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Η Α ΙΤΩ Λ ΙΑ . — Η ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. —  ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ,

« Ταΰτα δέ, ώ Κριτδβουλε, έγώ διηγούμαι, εφη δ 
Σωκράτης, δτι της γεωργίας ούδ’ οι πάνυ μακάριοι 
δύνανται άπέχεσθαΓ εοικε γάρ ή Ιπιμέλεια αύτής 
είναι άαα τε ήδυπάθειά τις καί οικου αίξησις καί 
σωμάτων άσκησις εϊς τδ δόνασθαι δσα άνδρί ελευ
θέριο προσήκει· πρίοτον μέν γαρ ά®’ ών ζώσιν οί άν
θρωποι, ταΰτα ή γη φέρει εργαζομένοις, καί άφ’ ών 
τοίνυν ήδυπαθοΰσι, προσεπιφέρεΓ έπειτα δέ δσοις 
κοσμοΰσι βωμούς και αγάλματα καί οΐς αυτοί κο
σμούνται, καί ταΰτα μετα ήδίστων οσμών καί θεα- 
μάτοιν παρέχει" επειτα δε δψα πολλά τά μέν φύει, 
τά δέ τρέφει· καί γάρ ή προβατευτική τέχνη συνή- 
πται τη γεωργία, παρέχουσα δ’ άφθονώτατα αγαθά 
ούκ Ια ταΰτα μετά μαλακίας λαμβάνειν, άλλά ψυχη 
τε χειμώνος καί θάλπη θέρους έθίζει καρτερεϊν. Καί 
τους μέν αύιουργους διά τών νειρών γυμνάζουσα 
ισχυν αύτοΤς προστίθησι, τους δέ τη επιμελεία γεωρ- 
γοΰντας άνδρίζει πρωί τε έγείρουσα καί πορέύεσθαι 
σφοορώς άναγκάζουσα. Καί γάρ ε’ν τώ ywpco καί Ιν 
τώ άστει αεί εν ώρα αί έπικαιριιόταται πράξεις εί- 
σίν ■ επειτα ην τε συν ΐπ π ω  άρηγειν τις τη πόλει 
βουληται, τόν ί’ππον ίκανωτάτη ή γεωργία συντρέ- 
φειν, ην τε πεζή, σφοδρδν τδ σώμα παρέχει· θήραις 
τε Ιπιφιλοπονεϊσθαι συνεπαιρει τ ι ή γη καί κυσιν 
ευπετειαν τροφής παρέχουσα καί θηρία συμπαρα- 
τρέφουσα. » (Ξενοφ. Οικονομικός. Κεφ. Ε '.)

γ '. —  Οί Βλάχοι τής Ακαρνανίας.

Πριν κατ* στρέψω μεν τον περί Ακαρνανίας 
λόγον εί'πωμέν τινα περί τών νομάδων Βλάχων 
ποιμένων αύτης, οί'τινες, καίπερ διαφέροντες τά 
ήθη καί τδ γένος τών επιχωρίων Ε λλήνω ν,

 ------- ε Τ Ο Σ  ΠΡ ΩΤ ΟΝ

Ή  διάλεκτος αύτών, καίπερ άκομψος καί τρα
χεία , φαίνεται έχουσα κοινόν τ ι τη Λατινική 
μάλλον της τών άλλων Βλαχικών φυλών.

Δέν πρέπει δε ΐνα συγχέω μεν αύτούς τοΐς άλ- 
λοις νομάσι τοΐς λεγομένους Σ α ρ α κ α τ σ ά ν ο  ι ς, 
οΐτινες διάγοντες ώς ούτοι βίον σκηνήτην εν- 
διαιτώνται έπ ί τινα χρόνον έν ’Ακαρνανία- διότι 
ούτοι είναι Έλληνες καταγόμενοι εκ τοΰ έν 
Βάλτω Σακχαρεστίου η κατ άλλους άπο τών 
πέριξ τοΰ έν Ήπείρω Συράκου, όμιλοΰντες ελ
ληνιστί · οί δέ Καραγοΰναι είναι τρίγλωσσοι 
όμιλοΰντες συνήθως προς τη 'Ελληνική δύο άλ- 
λας γλώσσας, την ρουμανικήν και αλβανικήν.

Κ ατά τδ παρελθόν ετος, λέγει ό Κύριος 
H eu zey , εύρον έν τώ  Ό λύμπω  καί τώ  Πίνδω 
Βλάχους τ ιν ά ς , οΐτινες, άποσκορακίσαντες τον 
πλάνητα τοΰ νομάδος ποιμένος βίον, καί ίδρύ- 
σαντες μονίμους οίκη'σεις, ένασμενίζουσιν η δη τη 
εμπορία καί γεωργία, οίοι οί τοΰ Γαρδικίου καί 
τοΰ Συράκου καί τών Καλαρυτών, οΐτινες είναι 
τδ έπί πλεΐστον χρυσοΰ μαλακτήρες καί σμιλευ- 
τ α ί ,  οίοι οί τών Τρικάλων καταστάντες ή'δη 
πολΐται καί μεγάλοι γεωμόροι. ’ίδίω ς δέ λέγο- 
μεν τούς πλουσίους τοΰ Μετζόβου έμπορους, 
οΐτινες πλουτήσαντες έμπορευόμενοι έν Εύρώπη, 
έ'ρχονται διάξοντες τδ έπίλοιπον τοΰ βίου έπί 
τών 'όρών, έν οίς έγεννη'θησαν.

’Απ’ έναντίας δέ ό Βλάχος της Ακαρνανίας 
είναι ό τύπος τοΰ νομάδος· διότι αύτός δέν με
τοικεί ούδέ πλανάται έξ ανάγκης καί άκων, 
άλλά τρέπεται είς τον πλάνητα βίον όρμώμε- 
νος ύπο έμφυτου πρός μεταβολήν χώρας ορμής. 
Άποσπώμενος τής γής, δπου πάντες οί άνθρωποι 
είναι τρόπον τινά έρριζωμένοι, φαίνεται δτι μ ε 
τέχει τής φύσεως τών ποιμνίων αύτοΰ, ά'τινα 
άνέρπουσιν εναλλάξ κατ’ ενιαυτόν έπί τών όρών 
καί ;■ τέρχονται είς τάς πεδιάδας. Διότι παρ’
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είσι φυλή άξια μελέτης. Κατάγονται δέ ούτοι 
έκ τής ρουμανικής λεγομένης φυλής, ή'τις άπο 
τοΰ μεσαιώνος κατέχει τά  ύψηλά τής ’Ηπείρου 
καί τής Θεσσαλίας ποηφόρά πεδ ία , καί σκη- 
νοΰσι τον μέν χειμώνα μετά τών βοσκημάτων 
έν τοΐς άκροις τών δασών, τδ δέ θέρος έπανέρ- 
χονται σπεύδοντες είς τά  δρη τών ’Αγράφων. 
Ίδόντες τήν 'Ελλάδα γενομένην αύτόνομον 
κατήλθον εις αύτήν ζητοΰντες βίον άσφαλέστερον 
καί μάλλον ελεύθερον. Καί έ'νιοι μέν αύτών 
κατέστησαν έπί τοΰ δρους Ο ίτης, έν τοΐς όρίοις 
τής άρχαίας Φθιώτιδος· οί πλεΐστοι δμως κα
τέβασαν μέχρι τής ’Ακαρνανίας. Ή  'Ελληνική 
κυβέρνησις κατέγραψεν αύτούς έν τοΐς δήμοις τοΰ 
Βάλτου καί τοΰ Εηρομέρου, κατά τούς τόπους 
έ'νθα διαχειμάζουσιν, ώς Έ λληνας υπηκόους, έπί 
τω  μή ύπερβάλλειν έν ταΐς έτησίαις αύτών ό- 
δοιπορίαις τά  δρια τής Τουρκίας. Πληρόνουσι δέ 
έ'να μόνον φόρον, τον τών ποιμνίων. 'Η δέ κυ- 
βέρνησις στέργουσα τοΰτο τδ δφελος άφίνει αύ
τοΐς κατά τον χειμώνα τήν νομήν τών δασών 
και τάς άνεργάστους γαίας τών κοινών κτη μ ά 
των. Τυγχάνουσι δέ μάλλον διεσπαρμένοι παρά 
τάς δχθας τοΰ ’Αχελώου. Πρότερον δέ έσκήνουν 
έν τή  άνω Ηπείρω καί τοΐς όρίοις τής ’Αλβα
νίας· διό καί οί έπιχώριοι καλοΰσιν αύτούς Κ α- 
ρ α γο ύ να ς καί ’Α ρ β α ν ιτ ο β λ ά χ ο υ ς ,  ονόματα 
πρδς ά δυσχεραίνουσι νομίζοντες αύτά υβριστικά, 
κ Ημείς δέν όνομαζόμεθα Βλάχοι,λέγουσιν, άλλά 
Ρουμάνοι. » Φαίνεται δέ δτι οί νομάδες ούτοί 

είσιν άληθώς ομόφυλοι τών παρά τον ’Ίστρον 
Βλάχων, καί είσιν εκγονοι ώς έκεΐνοι ή τών 
άρχαίων ’Ιταλών άποίκων τών ύπό τοΰ Τοαϊανοΰ 
είς τήν Δακίαν μετοικισθέντων, ή ίσως καί αύ
τών τών ιθαγενών τής Δακίας καί τής Μοισίας 
καί τής Θράκης κατοίκων, οΐτινες έμαθον τήν 
Λατινικήν ώς οί Γαλάται ύπο τούς 'Ρωμαίους.



αυτοί; επικρατεί πατροπαράδοτό; τ ι;λ ό γ ο ;, δτι, 
εαν ποιμη'ν τ ις , θέλησα; ίνα καταβτή που μο- 
νιμως, άγοράσ-jj άγρόν και κτίση εαυτοί οίκον, 
ασθενήσει, ή δέ σαρξ αύτου σήψεται καί γενή- 
σεται σκωληκόβρωτος.

Οί Καραγοΰναι συναγελάζονται άνά πεντή
κοντα μέχρι; εκατόν οικογενειών. Έκαστον τών 
συναθροισμάτων τούτων συνιστα μετα τών περι- 
κυκλούντων αύτό ποιμνίων την καλουίλένην σ τά 
νην (μάνδραν, ποίμνην). Ή  στάνη είναι μέν 
κωμη αλλα κωμη κινητή. Έν Ακαρνανία άριθ- 
μοΰσι δωδεκα, οπερ ανάγει το πλήθος τών εν 
τα υτα ι; τα ϊ; επαρχιαις Βλάχων εις όκτακοσίους 
οίκους.

Συναυλιζονται δέ ΰπο σκηνάς ρυπαράς κατε- 
σκευασμενας ε"/ του μαλλοΰ των αιγών άτεχνώς 
ύφασμένου, η ΰπο καλύβας έκ ξηρών κλάδων καί 
φύλλων. Αί δε άποσκευαί καί τά  πράγματα αύ
τών ρίπτονται φύρδην μίγδην είς λινούς σάκ- 
κους, οΐτινες είναι αύτοΐς άντί κιβωτών καί
σκευοθηκών. Απλώς δέ άπασα αύτών ή περιου-

' ’ > ~ « . ,σια αυναται εν ακαρει ινα νωτοφορηθή ύπο τών
κτηνών.

« Περιοδεύων ποτέ εν τω  το πω , λέγει ό κύριος 
H eu zey , έφιλοξενήθην παρά τίνος Βλάχου ποι- 
μένος, προς ον έξωκειωσάμην μέχρι φιλίας· διο'τι 
ό άνθρωπος κατείχετο ύπο εμφύτου τίνος προς 
το έρευναν καί μανθάνειν ορμής, δπεο κατέστη- 
σεν αύτον τον μόνον έν τη αποικία διδάσκαλον 
έγένετο δέ αύτοδίδακτος έν φυλακή, έ'νθα ένε- 
βλήθη πληγώσας έ'ν τιν ι διαμάχη άλλον ποι
μένα· εκτοτε δέ έπορίζετο τά  προς το ζην διδά
σκων τούς παΐδας της στάνης, μη αμελών τούτου 
χάριν τών βοσκημάτων.

