοιας προς 
θαυαατοποιόν τινα όνομαζόμενον Βαλδ'.υίνον. 
Έρωτηθεί; δ ιά  τ ί  έφόνευσε τάν άνθρωπον ,
« Πρό τριών έτών, άπεκρίθη, το θυγατριον μου, 
δπερ έσχον έκ συζύγου προσφιλούς αποθανουσης, 
ά'γον τέσσαρα έ'τη , άνηρπάγη και εγενετο αφαν- 
τον έ/. τοΰ οίκου. Τό τέκνον μου ήτο ωραιοτα- 
τον, χαριέστατον, καί με ύπερηγάπα. Αδυνατώ 
ϊνα δηλώσω τήν οδύνην μου, και ουδ’ υμείς όύ- ι 
νασθε ϊνα έννοήσητε τά  παθήματά μου. Έ ξώ - 
δευσα εί; άγγελίας καί έρεύνας τήν μικοάν μου 
περιουσίαν. Τα έ'πιπλά μου , τας εικόνας, τά  
πάντα , καί αύτά τά ενδύματα έπώλησα.

Τρία έτη περιήλθον μόνος πεζά; τήν ’Αγγλίαν 
άπασαν ζητών τό θυγάτριόν μου' και οτε τυχών 
μικρά; έργασίας έκέρδαινον δυσκόλω; ολίγα χρή
ματα , κατηνάλισκον αύτά μέχ ρι τοΰ τελευταίου 
δηναρίου, καί έπανηρχόμην παλιν εις Λονύινον 
ζητών διά  τών εφημερίδων τά παιδίον μου.

Τέλος τή 1 4  Απριλίου ήμερα Παρασκευή 
διηρχόμην τήν αγοράν τοΰ Σμιθφιλθ καθ ήν 
ώραν εταιρεία θαυματοποιών έψυχαγώγει τό 
πλήθος. Είδον έν αύτοΐς κοράσιον συστρεφόμενον 
καί μορφάζον καί κυβιστών, καί άνεγνώρισα τό 
θυγάτριόν μου. Μάλιστα τό άθλιον έκεΐνο κο- 
ράσιον ήν τά θυγάτριόν μου ! Αγανακτησας και 
έξω φρένων γενόμενος, ώρμησα έπί τον πρωτα
γωνιστήν, καί άναρπάζων, ύψωσα και ερριψα 
αύτόν κατά γής νεκρόν.

Αλλά δέν γνωρίζετε είσέτι τό μέγεθος τή ; 
συμφοράς μου. Εύρον τήν θυγατέρα μου, αλλ 
ο ΐμ ο ι! δεν ητο πλέον άγνή καί άγγελική, ώς 
πρότερον, άλλά διεφθαρμένη τό τε σώμα και την 
ψυχήν. Τά ήθος καί οί λόγοι αύτής ήσαν δμοιοι 
τοΐς τών άνθρώπων μεθ’ών ε'ζησεν. Αύτή δε δεν 
με άνεγνώρισεν. Έ γώ  αύτάς δέν ανεγνώριζον 
ή'δη αύτήν . . . ’Εννοείτε ήδη . . . .  Ό  άν
θρωπο; άν έφόνευσα, άνήρπασέ μοι την αγαπην 
καί τήν ψυχήν τής θυγατρό; μου . . . έγώ δέ 
άφήρεσα αύτώ μόνον τήν ψυχήν.

Ό  Γεώργιος Χαμμάρδ άπελύθη τής κατη
γορίας.

« *
Ποό τινοιν μηνών άνήρ τις τεσσαραχοντουτης^εισ- 

ήλθεν είς οΤκον τής Αν άλτης Ιν ώ παίζουσιν. Ηδη 
έπαιζεν άπο δύο ωρών 8τε το χαρτίον αύτοΰ εκερδανε 
δια μιας 1000 δουκάτα. Ό  επιστατών τοΰ χαρτοπαι
γνίου ερριψε πρός αύτόν πολλούς χρυσοΰς κυλινορους 
έρωτών άν θ=λη ίνα διατελή παίζων. Άλλ ούτος δεν 
άπεκρίθη. Ε ίς  δέ τις τών το παίγν'.ον παρ’ αύτώ &λε- 
πόντων έθιγεν ελαφρώς τοΰ ώμου αύτου, αλλ’ ουτος 
εμεινε πάλιν ακίνητος. Ί Ιτο  ήδη νεκρός. Ιό  πτιομα 
μετεκομίσθη. *0 δέ επιστατών τοΰ παιγνίου ανελαβε 
τά 1000 δουκάτα, λέγων ό'τι τό παίγνιον δέν λογίζε
ται, διότι συμβόλαιον ζώντος πρός άποθανοντα είναι 
αδύνατον.

Ο ί κληρονόμοι τοΰ άποθανόντος, μή πεισθεντες 
τοΰτο, ένεκάλεσαν τόν κύριον τοΰ καταστήματος εις το 
δικαστήριον.

Β '.  Ό  Γ ά μ ο ς  έν Φ ά ρ  Ο ύ έσ τ
τ ή ς  ’Α μ ε ρ ικ ή ς .

’Ιδού πώς, κατά τινα ’Αμερικανικήν εφημερίδα, έχ- 
τελεΐται δ γάμος εν τισιν άγροικοις νομοϊς τοΰ Φαρ 
Οΰέστ.

Ή  σκηνή παριστα αγρόν γεωμήλων. Ο δήμαρχος, 
φορών άντί πάσης έσθήτος ποδήρη περισκελίοα, και 
γυμνούς Ιχων τούς βραχίονας, σκάπτει τήν γην ούτως 
έπιμελώς, ώστε δέν βλέπει δύο έραστ&ς, οΐτινες, λαμ- 
βανόυενοι τών γειρών, έ'πονται αύτώ δια τών αύλακιον 
μετ’ επιμονής δηλούσης γνώμην άτρόμητον.

—  Κύριε δήμαρχε! τολμά τέλος ΐνα είπη πρός αύ
τόν δ δειλός νεανίας.

—  Τ ί Θέλεις; καί ή σκαπάνη διατελεϊ καταπίπτουσα 
ταχύτερον ή πρότερον.

—  ΈπιΘυμοΰμεν ΐνα νυμφευθώ μεν,... κύριε δή
μ α ρ χ ε ...,  άποκρίνεται δ νεανίας.

— Έ χ ε ι  καλώς! άφήσατέ με ΐνα τελειώσω τό εργον 
μου, ΐν ’ αριθμήσω τάς αύλακας!...

  Καί οί δύο αφελείς έρασταί άκολουθοΰσιν αύτώ
πανταχοΰ μέχρις ού ΐσταται Ικ νεου.

—  Ε ίκοσιεπτά , είκοσιοκτώ, είκοσιεννεα! Γιυρα 
έλθετε καί ύμεϊς. Σταθήτε ένταΰθα άντικρύ μου. Καί 
οεικνύων τήν σκαπάνην αύτοΰ,

—  ’Ομνύεις, λέγει πρός τόν νέον, ΐνα λάβης τήν 
κόρην ταύτην γυναίκα;

—  Ναί.
  Καί σύ (πρός τήν νεάνιδα) δμνύεις ΐνα λάβης

τοΰτον άνδρα;
—  Ν αί.
—  Τότε, to n n e rre  ! διακηρύττω ΰμας άνδρογυνον, 

καί άπέλθετε εντεύθεν εύθύς.
Οί μεν νέοι σύζυγοι άποχωροΰσιν, δ δε οημαρχος 

εμμένει τω  αύτοΰ έργω.
★

* *
Δ ε κ α ο κ τώ  π τ ώ μ α τ α .

Πρό τινων ήμερών δύο χωροφύλακες, φυλάσσοντες 
τήν νύκτα έν Παρισίοις, είδον άνθρωπον ύποπτον φέ- 
ροντα σάκκον δγκώδη καί έςερχόμενον λαθραίως της 
όδοΰ τοΰ Όοερβιλλιέρς. “ίίρμησαν έπ ’ α ύτό ν  αλλ’ 
ο(ι-.ος, ρίψας τόν σάκκον κατά γής, έςεφυγε δρομαίι»;, 
ώστε ταχέως άπήλπισαν τοΰ συλλαβεϊν αύτόν.