Ή  καλύβη αύτού κεκαλυμμένη ξηροΐς φύλλοις 
καί κλάδοι; συνιστάτο έκ δύο οικημάτων, ών το 
μεν κεκαλυμμένον, τό δέ άναπεπταμένον. 
Προσεκάλεσε δέ με πρώτον ό'πως καθίσω παρά 
την εστίαν έν προδόμω άποτελουμένω έξ ύψη. 
λαΰ φυλλίνου διαφράγματος. Έκεΐ δέ ήδύνατό 
τ ις  ί'ν άκούση τάς συγκεχυμε'νας φωνάς τών 
συναυλιζομένων άνθροίπων καί ζώων πανταχόθεν 
ηχούσας τών πέριξ παρακειμένων καλυβών. Πλή
θος δέ αγρίων κυνών, όσφρανθέντων του ξένου, 
έβρυχώντο περί τό σκήνωμα.

Ο φιλοξενών έφρόντισεν ίνα μοι παράσχη 
κλίνην έκ φύλλων δρυός άρτίως συλλεγέντων, 
έπαινέσας μοι πρότερον ταύτην την χάριν της 
βλάχικης φιλοξενίας. Έκοιμη'θην ΰπνον γλυκύ- 
τατον όσφραινόμενος της ΰγιους καί άγριας τοΰ 
δάσους οσμής. »

Εκάστη στάνη κυβερνάται ύπό τίνος αρχη
γού, ούτινος φέρει τό όνομα, οίον ή στάνη τοΰ 
Μικά, τοΰ Κουτζουπίνα, τοΰ Σιδερή. Ή  δέ 
τοιαύτη μικρά αγροίκος καί ποιμενική βασιλεία 
είναι κληρονομική. Συνήθως ό ήγεμών Τ ζ έ λ ιγ -  
γ α ς , ή κατά τούς Έ λληνας Σκούτερης1, είναι 
πλουσιώτερος τών ύπ ’ αύτόν ποιμένων, κατέχων 
ένιαχοΰ μόνος αύτός τό ή'μισυ τών ποιμνίων. 
Οι Βλάχοι έπικαλοΰνται τόν ηγεμόνα τοΰτον έν 
πάσαις αύτών ταΐς διαφοραΐς, και έπιτρεπουσιν 
αύτώ τά  ίδ ια  σ,ιμφέροντα, καί ιδίως ό'ταν πρό- 
κηται ινα ομονοησωσι περί φόρων τα ΐς άρχαΐ; 
τοΰ τόπου, η ίνα έξοικειώσηται πρός τούς άνα- 
φαινομένους έν τοΐς πέριξ ληστάς. Κ ατά τό έαρ 
πορεύεται πρός τού; κατοίκου; τοΰ Καρπενησιού 
καί τών Αγραφων πρός έκμίσθωσιν τών πρός 
διατροφήν τών βοσκημάτων νομών. "Οταν δέ ή 
βοτάνη έκλειψη άπό τών χθαμαλών χωρών, άνα- 
φυη δέ νεαρά καί σφριγώσα έν ταΐς κορυφαΐς

ί .  Ε κ  της βνζαντικης λέξεως Σ κ ο ύ τ ε ρ  to e , αξιω ματικός 
τής αύλής.

τών ορών, άρτι της χιόνος τακείσης, αύτός ποοο- 
ρίζει τήν ημέραν τής άναχωρη'σεως. Έ  μόνι
μος, αναμφισβήτητος αΰτη άρχί) ένός άνδρός 
είναι άπό τών άρχαίων πατριαρχών αναγκαία 
εν τω  νομαδικω βιω, ώ; μόνος τών περιπλα- 
νωμένων τούτων γενών δεσμός. Ό  σκούταρης 
λαμβάνει παρά τών ποιμένων σύνταξιν ολίγων 
εκατοντάδων δραχμών, καί τάς δαπάνας άς 
έ'καμεν ύπέρ τοΰ κοινοΰ. Συγκαλεΐ δέ τούς πρε- 
σβυτέρους οίς δίδει εύθυ'νας τών ε'ργων αύτοΰ. 'θ  
φόρος είναι άνάλογος τών αγαθών έκάστου. 
Έκαστον γένος πληρόνει σύμμετρον μερίδα· ό 

δε αρχηγός έπ ιτάττετα ι πρώτος φόρον κατά τό 
πλήθος τών αύτοΰ θρεμμάτων. Τοιαύτη τις είναι 
ή περί τάς προσόδους τής φυλής οικονομία.

Οι Καραγοΰναι αίθριοκοιτοΰσι χαμαιεύναι 
σχεδόν κατά πάσαν ώραν, τόν μέν χειμώνα έπί 
τής χιόνος, τό δέ φθινόπωρον ύπό τήν βροχήν, 
φυλαττόμενοι άπ’ αύτής μόνον διά τοΰ έμμάλου 
αύτών ίματίου. Κοιμώμενοι δέ άκροώνται τόν 
κανονικόν κωδωνισμόν τών κροτάλω/, ού έάν αί- 
σθωνται άποχωροΰντος, έγείρονται αυτομάτως, 
καί πορεύονται ίνα κοιμηθώσι πλησιέστερον τοΰ 
έκτοπισθε'ντος ποιμνίου, 'θ  δέ βίος αύτών είναι 
σκληρός, ό δέ άνθρωπος φθείρεται καί γ ίνε
τα ι δούλος τών ζώων ίνα μάλλον ώφελήται ά π ’ 
αύτών.

Εΰκολον είναι ΐνα διακρίνη τις τούς Βλάχους 
τών Ελλήνων έκ τής άγροίκου αύτών συμπερι
φοράς, έκ τών τραχέων καί άσυμμέτρων τοΰ 
προσώπου σ χημάτω ν, έν οίς ανευρίσκει τις 
παράύοξον πονηριάς έ'μφασιν. Οί κάματοι καί ή 
ένδεια τών αναγκαίων οΰς ύποφέρουσι, κατέστη
σαν αύτούς γένος σιδηροΰν. Πολλοί αύτών εχουσι 
πελώριον τό σώμα καί τήν ρώμην ηράκλειον αί 
δέ γυναίκες είσιν ώς οί ανδρες αύτών ισχυραί 
καί εργατικαί.

Πολλάκις εΐδον αύτάς, λέγει ό κ . H euzey , 
επανερχόμενα; έκ τής κρήνης κυπτούσας τόν 
αύχένα ΰπο τό βάρος διαβεβρεγμένων ενδυμά
των άτινα έ'πλυνον, κεκαλυμμενας τήν κεφαλήν 
τώ  μεταλλικώ πλυνώ έν ώ έπλυναν, έ'τι φεοούσας 
κρεμαμένην έκ τοΰ ώμου πιθάκνην πλήρη ύδα
τος , καί κλωθούσας τήν ηλακάτην ΐνα μή 
παραναλώσωσι τόν καιρόν. Διήλθομεν στρατο- 
πεδείαν τινά Βλάχων ποιμένων τήν έπιοΰσαν 
γάμου, καί είδομεν τήν νεόνυμφον έργαζομένην. 
Καθημένη έν ύπαίθρω πρό τοΰ ίστοΰ ώσεί έπε- 
όείκνυτο προθυμίαν πρός τό έ'ργον, ΰφαινεν άδια- 
παύστως έ'τι ένδεδυμένη τά  γαμήλια  ενδύματα. 
Αι γυναίκες τών Βλ^αχων είναι περίφημοι κατά 
τό κατασκευάζει υφάσματα έρεα, ά χρω ματί- 
ζουσιν έπιστημόνως έ'πειτα διά  διαφόρων χρω 
μάτων, με'λανος, κυανοΰ, πορφυροΰ ή άλ,ουργοΰ. 
Αγαπώσι δέ ΐνα κοσμώνται άκόμψως, καί κα- 
ταποικίλλουσιν άγροίκως τά  βαρέα αύτών έν- 
δύυ.ατα.t

Ή  προίξ πάσης νεάνιδος άποτελεΐται ύπό 
τών ιστών ούς αύτή έξύφαινε- διότι οί Καρα- 
γούναι έ'χουσιν αίσχος τό έθος τοΰ δίδειν τρ ή 
ματα αντί προικός, καί ούδέποτε νυμφεύουσιν 
αύτάς ξένοις. Οί γάμο ι, διάφοροι πάντως τών 
παρα τοΐς Έ λλησι, δεικνύουσι τό ξένον γένος 
και τήν λατινικήν ανατροφήν τοΰ λαοΰ τούτου,
Ο νέος ποιμήν πορεύεται πρός τόν πατέρα τής 

νεάηδος ής έρά, καί αν γένηται δεκτός, προσφέ
ρει τώ μέλλοντι αύτοΰ πενθερώ φλωρία τινά . 
Τη δέ τοΰ γάμου ημέρα κάμνει πάλιν τό αύτό 
δώρον ερχόμενος πρός τήν μνηστήν καί οΰτως 
αντι τοΰ λαβεΐν δίδει ο γαμβρός προίκα τώ 
πενθερώ. Αναμιμνήσκει δέ τοΰτο τό co em p tio  
τών Ρωμαϊκών γάμων. Παρά τοΐς άγροίκοις

τούτοις ποιμεσιν, ως εν Ρώμη, ό μέν γάμος 
είναι συνθηκη πωλησεως, η δε γυνή ώφέλιυ.όν τ ι 
άργυροπωλουμ'νον, ού παραδίδουσιν ένέχυρον.

Ό κτώ  ήμέρας μετά τήν ιεροτελεστίαν αί νεά- 
νιδες συναθροιζόμεναι πορεύονται εϊς τό δάσος 
ξυλδυσόμεναι τώ  οίκω τών συζύγων. Τή Κυ
ριακή άπασαι ένδεδυμέναι τά  κάλλιστα αύτών 
ένόύματα παρίστανται τώ  νυμφίω καλλωπι- 
ζομένω. Ο δέ γάμος, ό'στις άρτίως ήτο πώ λη- 
σις, μεταβαλλεται παρ’ αύτών ήδη εϊς αρπαγήν, 
άπαραλλάκτως ώς παρά τοΐς 'Ρωμαίοις ό προσ
ποιητός άρπαγμός ήτο μία  τών άξιολόγων σκη
νών τοΰ γαμικοΰ δράματος, ό'περ άνεμίμνησκε 
τ/,ν άρπαγήν τών Σαβινών.

Τέλος ιδού ό νεόνυμφος προβαίνων έ'φίππος 
προς την οικίαν τής μελλονύμφου, παρακολου* 
θούμ ενος παρ ολων το>ν Βλαχίον έπιβαινόντων 
ιππάρια. Τήν άφιξιν αύτών άναγγέλλει άγγελος 
σταλείς πρω ί, ό'στις λαμβάνει έν τή θύοα τής 
καλύβης πλακούντα στεφανιαΐον καί αίρει αύτόν 
ύπέρ τήν κεφαλήν. Τότε οί τόν νυμφίον παρα- 
πέμποντες Βλάχοι τρέχουσιν έπ ’ αύτόν άμφισ- 
β/,τοΰντες άλλήλοις περί τών τεμαχίων τοΰ. 
πλακοΰντος. Μ ετ’ ολίγον ή νύμφη ένδεδυμένη 
κόκκινον ένδυμα άγεται Ι'φιππος εϊς τήν νέαν 
αύτής κατοικίαν, έ'νθα άρχεται ή έκτέλεσις τοΰ 
λατινικού έκείνου έθους καθ’ δ τή νύμφη κατα- 
βαινούση έκ τοΰ ίππου προσφέρουσι βούτυρον καί 
μέλι, δ ι’ ού άλείφει τήν θύραν σηαειοΰσα οΰτως 
ό'τι ή έλευσις αύτής άξει είς τόν οίκον γλυκύ- 
τητα  καί χαράν. Παρά τοΐς Λατίνοι; τό όνομα 
τής γυναικός u x o r  ( καί άρχαιότ. u n x o r )  πα - 
ρήχθη έκ τού ρήματος u n g e re , άλείφειν διότι 
αί νεάνιδες, άφικόμεναι είς τόν βηλόν τοΰ οίκου 
τοΰ συζύγου, συνείθιζον ί'να γρίωσι τάς πύλα ς’.

Τουναντίον τοΰ παρ ’ Έλλησιν έθους ή μελλό
νυμφος φέρεται λοιπόν είς τόν οίκον τού ναμ- 
βροΰ πριν ή άγιασθ·^ παρά τής θρησκείας· διότι 
αΰτη είναι ήδη κτήμα αύτοΰ άγοράσαντος αύ
τήν. Προσδοκώσα δέ τήν γαμικήν ευχήν οφείλει 
ί'να διανυκτερεύση τήν πρώτην νύκτα ύπό ταύτην 
τήν στέγην. Καθημένη παρά τινα γωνίαν έν 
μέσω άπάντων τών κεκλημένων, καταφιλεΐ αί- 
δημόνως τάς χεΐρας τών νέων αύτής γονέω ν 
έπειτα  δέ τρέπεται εί; μακράς προσευ/άς. 'θ  
ίερεΰς προσκαλείται τήν έπιοΰσαν, καί τότε άρ- 
χετα ι ό χριστιανικό; γάμος μετά τών προσηκόν
των χορών καί πανηγύρεως. 'Η έορτή διαμένει 
έπί δύο ήμέρας· ή δέ σύζευξις άποτελειοΰται 
συνήθως τήν τετάρτην. Νυμφευθεΐσα δ έ η  γυνή 
κατά τούς πρώτους μήνας διάγει είς υπερβολήν 
πειθήνιος· δ ιότι δέν έπιτρέπεται αύτίί ΐνα λέγη 
τ ι κατ’ εύθεΐαν τώ συζύγω πριν ή γέννηση. Δια- 
τελεΐ δέ έν τώ  οίκω ώς δούλη άλαλος μάλλον ή 
ώς οικοδέσποινα’ καί μόνον ό τοκετός άνορθοΐ 
αύτήν έκ τής ταπεινότητος καί τής σιγής.

Ό  έπι^ώριος Ακαρνάν μισεΐ τόν Καραγού- 
νην, ώς άπλώς άπαντες οί μόνιμοι λαοί μισοΰσι 
τούς νομάδα;· οργίζεται δε κατά τών πλάνων 
τούτων ποιμένων, οΐτινες, τέχνη καί φύσει ey Οροί 
ό'ντες τοΰ κτήματος, έξέρχονται έπί τήν άλλο- 
τρίαν ώς τά  αδηφάγα αύτών ποίμνια. *Οθεν νομί
ζει μόλις αύτούς χριστιανούς, ανήκοντας είς φυ
λήν καταδεδικασμένην ίσως δ ι’ άρχαία κακουρ
γήματα είς τόν πλάνη τα βίον. Αληθώς δέ είσιν 
άξιομίσητοι, έπειδή διαπράττονται τά  πάντα 
δολίως καί ύπούλως, έπιζητοΰντες πάσαν απάτης 
εύκαιρίαν. Έδεύοντες νύκτα καί ημέραν, δέν 
άφίνουσιν ούδεμίαν άφορμήν τοΰ διαρπάζειν τάς 
ξένας νομάς, ή τοΰ μή έξιδιοποιεΐσθαι τά  άπο-

λ .  Ο ί Βλάχοι όνομάζουσι τό έ)αιον umpto άντι uncto, 
ώ ; 7εγον>σι serapta άντι sancta, lapte άντί lacte.

πλανηθέντα άλλότρια κτήνη. Ή παρουσία αύ
τών δίδει αφορμήν είς διαπληκτισμούς καί δια- 
μάχα;, καθ’ ά; οί Έλληνε; καίπερ πολυπλη
θέστεροι δέν ύπερτεροΰσι πάντοτε. Έπειδή ό 
Έλλην , καίπερ εύμήχανος, είναι ήττον αύτου 
δόλιος καί λεπτόνους, καί νικάται παρά τών 
Βλάχων , ών ό δόλιος σοφώτερος καί ή κακο
τεχνία καρτερική. Οί ξένοι ούτοι άρχουσιν εν 
τώ τόπω· διότι, άν καί μισώνται ύπό πάντων, 
κατέχουσι δύναμιν ήτις έπιρρωννύει καί διαφυ- 
λάττει αύτούς, τήν ομοφροσύνην δηλαδή εν τοΐ; 
συμβουλίοι; καί τήν πρό; τούς άρχηγούς αυτών 
πίστιν καί πειθαρχίαν. Έκαστος σκούταρης. 
έ'χων μεθ’ έαυτοΰ περί έκατόν όμογνωμονοΰντας, 
καθίσταται άρχή καί είναι τις έν τη κοινοτητι 
έ'νθα έστησε τήν σκηνήν αύτοΰ, ίσος τήν δύνα- 
μιν τοΐς δημάρχοις καί τοΐς έπιχωρίοις όπλαρ- 
χηγοΐς· αί έλληνικαί ό'μως κώμαι, μικροφιλό- 
τιμοι Ούσαι, άμιλλώνται πρός άλλήλαςκαί στα- 
σιάζουσιν άδιαλείπτως έξασθενοΰσαι τήν έκ τής 
σύμπνοιας έγγινομένην τοΐς λαοΐς δύναμιν.

2ΠΟΥΔΑΙΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦ ΟΝ.

Ή  εθνική ήμών βιβλιοθήκη απέκτησε τ:ρο τινιυν 
μηνών χειρόγραφον έκ μεμβράνης, περιέ/ον τήν ερμη
νείαν τής πρός ‘Ρωμαίους επιστολής 1ωάννοι> τοΰ 
Χρυσοστόμου Πόσον δέ άξιον λόγου το χειρο/ραφον 
τοΰτο, εξάγεται έκ τής επομένης έκδέοεως, ήν b πρώ
τος ^ιβλιοφόλας Κ. Περβάνογλους όπέλαβεν είς τό έπι 
τών έκκλησιαστικών καί τής όημ. παιοείας ΰπουργεΐον.

Το χειρόγραφον τό όποιον τή  πεφωτισμέννι 
υμών μερίμνη άπεστάλη έσχάτως πρός τήν έθνι- 
κήν ήμών βιβλιοθήκην, καί συμφώνως πρός τήν 
ύμετέραν άπό 16  τρ. μηνός διαταγήν, κατε- 
τέθη είς τό έν τή  βιβλιοθήκη τμήμα τών χειρο
γράφων, είναι ύπό πολλάς έπόψεις άξιον λόγου, 
καί καθίσταται αληθές κόσμημα τής ήμετέρας 
βιβλιοθήκης, ήτις δυστυχώς ώς πρός τά  χειρό
γραφα ούδέποτε ήτο έκ τών πλουσίων.

Έν πρώτοι; οφείλεται, κατ’ έμήν γνώμην, 
δίκαιος έ'παινος είς τόν έν Τριπόλει τής Βαρβα- 
ρίας πρόξενον τής Α. Μ ., ό'στις κατώρθωσε 
ν ’ άποκτήση τό κατά τά  μέρη έκεΐνα άνευρεθέν 
χειρόγραφον, καί τό άπέστεΛεν είς τήν Ε λ λ ά δα - 
διότι άλλως ήθελε βεβαίως περιπέσει είς χεΐρας 
ξένου τινός καί κοσι/.ήσει ή ιδιωτικήν ή δημο
σίαν τινά τής δυτικής Εύρώπης βιβλιοθήκην, 
καί ήθελεν οΰτως άπολεσθή διά τήν Ε λλάδα .

Αρκούντως έγύμνωσαν οί ξένοι τόν τόπον 
μας, άρκούντως άφ- '̂ρεσαν άφ’ ήμών πλείστους 
ό'σους θησαυρούς, κληρονομιάν τών ένδοξων ήμών 
προγόνων. Ιιίναι ώρα πλέον π α ντί σθένει να 
προσπαθήσωμεν νά διασώσωμεν τά  άνήκοντα 
ήμΐν. Ό  ελληνισμός l·/ ει σήμερον κέντρον τήν 
Ιλευθέραν Έλλ.άδα • αΰτη είναι τό ταμιευτήριον 
παντός τώ έλληνισμώ άνήκοντος πράγματος.

Ό  συντελών λοιπόν είς τήν διάσωσιν τοιού
των κειμηλίων, όποιον τό άνά χεΐρας χειρόγρα
φον, είναι Έλλην ά'ξιος τοΰ ονόματος καί τής 
πατρίδος αύτου.

Μεγάλως ένδιαφερόμενος έξ έμφυτου τινός 
κλισεως πρός παν ό',τι άφορά τήν βιβλιογρα
φίαν έν γένει καί ιδίως τήν παλαιογραφίαν, 
θεωρών ό ’ έκτός τούτου καί καθήκον μου, ώς 
βιβλιοφύλακος τής έθνικής βιβλιοθήκης, κατέ· 
γινα εις τήν έξέτασιν τοΰ έν λόγω χειρογράφου 
παραβαλών αύτό πρός ό'σας έκδόσεις τών ομιλιών 
τοΰ Χρυσοστόμου έχομεν έν τή  ήμετέρα βιβλιο
θήκη και κατα πρώτον λόγον πρός τήν τοΰ 
Γάλλου M igne εν τ·3) συλλογή τών Ελλήνων 
πατέρων (P a lro lo g ia  graeca), ήτις θεωρείται 
ή πασών εντελεστέρα καί άκριβεστέρα.

Λ \ >· ~ » /  ί /'Ομολογώ ό'τι το εργον ήτο αρκούντως επί
πονον, πλήν δ ι’ έμέ καί τερπνόν εις ακρον και 
διδακτικόν. Ή  διατήρησις τοΰ χειρογράφου είναι 
σπανία· αί δέ μεμβράναι έφ’ ών εγ'ραφνι αριστης 

ποιότητος.
Δυστυχώς χείο βέβηλος έτόλμη'ϊε, τις οίόε 

πότε, νά κηλιδώση πάντα τά  έν άρχή έκάστου 
λόγου κοσμήματα, καί ν’ άποκόψη και τινα πε
ριθώρια μεμβρανών, χωρίς ό'μως ποσώς να βλάψη 
τό κείμενον. Έν τέλει έλλείπουσι 4  1 /2  σελί
δες ήτοι τό τελευταΐον μένος τοΰ 33ου λόγου.
Ή  ατέλεια αΰτη είναι ό'λως επουσιώδης. Εν 
άρχή έκάστης παραγράφου τά  κεφαλαία γράμ
ματά είσιν έπικεχρυσωμένα, ό',περ άποδεικνύει 
τήν επιμέλειαν καί τό φιλόκαλον τοΰ έκπονήσαν- 
τος τό χειρόγραφον. Τά γράμματά εισι στρογ
γυλά, καθαρά, έπιμεμελημένα, φέρουσι δέ τόν 
τύπον τής 1Β' ή τής 1Γ ' μετά Χριστόν έκατον - 
ταετηοίδος. Δέν είναι δέ άρχαιότερα, ώς ήδύ- 
νατό τ ις  νά έκλάβη, διότι τά  χειρόγραφα τής ί' 
καί ΙΑ 7 έκατονταετηρίδος εχουσι τά  γράμματα 
όλα κεφαλαία. Τό χειρόγραφον σύγκειται έκ 
φύλλων 3 8 9 , ήτοι σελίδων 7 7 G , διηρημένων 
είς δύο στήλας. Έν τέλει δέ είσιν ε'τερα φύλλα 
3 ή σελίδες 6 ,  ων ή πρώτη έ'χει άνωθι μέν τήν 
επιγραφήν · O m eli C h riso s to m i in  ep -las  
P au li p o s tilla , κάτωθι δέ γράμμασι καλογηρι- 
κοΐς « Κοσμά Ίερομονάχου Κήρυκος Εύαγγελι- 
κοΰ » μετ’ έπιγραφής· « Τοΰ έν άγίοις Πατρός 
ήμών Ίωάννου άρ·/ ιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως τοΰ Χρυσοστόμου έκ τής ερμηνείας τής πρός 
'Ρωρ.αίους επιστολής τών ηθικών ή όύναμις έν 
συντόμω. » Τών τριών ρηθέντων τούτων φύλλων 
τό περιε^όμενον δέν ήδυνήθην νά εΰρω τετυπω- 
μένον είς ούδεμίαν τών εν Tr, ήμετέρα βιβλιο
θήκη έκδόσεων, καί εύχής έ'ργον ήθελεν είσθαι 
έάν έξεδίδετο διά τοΰ τύπου.