Ά λλ’ εΐχε μεθ’ έαυτοΰ κυνα, δστις προύτίμησεν ΐνα 
μείνη παρά τόν σάκκον, ουτινο; ή οσμή, ώς φαίνεται, 
κατεΐ/εν αύτον.

Οί τοϋ άστυνόμου ύπηρέται, δέσαντες αύτόν δια μα- 
κροΰ σχοινίου, καί λαβόντες τόν σάκκον, ήκουλουθησαν 
τώ κυν'ί, οστις μετ’ δλίγον είσήλθεν εΐς τινα οικίαν 
τής όδοΰ Τορσώ, ένθα έμαθον παρα τοΰ θυρωροΰ οτι δ 
κύριος τοΰ ζώου Γ . . . .  κατοικεί έν τώ  τεταρτιρ πατω - 
ματι.

05 τοΰ αστυνόμου ύπηρέται, άναβάντες, εύρον αυ
τόν έκπληττόμενον πρός τήν όψιν αύτών. Έφανερωσε 
δέ δτι αύτός ην δ χαμαί τόν σάκκον ρίψας.

Τότε, άνοιχθέντος τοΰ σάκκου, θέαμα αλγεινόν
εφάνη τοΐς παρεστώσιν  δεκαοκτώ νεκροί φυροην
μίγδην συσσωρευμένοι. . . .  τρεΐς άλέκτορες, έπτα όρ
νιθες, τρεις ’ινδικοί άλεκτρυόνες, πέντε δρνίθια .... Ο 
1 ' . . . ·  διεμαρτύριτο δτι ήτο άνυπαίτιος του αίματος 
τ 070ύτων θυμμάτων, και ίΖρε τόν σάκκον καθ’ δοον.

Ά λλ’ οί τοϋ άστυνόμου ύπηρέται, μή πεισθεντες, 
ήγον αύτόν είς φυλακήν. Διαβαίνοντες δ ετή ν  αύτήν 
δδόν, καί κατοπτεύοντες τόν οΤκον άφ ου εξηνεχθησαν 
τά πτιόματα, βλέπουσιν έτερον άνθρωπον, δστις, έξη- 
πλωμένος έπί τής στέγης τοΰ οίκου, έζητει ίνα κρυβή 
όπισθεν τή; κορυφής τής καπνοδό/_ης.

’Αλλά συνελήφθη Ιχων έν τώ θυλακιω μαχαιριον 
νεοίστί καθημαγμένον.

ΤΙΙτο δέ ούτος δ αληθής φονεύς και συναίτιος τώ 
πρώτω, ό ρίψας άπό τής στέγης τά  πτώ ματα .

* *
Καπουτσίνο; τις άγραμματος κατιορθιοσεν ινα εκ- 

μάθη μίαν διδαχήν, ήν περιοδεύουν έν ταΐς έπαρ/ία ις 
τής Νεαπόλεως καί διαμένοιν μίαν ημέραν άνά πάσαν 
κώμην επανέλεγε πάντοτε τήν αυτήν. __

Ό  δήμαρχος καί οί κάτοικοι κώμης τινός έν ή έδί- 
δαξεν δ καπουτσίνος τήν Κυριακήν, παρεκάλεσαν αυ
τόν ΐνα μείνη καί διδάςη καί τήν έπιοΰσαν, τυγχά- 
νουσαν επέτειον τής κώμης πανήγυριν. Άντεστη έπι 
πολύ- άλλά, βλέποιν τήν επιμονήν τών κατοίκοιν, 
έιιεινε καί άνεβη πάλιν επί τόν άμβωνα.

—  Αδελφοί, λέγει πρός τούς κωμήτας, συκοφαν- 
τίαι έγένοντο παρά τινων κ,ακοβούλων κατ εμοϋ. 
Έ πειδή  έλέχθη δτι έν τή χθεσινή διδαχή ώμίλησα 
κατά τής άγιας ήμών θρησκείας. Δέν δύναμαι ΐνα 
ψεύσω άλλως τά ; φήμας ταύτα; είμή έπαναλεγοιν σή
μερον τόν αύτόν λόγον, δπως ίδητε δτι ήτο όρθοδο;ος.

, Καί έπανείπε τά αύτά.
Λ ΓΓΚ ΕΓΣ.