\ξ ιο ν  λόγου καθίσταται πρό πάντων τό χε ι
ρόγραφον διά τήν περίληψιν τοΰ περιεχομένου 
έκάστου λόγου, περίληψιν γεγραμμένην έν πε- 
ριθωρίω διά κιναβάρεως. Οΰτω π .  χ .  ή περί- 
ληψιςτοΰ δ', λόγου έ'χει οΰτω · « Περί άνεξικακίας 
καί μακροθυμίας, καί ότι δει πάντων κρατεΐν 
τών παθών. » *Η δέ τοΰ Λ' λόγου· « Όποιον 
χρή είναι τόν διδάσκαλον. » Εκ τοΰ τύπου τών 
γραμμάτων υποθέτω ότι αί περιλήψεις αύται 
είναι έ'ργον μεταγενέστερον · έν τούτοις δέν ήδυ
νήθην νά εΰρω αύτάς, ούτε έν τ·?ί ρηθείση έκδόσει 
τοΰ M ig n e , ούτε έν άλλτι τιν ι έκδόσει τοΰ Χρυ
σοστόμου · εικάζω δέ ό'τι είναι έ'τι άνέκδοται.

Έν τώ κειμένω μεγάλαι ύπάρχουσι διαφοραί 
μεταξύ τοΰ χειρογράφου τούτου, καί τών χει- 
ροφράφων, έφ’ ών βασίζεται ή σπουδαιοτέρα 
πασών τών έκδόσεων, ή τοΰ M ig n e . Έργον 
άντάξιον καί τοΰ κόπου καί τοΰ δαπανηθησομέ- 
νου χρόνου ήθελεν είσθαι τό σημειοΰν μίαν πρός 
μίαν πάσας τάς διαφοράς ταύτας, διότι έξ ό'σων 
έξέτασα, έπείσθην ό'τι σαφεστέραν έννοιαν παρέ- 
χουσιν έν τοΐς πλείστοις αί τοΰ ήμετέρου χειρο
γράφου. Πλεΐστα ό'σα παραδείγματα ήδυνάμην 
νά φέρω πρός έπιβεβαίωσιν τοΰ ισχυρισμού τού
του έπί τή βάσει τοΰ άνά χ_εΐρας χειρογράφου. 
Ό  έκδίδων τούς λόγους τούτους τοΰ X ρυσοστό- 
μου θέλει οΰτως έκπονήσει έ'κδοσιν πασών τών 
ΰπαρχουσών ύπερτε'ραν. Καί τοΰτο μόνον άρκεΐ 
όπως πας τ ις  πεισθη περί τής σπουδαιότητος 
τοΰ νέου χειρογράφου τή ; έθνικής ήμών β ιβλιο
θήκης.

Διατελώ, Κύριε 'ϊπουργέ, μέ τό άνήκον σέβας.

Ε ύ π ε ιθ έ σ τ α τ ο ς
eO ά βιβλιοφύλαξ τή ; έΟνιχ. βιβλιοθήκης

I. ΠΕΡΒΑΚΟΓΛΟΤΙ.

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.

Από άλώσεως τής Κορίνθου μέχρι τής ιδρύσεως
τής Κωνσταντινουπόλεως βασιλευουσης.

Κατά τήν έν ετει 1 46 π .Χ · άλωσιν και κα
ταστροφήν τής Κορίνθου Οπό τών Ρωμαίων 
άπετελέσθη ή ύποδούλωσις τής Ελλάδος· 
αί δέ περικλεείς αύτής δημοκρατίαι μετε- 
βλήθησαν είς επαρχίας ρωμαϊκάς.'Η  αχαϊκή 
συμμαχία, θελήσασα ί'ν’ άποσείση τον ρω
μαϊκόν ζυγόν, άπώλεσεν έπί τέλους καί αυτό 
τό εϊδωλον τής ελευθερίας, καίέπήνεγκε τήν 
λεηλασίαν τής Κορίνθου , καί τόν όλεθρον 
τών Θηβών καί τής Χαλκίδος, καί τήν κα- 
θαίρεσιν τών τειχών άπασών τών πόλεων, 
δ'σαι συμμετέσχον τής κατά τών 'Ρωμαίων 
συμμαχίας, καί τήν άρπαγήν τών πλείστων 
αύτών καλλιτεχνημάτων.

Άλλά μ ετ’ όλίγον τών 'Ρωμαίων κατα- 
στάντων ήπιωτέρων καί οίονεί θελησάντων 
έπισκιάσαι τάς ώμότητας καί έπουλώσαι τάς 
πληγάς τ^ς Ε λλάδος, ή γερουσία επεμψεν 
είς Ε λλάδα δέκα πρέσβεις έπιστατήσοντας 
τής διοργανώσεως τών προσκτηΟεισών αύτοΐς 
έπαρχιών μετά τοϋ Μεγαλοπολίτου Πολυβίου, 
ούτινος αί φρόνιμ.οι συμβουλαί, έάν έπείθοντο 
αύτώ, άπεσόβουν άν βεβαίως τά  έπελθοντα 
κακά καί άνεκτοτέραν καΟίστων τή πατρίδι 
τήν δουλείαν’ διότι ό Πολύβιος ί'σχυεν έν 
'Ρώμη μεγάλως. Χάριν δέ αύτοΰ τά άγάλ- 
ματα τών τελευταίων ήρώων Αράτου καί 
Φιλοποίμενος ά~εοόΟησαν τοΐς Άχαιοΐς, οΐς 
έπετράπτ, ή είς αύτούς καί τόν ιδρυτήν τής 
Αχ αίας Αχαιόν πανήγυρις· οιό καί ούτοι εύ- 
γνωμονουντες έστησαν παρά τούτοις τω Πο- 
λυβίω ανδριάντα.

Οί δέκα συνεχώρησαν πάλιν τάς ήδη κα- 
ταλυΟείσας τής Ά χαίας, τής Βοιωτίας, καί 
τής Φωκίοος καθολικάς συνελεύσεις· κατήρ- 
γησαν δ'μως τάς έν ταΐς πόλεσι κατασταθεί- 
σας δημοτικάς πολιτείας, άντικαταστήσαν- 
τες άντ’αύτών τιμοκρατίας. ’Άλλως τε έδόθη 
ταΐς πόλεσιν ί'να αύτονομώνται ύπο τόν έτη- 
σίως έκ 'Ρώμης άποστελλόμενον έπαρχον 
άντί τοϋ στρατηγού τής τών Αχαιών συμ
πολιτείας.

Τά δεσμά άτινα προσήρτων τάς Έλληνικάς 
πόλεις τή μητροπόλει 'Ρώμη ήσαν τοσοΰτον 
έκλελυμένα, ώστε πολλάκις έφαίνοντο μή 
αισθανόμενοι τής δουλείας α ύτώ ν διότι ή 
δημοκρατία σεβόμενη τήν θρησκείαν καί τήν 
δόξαν καί τά αρχ αία τής Ελλάδος έθη έπέ- 
βαλεν αύταΐς κουφότατον τον ζυγό ν  οί δέ 
τών αύτοκρατόρων μάλιστα τυραννικοί προσ- 
εποιοϋντο ό'τι περί πολλοϋ ποιούνται τήν 
ελευθερίαν τών Αθηνών καί τής Σπάρτης.

Πεντήκοντα έτη μετά τήν καταστροφήν 
τής Κορίνθου ούδείς έ'τι έφρόντιζε περί Ε λ 
λάδος- ή δέ ιστορία δέν αναμιμνήσκει ούδέ 
τά ονόματα τών έπάρχων τών διοικησάντων 
τά βασίλεια τοΰ Άγαμέμνονος καί τοΰ Με
νελάου καί τών άλλων όμηρικών ήρώων' 
καί μόνον τά  μνημεία καί ή τέχνη καί αί 
σχολαί αύτής, έν αίς οιεσο/ζοντο έτι λείψανα 
τών αρχαίων τοΰ έθνους καλών, καί έ'νθα 
ύπεκκαίοντες το ζώπυρον τοΰ αρχαίου έθνι - 

I κοΰ πνεύματος, εύγλωττοι τινες ~ο"> ϊΐα ί



εϊλκυον τούς νέους τών ευπατριδών της 
Ρώμης. Οί νικηταί έγένοντο μαθηταΐ τών 

ήττηθέντων, πορευόμενοι ταπεινοφρονοϋντες 
εις τ /jv Ελλαοχ οπως οιοαχθωσι τήν παι
δείαν και τήν φιλοκαλίαν.

Αλλ’ οί "Ελληνες, τοϋτο μέν βαρέως φέ
ροντες την της ελευθερίας απώλειαν καί 
προς ιον ασημον εκείνον βίον δυσχεραίνον— 
τες, τοΰτο οε συνεθισθεντες πρός τούς έμ- 
φυλίους πολέμους, έοέχθησαν χαίροντεςτούς 
πρέσβεις καί τάς προτάσεις τοΰ Μιθριδάτου.

Και μέχρι μέν τοΰδε οί Ρωμαίοι δέν εύ
ρον έν Άσια άλλους είμή ήγεμο'νας, οΐτινες 
άδυνατοι οντες ή άνοηταίνοντες έπετάχυνον 
τήν δουλείαν αύτών.

Αλλ’ ήδη αναφαίνεται ό βασιλεύς τοΰ 
Ποντου Μιθριδάτης, οστις ού μόνον μεγά
λως ενεποοισε τήν κατά τήν Ασίαν πρόο— 
οον αυτών, άλλά καί κατέκτησε τήν ύπ’ 
αύτούς χώραν, καί καταστήσας φόρου ύπο- 
ι&λει*, ^ας παρα τον Ευξεινον ιΐοντον I1, / — 
ληνικάς άποικίας, έπεβάλετο ϊνα, κ α τα - 
κτησας καί τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν 
καί τήν 'Ελλάδα, προσβάλη τήν 'Ρώμην 
αύτήν.

Διό καί έ'πεμψεν έν έ'τει 8 9  π. X. έ'να 
τών στρατηγών τόν Αριαράθην έπί τήν Μα
κεδονίαν καί Θράκην, ένώ ό ναύαρχος αύτοΰ 
Αρχελαος εοεσποζε οιά τοΰ ισχυρού αύτοΰ 
στόλου τοΰ έλληνικοΰ αρχιπελάγους · καί 
ίνα οειξη τήν πρός τήν Ρώμην περιφρο'νησιν 
αύτοΰ, ό Μιθριδάτης διέταξε τήν σφαγήν τών 
έν ’Ασία Ρωμαίων, ών έφονεύθησαν περί 
είκοσι χιλιάδας έν μια ήμέρα.

’'Επεμψε δέ καί πρεσβευτήν είς ’Αθήνας 
έκδεδιητημένον τινά έπικούρειον φιλόσοφον 
Αριστίωναή Αθηνίωνα, Αθηναΐον έκ δούλης 
αίθιοπίδος, μυρία δ'σα τοΐς ’Αθηναίοις ύπο- 
σχόμενον, έάν άποστατήσωσιν άπό τών 'Ρω
μαίων, οΰς άνεδείκνυεν ήδη λίαν άπό τοΰ 
Μιθριδάτου κινδυνεύοντας. Ο ’Αθηνίων, κα- 
ταδημαγωγήσας τόν δήμον, άμα δέ ώ φε- 
λούμενος ύπό τοΰ Αρχελάου κατασχ όντος 
ήδη τόν Πειραια, άνηγορεύθη αρχηγός τής 
πολεως κατα τών Ρωμαίων άκοντων τών τά 
σωτήρια συμβουλευόντων αρίστων πολιτών, 
ών οί μέν άπεχώρησαν έκουσίως τής πό
λεως, οί δέ έξωρίσθησαν, ή είς δεσμωτήριον 
ένεβλήθησαν ύπό τοΰ πρώην μέν δημαγω- 
γοΰ, ΰστερον δέ τυράννου Άθηνίωνος.

Εν 'Ρώμη άνηγορεύθη ήδη ύπατος- ό 
Σύλλας, ό'στις θηρεύων πασαν άφορμήν δόξης 
καί δυνάμεως έπέτυχε τής κατά τοΰ Μιθρι- 
οάτου στρατηγίας, καί κατελθών είς Δυρ- 
ράχιον πορευόμενος διά τής Αιτωλίας καί 
Βοιωτίας ώρμησε πολιορκήσων τάς ’Αθήνας. 
Είτε δέ φοβούμενος τήν έν Ρώμη άντίπαλον 
τών δημοτικών μερίδα, εί'τε σκιαμαχών πρός 
τήν άρχαίαν τής πόλεως δόξαν, εί'τε ά γα - 
νακτών τά σκώμματα καί τάς βωμολοχίας, 
δι’ ών έξηρέθιζεν αύτόν χλευάζων καί περι- 
φρονών άπό τών τειχών ό Αθηνίων, κατέ- 
σπευδεν αύτήν παντί τρόπω. "Οθεν ήρξατο 
ϊνα έπισωρεύη περί τό τείχος ύλην άπειρον, 
κατακόψας τό ίερόν άλσος καί τήν ’Ακαδη
μίαν, προάστειον δενδροφορώτατον, καί το 
Λύκειον. Ούσης δέ αύτώ χρείας χρημάτων 
πρός πόλεμον, έγύμνωσε τά  τ?,ς 'Ελλάδος 
ίερά άφαιρών τά κάλλίστα τών αναθημά
των άπό τών έν Επιδαύρω καί ’Ολυμπία

ναών. "Εγραψε δέ, ώς λέγει ό Πλούταρχος, 
και προς τούς έν Δελφοΐς Άμφικτύονας, ό'τι 
κάλλιον έ'σται κομισθήναι πρός αύτόν τά 
τοΰ Θεοΰ χρήματα· διότι ή άσφαλέστερον 
εμελλεν ΐνα φυλάξη αύτά, ή καί μεταχει- 
ρισθεις άποδώσει ούκ έλάττω. Καί άπέστει- 
λεν έπι τούτω τόν φίλον αύτοΰ Κάφιν τόν 
Φωχεα, όστις, φθάσας είς Δελφούς καί φοβη
θείς ινα έπιβάλη ίερο'συλον τοΐς άναθήμάσι 
τοΰ ναοΰ χεΐρα, βλέπων δέ καί τούς Αμφι- 
κτυονας έκλιπαροΰντας αύτόν, άπεδάκρυσε 
την άναγκην καί άκούων τινάς λέγοντας 
οτι ήσθοντο φθεγγομένην τήν έν άνακτόροις 
κιθάραν, εί'τε πιστεύσας εί'τε θέλων έμβα- 
λεΐν δεισιδαιμονίαν τώ Σύλλα, έγραψε τοΰτο 
προς αύτόν. Ο δέ άπήντησε « θαυμάζειν 
τον Κάφιν, εί μή συνίησιν ό'τι χαίροντος, ού 
/  αλεπαίνοντος εϊη τό άδειν. » Τότε ό Κάφις 
άφηρεσε τούς θησαυρούς τών Δελφών, ετι 
οέ καί τόν άργυροΰν πίθον, δν, μή δυναμέ- 
νων ϊν’ άναλάβωσι τών ύποζυγίων, κατέκο- 
ψεν. Οί δ’ Αμφικτύονες άνεμιμνήσκοντο τότε 
οακρύοντες τόν τε Τίτον Φλαμινΐνον καί 
Μάρινον ’Ακύλιον, καί τόν Αιμίλιον Παύλον, 
ών ό μέν έκβαλών τόν Αντίοχον τής 'Ελ- 
λαοος, ο οε τους τών Μακεδόνων βασιλείς 
καταπολεμησας, ού μόνον άπέσχοντο τών 
ιερών τών ελληνικών, άλλά καί διά δώρων 
έτίμησαν.

Αί Αθήναι, πολιορκηθεΐσαι έξαίφνης, πε- 
ριεστησαν ταχέως είς έσχάτην τροφής άπο- 
ριαν. Επειοή μέδιμνος σίτου έτιματο χιλίων 
οραχμώ ν οί δέ άνθρωποι ετρωγον το παρά 
τήν άκρόπολιν φυόμενον παρθένιον, καί σάν- 
οαλα έφθά καί ζώα παντοδαπά καί άνθρω- 
πίνην σάρκα. Ό  δέ Αθηνίων , διάγων έν 
ποτοις καί κώμοις καί πυρριχίζων καί κα
ταγελούν τών πολεμίων, περιεΐδε τον ιερόν 
τής θεάς λύχνον άποσβεσθέντα διά σπά- 
νιν έλαίου· πρός δέ τήν ιέρειαν, ήμίεκτον 
σίτου άπαιτοΰσαν, έ'πεμψεν ήμίεκτον πεπέ- 
ρεως· τους οε βουλευτάς καί ιερείς ικετεύον
τας αύτόν ϊνα οίκτείρη τήν πόλιν καί διαλ- 
λαχθή πρός τάν Σύλλαν διεσκέδασε τοξεύων. 
Μόλις δέ πολύ ύστερον έ'στειλεν ύπέρ είρή - 
νης τρεΐς τών συμποσιαζόντων, πρός ους, 
ούδέν σωτήριον άαοϋντας, άλλά τόν Θησέα 
καί τόν Εύμολπον καί τά Μηδικά σεμνολο- 
γουμενους, 6 Σύλλας, « Απιτε , ειπεν, ώ 
μακάριοι, τούς λόγους τούτους άναλαβόντες· 
έγώ γάρ ού φιλομαθήσων είς Αθήνας ύπό 
Ρωμαίων έπέμφθην, άλλά τούς άφισταμέ- 

νους καταστρεψόμενος » ( Πλουτάρ. Σύλ- 
λ α ς ) .

II πόλις έκυριεύθη μετά πολλάς έφόδους 
και προσβολάς άπό τοΰ Επταχάλκου τεί
χους' ό 2ύλλας είσήλθε περί μέσας νύκτας 
φρικώδης καί αιμοχαρής μετά σαλπίγγων, 
τοΰ στρατοΰ άφειμένου έφ’ άρπαγήν καί φό
νον. Τά αίμα τών φονευθέντων έρρευσε μ έ- 
χρις έ'ξω τών πυλών τής πόλεως· ό δέ ’Αθη
νίων , κατακαύσας το ’Ωδεΐον καί καταφυ
γών είς τήν Ακρόπολιν, έπολιορκεΐτο' άλλ’ 
έγκαρτερήσας πολλάς ήμέρας παρεδόθη δι’ 
άπορίαν τροφής καί ύδατος, καί έθανατώθη.

Τέλος ούο έξόριστοι Αθηναίοι, ό Μηδίας 
και ό Καλλιφών, ίκέτεύσαν γονυκλινείς καί 
έπέτυχον συγγνώμης ύπέρ τής πόλεως.
« Συγχωρώ τούς ζώντας τών άποθανόντων 
χάριν, » είπεν ό Σύλλας.

Ο δέ Πειραιεύς, άπελθόντος τοΰ Αρχε
λάου , έκυριεύθη καί ούτος ύπό τών 'Ρ ω 
μαίων, πυρπολησάντων τά νεώρια. ’Εν τούτω 
οε ό Ταξίλης έκ τών τοΰ Μιθριδάτου στρατη
γών κατήρχετο έκ Θράκης καί Μακεδονίας 
άγων εκατόν χιλιάοας πεζών καί μυρίους 
ιππείς, και συνέμιξε τώΑρχελάω έν Βοιωτία. 
Ο δέ Σύλλας έστράτευσεν έπ’ αύτούς μετά 

μικράς ουναμεως δεκαπέντε χιλιάδων πεζών 
καί χιλίων πεντακοσίων ιππέων καί ένίκησε 
τήν μεγάλην έκείνην περί Χαιρώνειαν μ ά - 
χη ν , έν ή οί Ρωμαίοι κατηγωνίσαντο τάς 
δυνάμεις τοΰ Μιθριδάτου, οστις μή άποκαρ- 
τερησας εστειλε πάλιν ετερον στρατόν παν- 
τάπασι καί τοΰτον παρά τον ’Ορχομενόν κα- 
ταστραφέντα. Μετά ταΰτα μεταβάς είς τήν 
Ασίαν, άφηρεσε τάς ύπό τοΰ Μιθριδάτου 
κατακτηθείσας έπαρχίας καίώμολόγησε πρός 
αύτον ειρήνην.

Έπανελθών τροπαιοΰχος άπό Ασίας ό 
Σύλλας ήλθε πάλιν εις τήν 'Ελλάδα οπού, 
γενόμενος ιερόσυλος, ήρπασεν άπό μέν τοΰ 
ναοΰ τών Αλαλκομενών τό άρχαΐον έλε®άν- 
τινον τής Αθήνας άγαλμα, άπό δέ τοΰ έν 
Άθήναις ναοΰ τοΰ Διός τοΰ ’Ελευθερίου τάς 
άρχαίας άσπίδας, άπό δέ τοΰ Πειραιώς 
τήν μεγάλην βιβλιοθήκην Άπελλίκοντος τοΰ 
Τηίου, ήν μετήνεγκεν είς 'Ρώμην. ’Εν αύτή 
ησαν πρός τοΐς άλλοις τά συγγράμματα τοΰ 
Θεοφράστου καί τοΰ Αριστοτέλους, άτινα, 
ήδη είς λήθην έλθόντα, έξεδόθησαν πάλιν 
ύπό τοΰ ελληνος γραμματικού Τυραννίωνος 
άκολουθήσαντος άμα τώ  Σύλλα είς 'Ρώμην.

Ο Σύλλας νικήσας άπήτησε πρός τοΐς 
άλλοις ΐνα παραδοθώσιν αύτώ έκατόν έβδο- 
μήκοντα τριήρεις έξηρτυμέναι ύπό τών νή
σων τοΰ Αρχιπελάγους, αϊτινες συνεμάχη- 
σαν τώ Μιθριδάτη καί τοΐς τότε πειραταΐς.

Η πειρατική έκείνη δύναμις, όρμηθεΐσα 
τό πρώτον έκ Κιλικίας, καί εύροΰσα τήν θά
λασσαν έρημον φρουράς, τών εμφυλίων 
ενεκα της 'Ρώμης πολέμων, έπεδείξατο 
τόλμην πολλήν έν τώ Μιθριδατικώ πολέμω, 
καθ’ δν ό τοΰ Πόντου βασιλεύς μετεχειρίσθη 
αύτήν πρός καταστροφήν τής τών 'Ρωμαίων 
έμπορίας. Ειρήνης δέ γενομένης καί έ γ -  
καταλειφθεΐσα, ένέμεινε τώ εργω. ’Ενέ- 
βαινον δέ είς τά ληστρικά πολλοί έπί πλούτω 
καί γένει διάσημοι, καί μετεΐχον αύτών ώς 
φέροντος τοΰ έργου καί δόξαν καί φιλοτιμίαν 
τινά. Καί ήδη προήχθησαν είς τοσοΰτον θρά
σους, ώστε ού μόνον έπετίθεντο τοΐς πλέου- 
σιν, άλλά πλέοντες κατά στόλους τήν με
σόγειον , άφήρπαζον άπό τών λιμένων τά 
πλοία, καί έπυρπόλουν τάς πόλεις καί τούς 
ναούς, καί ήχμαλώτιζον τούς κατοίκους. 
Ειχον οέ καί ναύσταθμα πολλαχοΰ πειρατικά 
και φρυκτώρια τετειχισμένα καί στόλους ούχί 
μόνον διαπρέποντας έπί πληρωμάτων εύαν- 
δρια καί κυβερνητών τέχνη, άλλά καί κό- 
σμω καί πολυτελεία, έμπρέποντας παραπε— 
τασμασιν άλουργοις καί κώπαις ύπαργύροις 
ώς έντρυφώντες τω κακουργεΐν. Οί δέ αύλοί 
καί τά άσματα καί μέθαι παρά πάσαν άκτήν 
καί ήγεμόνων άρπαγαί, καί πολιτών α ίχ μ α - 
λώτων άπολυτρώσεις ήσαν όνειδος τοΐς Ρω- 
μαίοις, ώς λέγει ό Πλούταρχος.

Εσύλησαν δέ καί τά πλεΐστα τών ιερών, 
έν οίς τό Κλάριον καί τό Διδυμαΐον καί τά 
Σαμοθράκιον καί τον έν ’Επιδαύρω ναόν τοΰ

όρύσσωσι τον άνθρακα ( trav a il a col to r d u  ). 
"Οταν δέ ικανή άνθρακο; μερί; συσσωρευθή περι 
τόν ορυκτήν, έρχεται ό λεγόμενος άνθρακοφόοος, 
οστις εκφέρει αύτόν είτε δια σάκκων, ού; 
θέτει έπί τών ώμων, είτε δ ι’ άμαξαοίου, 
δ έλκει διά μέσου υπονόμου, ήτις πολλα- 
χοΰ είναι τοσοΰτον στενή και γαμκιλν), 
ώστε μόλις βαδίζει έπι τών χειρών καί 
ποδών ημίγυμνος, κύπτων, άσθμαίνων, 
κάθιδρως, καί στηριζόμενος ράοδω · καί 
ανέρχεται οΰτως ώς άθλιον άνδράποδον 
μέχρι της /ιμέρας, είτε άνερχόμενος την 
άτελεύτητον κλίμακα, είτε δευτερεύουσάν 
τινα άνάντη στοάν φέρουσαν εϊς τά εκτός. 
Κενώσας δε τόν σάκκον η τό άμαξάριον 
κατέρχεται ώς άλλος Σίσυφος πρός νέαν 
αντλίαν. Πολλάκις τοΰ στενοΰ ένεκα τών 
υπονόμων μεταχειρίζονται, ίδίως έν τοΐς 
άνθρακωρυχείοις της ’Αγγλίας καί Σκω
τία ς, έν τη δεινή ταύτη εργασία πα ιδία  
καί μάλιστα κοράσια, ών ή κατάστασις 
αλγεινήν τώ ό'ντι παρέχει ό'ψιν. Διά χ α 
μηλών , σκοτεινών καί καθύγοων υπονό
μων τά άθλια ταΰτα παιδία , γυμνά καί 
σκελετώδη, ότε μέν ό'ρθια, ότε δέ βαδίζοντα τ ι-  
τραποδιστί, έ'λκουσι δ ι ’ άλύσεως σιδηράς δε· 
δεαένη; πρό; λώρον, δν φέρουσιν ώς ζωστήρα, 
βαρέα τετράτροχα άμαξάρια. Τό έδαφος είναι 
κάθυγρον καί ολέθρων, πλήρες ίλύος, καί πετρών 
καί ΰδατος. 'Οταν ή υπόνομο; γίνηται άνάντη; , 
άντί τοΰ έλκειν ώθοΰσιν έκ τοΰ όπισθεν τά  άμα-

διηθοΰνται άνά μέσον τών βράχων, καί πίπτου- 
σιν έν εΐδει ψεκάδων επί τή ; κεφαλής τοΰ κα- 
τερ/ομένου, ό'στις συλλογίζεται ό τ ι ,  έαν‘λίθος 
τις άποσπασθή τοΰ φρέατο;, πεσεΐται έπι τή ;

Δ·-ί?ορα ειοη όρυγο; τών μεταλλίων.

κεφαλής αύτοΰ, ή έάν τό καλώδιον λίαν τεινό- 
μενον άπορρηχθή, ή ό βυθό; τοΰ κάόου άνοιχθη , 
κατακρη μν ισθήσε τα ι εί; τά  βάθη τοΰ φρέατο;, 
’Ενίοτε δυ? κάδοι, ό μέν άνερχόμενος, ό δέ

ξάρια διά τή ; κεφαλή; καί τών χειρών. άλλοτε 
δέ μετεχειρίζοντο πρό; τήν εργασίαν ταύτην καί 
γυναίκα;. Ενίοτε άντί τ/ΰ  έλκειν τά  άμαξάρια 
αναγκάζονται ΐν ’ άνέρχωνται τά ; άτελευτήτου; 
έ/.είνα; κλίμακα; φέρουσαι τό αύτών φορτίον έπί 
τών ώαων. Έάν δέ εν τών κορασίων όλισθη'ση, 
ή έάν τό λώρον τοΰ σάκκου διαρραγη, τά  επό
μενα κοράσια κινδυνεύουσιν ΐν’ όλισθν[σωσι καί 
κατακρημνισθώσιν εί; βάθο; πολλών εκατοντά
δων μέτρων.

’Εν Αγγλία τά  τ α ιδ ία , ονομαζόμενα ‘r a p 
p e rs , λαμβάνουσιν εν καί μόνον κηρίον δ ι’ δλην 
τήν ημέραν, καί μένουσιν έν τή αύτή θέσει περί 
δώδεκα ώρα;. Ώ ; έπί τό πολύ δέ μένουσιν έν 
τώ σχ.ότει, διάγουσι τήν νύκτα έν τοΐ; άνθρακω
ρυχείοι;, καί δέν ανέρχονται εϊ; τό φώ; της ή αέ
ρας άλλοτε είμή τήν κυριακήν. Λί καταχρήσεις 
ό'μως αύται ήλαττώθησαν άπό τίνος διά τή ; 
μεσιτείας της άγγλικής κυβερνήσεως.

Νΰν δέ, ότε ή άμιλλα επιζητεί ΐνα ό γαιάν
θραξ όρύσσηται εύωνότατα, καί ή ωφέλεια ή έκ 
τής μεθοδικής έξορύξεως, καθ’ ήν ούδέ τεμάχιον 
παραμελεΐται άνθρακος, άπεσκορακίσθη σχεδόν 
πανταχοΰ, τό σύστημα τών στενών ύπονόυ,ων 
καί συριγγών άναιρεΐται, καί έπομένκς ή εργα
σία καθίσταται εύκολωτέρα. Οί έργάται δέν ερ
γάζονται τετραχηλισμένοι, δέν μεταφέρουσι τού; 
άνθρακας έπί τών ώμων. Τα στρώματα τοΰ 
γαιάνθρακος ορύσσονται καθ’ όλην αύτών τήν 
έκτασιν. Τά δέ αύτοΐς έπικείμενα γήϊνα στρώ
ματα στηρίζονται τοιχώμασι δίκην στηλών ό 
άνθραξ μεταφέρεται δ ι ’ εσωτερικών ίπποσιδηρο- 
δρόμων ή άτμοσιδηρο-ϊρόμων. Διά τών βελτιοί- 
σεων τούτων ή τ ιμ ή  τοΰ άνθρακο; έςέπεσε κατά 
τό /ίμισυ , καί ή ζο)ή τώ ν_ έργατών κατέστη 
άσφαλεστέρα και άνετωΐέρ*.

Τό άπλώ; έν χρήσει παρά τοΐς όρύκταις 
γαλεΐον είναι ό ό 'ρυξ, ό'στις ύφίσταται όιαφό- 
ρους μεταβολάς κατά τήν ποιότητα τοΰ έδάφους. 
"Οταν δέ ό άνθραξ ήναι σκληρός, μεταχειρί
ζονται τήν πυρόκονιν.

Η κατάβασις εις τινα άνθρακωρυχεΐα -αρέχει 
θέαμα παραδοξότατον καί διδακτικώτατον. Ό  
επισκοπών ταΰτα κατέρχεται διά τοΰ μεγάλου 
φοέατος έντός μεγάλου κάόου ή πιθακνίου κατα- 
βιβαζομ ένου διά καλωδίου έξηρτημένου τρο
χαλίας. Αισθανεται δέ τό πρώτον τό δυσάοε- 
στον τοΰ κενοΰ. Ο κάδος κατερχόμενος προσ
κρούει τοΐς τοιχοις τοΰ φρέατος. Βαθμηδόν δέ 
τό φώς εκλείπει, και ό καταβαίνων εύρίσκεται 
έντός φρικτοΰ σκότους. Ενθεν κάκεΐθεν τά ΰδατα

άνθρακωρυχείοις ψάλλεται ή λειτουργία έπί τοΰ 
στομίου τοΰ φρέατος προ τής καταβάσεως.

Είσέλθωμεν είς τάς διαφόρους συνοικίας τής 
πόλεως άνθρακωρυχείου , καί περιέλθωμεν τόν 

ύπόγειον τοΰτον δαίδαλ.ον. ’Ενταΰθα παρά 
τά  άνθρακοΰχα στοώματα, έ'νθα ό ψόφος 
τών εργαζομένων καί ή βροντή τής πυρί- 
τιδος, έργάζονται οί όρύκται (picjueurs).
Έν ταΐς σύριγξι καί ταΐς στοαΐς εύρίσκο
μεν τούς μετακομιστάς, τού; ίππους καί 
τού; σιδηροδρόμου; ελκοντα; τά  έργα τοΰ 
μεταλλείου. Παρά τόν βυθόν τοΰ φρέατος 
ϊστανται οί λεγόμενοι προσκολληταί (ac- 
crocheurs), οϊτινε; προσαρτώσι τοΐς κα- 
λωδίοις τούς πίθους μεστού; άνθράκων, 
καί έχουσιν επιμιξίαν πρός τού; έργάτα; 
τού; ίσταμένου; παρά τό στόμιον τοΰ 
φρέατο; καί παραδεχόμενου; τούς άναφε- 
ρομένους άνθρακας. Αί δέ λυχνίαι μόλις 
φωτίζουσιν άμυδρώς μέρος τοΰ καταχθο
νίου τούτου ύπογείου, ούτινος τό μέγιστον 
υ.έοος είναι έν πλείστω σκότει.\ i ' ·

Αί στοαΐ καί αί σύριγγες τέμνονται 
πανταχόσε ώς όδοί πόλεως. Έ κ διαλειμά- 

των εύρίσκει τ ις  πλατείας καί τριόδους. Έκάστη 
δέ οδός έχει ιδίαν έπωνυμίαν, μάλιστα δέ αί πλα- 
τ ε ΐα ι,  αίτινες καλώς τετμημένα ι, άποτελοΰ- 
σιν , ώς είπεΐν , τήν ώραίαν συνοικίαν τής πό- 
7 εως πρός άντίθεσιν τών στενών καί ρυπαρών 
νυρίγγων τών παριστασών τήν παλαιάν καί ρυ- 
παράν συνοικίαν. 'Η δέ ύπόγειος αΰτη πόλις, ή 
άπό άμυδρών λυχνιών φωτιζόμενη, κατοικεΐται 
νύκτα καί ημέραν, διαπεράται ύπό ίππω ν ‘/α ί 
σιδηροδρόμων, διαρρέεται ύπό ποταμών καί διω- 
ρύχων καί πηγών αύτοφυών , καί κατοικεΐται 
ύπό ίδιαζόντων τινών φυτών καί ζώων, άτινα 
ούδέποτε θερμαίνονται ύπό τοΰ ήλιου. Οι κά
τοικοι τής καταχθονίου ταύτης πόλεως διαδέ
χονται άλλήλους τρις κατά τό ήμερονύκτιον, καί 
μόνον οί ταλαίπωροι ίππο ι, άπαξ είσελθόντες, 
δέν εξέρχονται ήδη ούδέποτε είς τό φώ ς, καί 
άποθνήσκουσιν έν τοΐς ένδοτάτοις τής γής.

Παραλόγως νομίζουσί τινες ότι ώς έν τοΐς 
άρχαίοις μεταλλείοις καί τοΐς τής Σιβηρίας, 
πολλοί άνθρωποι γεννώνται, καί ζώσι, καί άιτο- 
θνήσκουσιν έν τισ ι τών μεταλλείιον όρυκτοΰ 
άλατος τής Ούγγαρίας καί Γαλλικίας, παρά 
τού; ποόκοδα; τών Καρπαθίων όρέων. Έν τού
τοι; οί έργάται ένασμένουσι μέν τη  φαντασιώδει 
έξ άλατο; λαξεύσει οδών καί οίκίσκων καί πα - 
ρεκκλησίων καί άγαλμάτω ν, ούδέποτε δέ διά
γουσι διηνεκώ; έν αύτοΐ;.

‘Υπολείπεται ήδη ΐνα εΐπωμεν πώ ; έν τ α ΐ;  
ύπογείοι; καί γνοφώδεσι ταύται; πόλεσιν, εί; 
ά; ούδε'ποτε εισδύει ό ήλιο;, όδηγοΰνται οί μη
χανικοί καί οί έργάται έν τα ΐ; έργασίαι; αύτών. 
Ό  μηχανικό; παντό; μεταλλείου διαγράφει τό 
τοπογραφικόν τών έργων διάγραμμα. ’Αλλ’ άν 
πάσα γεωμετρική χωρογραφία ήναι δύσκολο; 
επί τή ; έπιφανεία;, καθίσταται δυσκολωτάτη εν 
το ΐ; μεταλλείοι;, φωτιζομένοι; μόλις ύπ’ άμυ
δρών τινων φώτων, καί διατεμνομένοις ύπό μυ- 
οίων στοών, άληθή άποτελουσών λαβύρινθον. 
’Λλλ’ ή έ-ιστήμη κατίσχυσε τών προσκομμάτων 
τούτων διά  τής μαγνητικής πυξίδος, ίίτις πο
δηγετεί τόν μεταλλέα έν τοΐς ένδοτάτο) τής 
γής, ώς τόν ναύκληρον έν τώ ώκεανώ. Δι αύτής 
ό μηχανικός ύποτυποΐ τό χωρογραφικόν τοΰ με
ταλλείου διάγραμμα· διότι ή τής μαγνήτιόο; 
βελόνης μυστηριώδης ίδιότηςτοΰ τεινειν αείποτε 
πρός τόν πόλον διά μικράς παρεγκλίσεως, ρ.ετα- 
βαλλομένης κατά χώρας, παρέχει αύτώ ασφαλή 
μαθηματικήν γραμμήν, άφ’ ής όρμάται ώς από 
πρώτης άφετηρίας πανταχόσε. Αί όέ γωνίαι τής 
κλίσεως, αίτινες καταδεικνύουσι τάς διαφοράς 
τοΰ επιπέδου, σημειοΰνται διά τίνος έργαλείου 
άποτελουαένου ύπό ημικυκλίου μεταλλικού διη- 
ρημένου είς βαθμούς, άφ’ ού κρέμαται νήμα 
μολίβδου.

'Η έν το ΐς μεταλλείοις έν χρήσει πυξίς πρέ
πει ΐνα τίθηται μακράν παντός σιδηροΰ. Διότι 
ό σίδηρος εχων μαγνητικήν πρός αύτήν ροπήν

ερ-

Τομή του φρέατο;. Καταβνβασ·.; τών μεταλλικών σωλήνων 
του μεγάλου φρέατος.

κατ£ρ*/οαενος, συναντώντας και ή σύγκρουσις 
οέοει μεγάλα κακά διαφθείρουσα ή ρίπτουσα 
τούς έν τοΐς κάδοις είς τήν ύπ’ αύτούς άβυσ
σον.

Οί όρύκται άνέρχονται καί κατέρχονται δίς 
τής ήμέρας μετά μεγίστης εύκολία;. "Εν τισιν
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καταστρέφει την φυσικήν αύτης τάσιν, ό'περ άπο. 
πλανα τόν άπρόσεκτον γεωμέτρην, ών πολλοί 
άντί της πυξίδος προτιμώσι τά  έν γένει προς τάς 
συνήθεις γεωμετρικάς καταμετρήσεις χρήσιμα 
εργαλεία, οίον τό γραφόμετρον και τόν θεοδόλι- 
θον και τόν επαναληπτικόν κύκλον, άτινά εισι 
κεχορηγημένα ταΐς λεγομέναις σκοπευτικαΐς διό- 
πτραις ( lu n e tte s  p o u r  v ise r), και φέρονται έπι 
ταπεινών τριπόδων. Σημειοΰσι δέ ταυτα εύστό- 
χως τάς γωνίας της διευθύνσεωςκαί της κλίσεως.

Κατα τας καταμετρήσεις ταύτας τό μικρό'- 
τατον σφάλμα προξενεί πολλά άτοπα. Διότι ή 
Τ ά χ ισ τη  παρεγκλισις τών αμοιβαίων τάσεων 
δυο πρός συνάντησιν εκατέρωθεν όρυσσο μενών 
στοών δύναται ινα ματαίωση την εργασίαν, 
αστοχούσα της συνεντεύξεως η γωνιωδώς και άδε- 
ξιως επιτυγχάνουσα αύτης, ό'περ εσται άίδιος 
μαρτυς της άνικανότητος του γεωμέτρου.

Ούδεμία εργασία ά'ρχεται η 'καταλήγει άνευ 
προηγηθείσης έξετάσεως του διαγράμματος, έξ 
ου ό μηχανικός τεκμαίρεται πο'σος ό έξαyθείς 
άνθραξ και ό έξαχθησο'μενος. Δι’ αύτου ό μηχα
νικός επισκοπεί τό παρελθόν καί προλέγει τό 
μέλλον του μεταλλείου.

Περιεγράψαμεν ηδη τήν έμψυχον μέν αύστη- 
ράν δέ τών υπογείων έργων οψιν. ’Δνέλθωμεν 
νυν εις τό στο'μιον του μεταλλείου, ενθα οί 
έργάται, ΰπεκκαιο'μενοι ύπό του φωτός καί τοΰ 
καθαροΰ άέρος, εργάζονται έπιμελώς καί εύθύ- 
μως. Τά άμαξάρια πλη'οη άνθράκων καί επικεί
μενα άλλη'λοις άνέλκονται τα /έω ς ύπό τής 
ατμομηχανής, κ α ί, έκκενούμενα δ ι’ άρμοδίας 
κατασκευής, κατέρχονται παραλλη'λως τοΐς 
άναβιβαζομένοις άλλοις μεστοΐς εις τόν βυθόν, 
ό'πως πληρωθώσίν εκ νέου. Οί δ ’ άνθρακες άνα- 
φερόμενοι καταγράφονται, καί καθαρίζονται, καί
κατατάσσονται κατά τήν αύτών ποιότητα. Παοά 

Χ / ~ / / » / , / το στο[Λΐον του φοεατος καίει αενναος εστία
γαιανθράκων παρ’ οίς ξηραίνουσιν οί άνερχόμενοι
κάθυγροι μεταλλεΐς τά  βεβρεγμένα αύτών ενδιί-
ματα .

Τά παρά τό στόμιον τοΰ άνθρακωρυχείου οί- 
κοδομη'ματα παρεχουσι παράδοξον συνάθροισμα 
κτιρίων καί ικριωμάτων χρησίμων πρός έκκάρ- 
πωσιν τοΰ άνθρακωρυχείου. Ύπεράνω δέ τοΰ φρέα
τος αιωρεΐται τό ικρίωμα, ούτινος έξαρτώνται αί 
τροχαλίαι, άς διέρχονται τά  σχotvia, δ ι’ ών 
αναφέοονται οί άνθρακες. Περαιτέρω ύψοΰνται

τά  κτίρια έν οίς είναι αί άτμομηχαναί, τά  πρός 
έκκάθαρσιν τοΰ άνθρακος εργοστάσια, αί άπο- 
θήκαι, καί τέλος ή μακρά τάξις τών ΐπνών, 
ό'που άπανθρακοΰται ό γαιάνθραξ, άποχωριζό- 
μενος τών καυσίμων αύτοΰ ύλών καί μεταβαλ
λόμενος είς C o k e , καθιστάμενος ήττον θειούχος, 
μάλλον θερμαντικός, καί χρη'σιμος πρός τήν 
χωνί ίαν τών μεταλλιτίδων γαιών καί τών με
τάλλων· διότι τό C oke δέν είναι άλλο εΐμή ό 
ξυλάνθραξ τοΰ γαιάνθρακος.

Περί τό στόμιον τοΰ φρέατος βλέπει τις καί 
τό σιδηρουργεΐον ό'που στομοΰσι τά έργαλεΐα, 
τά πρός επισκευήν εργοστάσια, τάς κατοικίας 
τών έργατών, τά γραμματεία καί τά  άρχεΐα.

Παρατηρητέον ένταΰθα ό'τι ή ’Α γγλία δέν 
πρωτεύει ώς έν γε'νει πιστεύεται ώς πρός τήν 
μεθοδικήν έκκάρπωσιν τών γαιανθράκων. Έάν 
δέ παράγ·/) πλείονας τών ά'λλων χωρών, άποδο- 
τέον τοΰτο τή  δαψιλεία καί έπιπολασμώ τής 
ύλης. Πολλά άνθρακωρυχεΐα έν Α γγλία παρά- 
γουσι δύο χιλιάδας καί πεντακοσίους τόνους καθ’ 
ημέραν, ούς μόλις παράγουσιν έν Γαλλία καθ’ 
έκάστην άπαντα όμοΰ τά  άνθρακωρυχεΐα.

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.

I

Ή ρώτησα τήν γην εγώ τής γής b διαβάτη?,
Ποΰ τρέχω , εν ω στρέφεται περί τον αξονά της,
Και διασχίζει τοΰ κενοΰ το παγετώδες χαος,
Ώ ς  γίγας ίίστις άφροντις προβαίνει άενναως.
Κ ’ ή γή με είπεν · —  « Ά θλιε θνητέ! εις παν σου βήμα 

« Βαδίζεις προς τί) μνήμα. »

II

Έστράφην περί δροσερήν καί χρυσουμένην δυσιν 
Προς τ ’ άνθη, τα καλλυνοντα τήν ηρεμούσαν φύσιν, 
Καί μ’ εΤπον μέ τήν άκακον φωνήν τών αρωμάτων ·
—  κ Έ πλάσθημεν να στέφωμεν τήν κάραν τών θυμάτοιν! 
κ Ε ιν’ ή άκμή μας παρακμή! Θνητέ, είς παν σου βήμα 

« Βαδίζεις προς τί) μνήμα. »

III

Χρυσών Ιντόμο)ν επ’ αυτά εβόμβιζε το σμήνος"
Ό  βόμβος των ώμοίαζε μυστηριώδες θρήνος!...
Ε ίς πασαν κίνησιν πτερών, εν ίερα άγνοια,

Μεταλλεΐς έξορΰσσοντες τόν άνθρακα.

Μία ζωή έσβύνετο, ή εγεννατο μ ία ! . . .  
Καίήφθορά,κ’ήγεννησίς μ’ είπον·—  « Ε ίς παν σου βήμα 

« Βαδίζεις προς τι) μνήμα. »

IV

"Οπως πραΰνω τήν πίκραν τοϋ πα'θους άλγηδόνα 
“Ηκουσα τήν λιγυφθογγον τοΰ δάσους άηδονα·
Άλλά κ’ εις τον θερμότερον ερωτικόν της στόνον 
Διέκρινα τον μαρασμόν, διέκρινα τόν πονον.
Τό μέλος της μοι ελεγε·—  « Θνητέ, εις παν σου βήμα 

ο: Βαδίζεις προς τί> μνήμα. »

V

Μέ βήμα βραδυκίνητον πενθοΰντος δδοιπόρου 
Φύλλα επάτησα ώχρα αγρίου φθινοπιόρου.
~Ησαν αύτα είκών ζωής άρτίως νεκρωθείσης!...
Ί ί ς  θάλλω σήμερον έγώ, χθες εθαλλον επ ίσ η ς ....
Και δ τρυγμός των μ ’ ελεγε·—  « Θνητέ, είς παν σου βημα 

« Βαδίζεις πρός τό μνήμα. * f

VI

Τότε δακρύων εστρεψα άπό τήν γήν τό ομμα 
Είς τοΰ αίθριου ούρανοΰ τό κυανίζον χρώ μα.
Ιν’ είδα να φερ’ δ ήλιος αιματηρές κηλ ϊδας....
Ε ίδα παντοΰ τρομακτικές καταστροφής σφραγίδας·
K t’ δ ουρανός, κι’ δ ήλιος μ ’είπον' —  * Ε ις παν σου βήμα 

« Βαδίζεις πρός τό μνήμ,α. »

VII

Άπελπησία! και ή γή , κ ι’ ό ούρανδς καί τ ’ άνθη,
Τα  έντομα, ή άηδών, τό φύλλον ποΰ ’ξηράνθη,
Τό παν αύτό, καταστροφής είκών εν αρμονία,
Μ ’ είπον οτι άλήθεια υπάρχει μόνον μ ία ,
Ε ϊς  θλιβερός προορισμός· —  « “Οτι εϊς παν μας βήμα 

Χιυροΰμεν πρός τδ μνήμα. »

V III

Μόνον οταν ήρώτησα τον άνθρωπον, τόν είδα 
Σκαιώς οίστρηλατούιιενον άπ’ όνειρα κ’ ελπίδα·
Δια τό μεγαλεΐον του τόν είδα να κομπάζη,
Να απειλή, να μαίνεται, να καίγ, καί νά σφάζη,
Καί νά φωνή· —  « Πως ώς Θεος τής γής δέν π ίπ τει Οΰμα, 

® Δεν τόν προσμενει μνήμα. »

IX

'Ο άθλιος! τόν λόγον του δέν εΤχε τελειώσει,
Κ είδα τό σώμά του πνοή θανάτου νά νεκροιση,
Είδα το μεγαλεΐον του νά καταπε'ση κόνις,
Είδα τα πλοότη του εντός τής νεκρικής σινδόνης,
Κ οί ζώντες νά τόν φέρωσι νεχροί μέ σπεΰδον βήμα 

« Ε ίς τδ οίκτρόν του μνήμα. »

Θ , Ό ρ φ α ν ίδ η ς .

Η Α Β Υ Σ Σ Ι Ν Ι Α
Η

01 ΔΕΣΜΠΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΠΡΟΥ.

(Κ ατά τήν διήγησιν τοΰ yΑγγλου ιατροΰ B la n c .)

'Η αυτοκρατορία τής Αιθιοπίας. —  ’Ακμή 
καί παρακμή αυτής. —  Αρχή καί βίος 
τοϋ Κάσσα, μετονομασθέντος Θεοδώρου 
αύτοκράτορος· ή βασιλέως βασιλέων της 
Αιθιοπίας.

Η χώρα ήν άλόγως καλοΰμεν νΰν Αβυσσι- 
νίαν έκ τής αραβικής λέξεως E l-H a b e s h , ση- 
μαινούσης άθροισμα ποικίλων φυλών, ήν οί επι

χώριοι καλοΰσιν Δΐθιοπίαν, άπετέλεσέ ποτε 
πολιτείαν ίσγυοάν καί αύτόνομον, όριζομένην 
πρός άνατολάς μέν ΰπο τής Έρυθράς Θαλάσσης 
πρός βορράν δέ ύπό τών πεδίων τοΰ K o h r  el 
G ash  καί τοΰ Σενναάρ, ΰπερβάλλουσαν πρός 
δυσμάς μέν τά  ό'ρη τοΰ Αββάϊ, πρός δέ μεσημ
βρίαν τάς πηγάς τοΰ ΤΙ aw ash  καί G o d jeb . 
Τεκμήρια δέ εναργή τής άρχαίας ύπάοξεως καί 
έπιδόσεως τής νΰν άφανισθείσης ταύτης πολι
τείας πρόκεινται ήμΐν τά  έρείπια τής πόλεως 
Άδουλις καί Άξούμ, καί τά  άρχαΐα χριστια
νικά τεμένη, τά  βράχοις έγκεκολαμμένα, καί 
αί άπό γλώσσης καί έγγραφοι παρά τοΐς έπι- 
χωρίοις έμμείνασαι παραδόσεις.

'Η άληθής δμως εποχή τής άκμής καί π α 
ρακμής της μεγάλης ταύτης πολιτείας μένει 
εϊσέτι άγνωστος τοΐς εύρωπαίοις χρονολόγοις · καί 
ό'τε τελευτώντας τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος 
οί Πορτογάλλοι έπέβησαν τό πρώτον τής χώρας, 
εύρον τά  μέν όρια αύτής άποτετειχισμένα καί

άφρούρητα πρός είσβολάς, τα δε ηθη και τα 
καθεστώτα λίαν εκλελυμένα.

"θτε πρό ένός αίώνος ό Σκώτος περιοδευτης 
Jam es B ru ce  είδε τήν ’Αβυσσινίαν, εύρεν αύ
τήν λυμαινομένην ύπο τών εμφυλίων πολέμων 
καί τών άγριων παθών. Διότι εν έκαστη επαρ- 
7  ία οί αύλάρ^αι άνςγόρευον βασιλέα εκδ εδ ιη - 
τημένον τινά άπόγονον τοΰ άρχαιου βασιλικού 
γένους , είδωλα μοναρχών , άτινα κατεστρεφον 
ύστερον κατά τήν φαντασίαν ή φιλοδοξίαν αυτών. 
“Απαντες οί στασιάρχαι και οι περι αύτους, αμεί
λικτοι καί άδιάλλακτοι ό'ντες, άγρίως εχοντες 
πρός άλλήλους ύπό πατροπαραδότου μίσους καί 
έκδικήσεως, καί νΰν μέν μεθύοντες τή  εύτυ/ία , 
νΰν δέ παροξυνόμενοι ύπό τών άτυχημάτων, με- 
τεχειρίζοντο τούς άντιστασιώτας ήττηθε'ντας 
θηοιωδε'στατα, καί έπέτρεπον τά  ώμότατα τών 
κακουργημάτων τοΐς έαυτών. « Γονδάρ ή πρω
τεύουσα τής άθλιας ταύτης χώρας , λέγει ό 
B ru ce , κατεκλύσθη ύπό αίματος, καί αί ύαινα ι



προσελκόμεναι κατήρχοντο νύκτωρ αγεληδόν τά 
ορη, δπως κορεσθώσι τοΰ αϊματο; καί χτ,ς σαρκός 
τών «τάφων πτωμάτων. »

Ή  κατάστασις αύτη διετηρήθη μέχρι τοΰ νΰν, 
πλήν δτι οί αρχηγοί δ ιά δ ο χ ο ι  τών άοχαίων αυ
λαρχών, οί νΰν ράζ νι δεσδεγιαμάσχ , αντιβα
σιλείς ή πολέμαρχοι, άφίνοντες τάς ματαίας 
προφάσεις τών συμφερόντων τοΰ αρχαίου βασι- 
λικοΰ γένους, φανερόνουσιν άναίδην τά βουλεύ
ματα αυτών, τδ αύτεξούσιον Or,ρευοντών καί την 
δυναστείαν.

Έν ετει 1 8 4 8  ό ράζ ’Αλής ( ξένος εκ τ ι ς  
φυλής τών Γάλλα) κατώρθωσε διά σκευωρίας 
τής αύτοΰ μητρός, άληθοΰς άφρικανής Φρεδε- 
γόνδης, ίνα δεσίϊόζη τής φεουδαλικής ταύτη; 
αναρχίας, καίπερ τών μεγίστων άρχηγών Ούβλιέ 
καί £άζ τοΰ Σάμεν καί Τιγρέ καί Βιρρου-Γουό- 
σκου, πολεμάρχου τοΰ Γοδζάμ, άπειπόντων αύτώ 
πάσαν συνέργειαν, καί άντιπραττόντων αύτώ 
αναφανδόν άποστατοΰντι.

Τότε έπεφάνη νέος ύποκριτής, ό Κάσσας, πο
λέμαρχος ή διοικητής τής τοΰ Κουάρα έπαρχίας, 
προσκείμενης τώ Σεννάαρ. Έπειδή ταπεινός μεν 
τδ γένος ών, υπερβαλλόντως δέ φιλόδοξος ό άν
θρωπος ούτος έφρόνει δτι ήτο άποτεταγμένος ϊν ’ 
άνορθώση τήν δυναι/.ιν καί τήν δόξαν τής άρχ αίας 
αίθιοπικής πολιτείας, καί προέβη τολμών τά  
πάντα πρό; τόν σκοπόν, κακοτεχνών καί βιαζόμε- 
νο;. Καί πρώτον άπηρνήθη ίνα πειθαρχή τή βασι- 
λίσση, μητρί τοΰ ράζ ’Αλή, ή ύπετάττετο ή 
επαρχία αύτοΰ, διαμαρτυρούμενο; δτι μόνον τώ 
υίώ αύτής ύποτακτέον, καί, κατατροπώσας έπαλ- 
λήλως τούς έπ αύτόν άποσταλέντας παρ’ αύτής 
στρατούς, καί περιποιήσας έαυτώ άπό τών ν ι
κών εκείνων πολλούς ακολούθους, έςεκαλύφθη 
καί έκήρυξεν εαυτόν αντάρτην τής τε βασιλίσ- 
σης καί τοΰ υίοΰ αύτής ’Αλή.

Έν έ'τει 1 8 5 3 , τρέψας εϊς φυγήν τούς κατ’ 
αύτοΰ άποσταλέντας αρχηγούς Γουόσκον καί 
Ούβιέ, έπεβάλετο ϊνα προσβάλη καί αύτόν τόν 
ράζ Αλήν διατοίβοντα πέραν τοΰ Κυανοΰ Νείλου 
κατά τάς πεδιάδας τοΰ Γοδζάμ, καί κατετρό- 
πωσεν αύτόν, καίπερ ΐσχυράν έχοντα ιππέων δύ- 
ναμιν έκ τών Γάλλα- καί μ ετ’ αύτόν πολιορ- 
κήσας τούς έν τοίς δ'ρεσι τοΰ Σάμεν όχυρωθέντα; 
Γουόσκον καί Ούβιέ, ένίκησε καί ηχμαλώτισεν 
αυτούς. 'Η  παράδοσις τών φρουρίων τοΰ Ούβιέ 
Γτεριεποίησε τώ νικητή πολλούς άπό αιώνων 
Ευσσωρευθέντα; έν αύτοΐς θησαυρούς καί τήν 
ύποταγήν τών ύπολειφθέντων μεγάλων αύτε- 
ξουσίων άρχηγών τής μεταξύ τής παραλία; τής 
Ερυθρά; Θαλάσσης, καί τοΰ Κυανοΰ Νείλου καί 
τοΰ κοίλου πεδίου τοΰ A ashilo  κειμένης χώρας. 
Καί ουτω, κσ.ταστρέψα; άπαντας τούς κατά ταύ
την τήν άπέραντον χώραν συνάρχοντας αντιπά
λους, ό Κάσσας άνηγορεύθη βασιλεύς ύπό τοΰ 
’Αβούνα ή πατριάρχου τής ’Αβυσσινίας, μετονο- 
μασθείς Θ εό δ ω ρ ο ς Α τ σ έ ,  ή βασιλεύς τών 
βασιλέων τή ; Αιθιοπία;.

Τυχών τοΰ σκοποΰ δν έκ φιλοδοξία; προέ- 
θετο, έδοκίμασεν ϊνα διοργανώση τόν τόπον, καί 
καθελών τά  πάντα ένομοθέτησε νέους νόμους , 
μετέβαλε τά  ήθη καί τήν στολήν τών υπηκόων, 
κατήργησε τήν σωματεμπορίαν, καί τό άρχαΐον 
φρικώδε; έ'θος, τήν τών αιχμαλώτων κολόβω- 
σιν, καί τόν νόμον καθ’ ον ό φονεύ; παρεδίδετο 
μετά τήν καταδίκην το ΐ; συγγενέσι τοΰ φονευ- 
θέντος.

Ο Θεόδωρο; άντείχετο λίαν τών κυριαρχικών 
αύτοΰ δικαίων, καί έφιλοτιμεΐτο ίνα έπιμίγνυ- 
τα ι το ΐ; δυναστεύουσι καί βασιλεΰσι τής Εύρώ- 
ιτη;, καί γίνηται σύμμαχος αύτών ί'σα πρό; ίσα, 
άποφαίνων εαυτόν κατά διαδοχήν άπόγονον τοΰ 
Δαβίδ καί τοΰ Σολομώντο; καί Αλεξάνδρου τοΰ 
Μεγάλου ! ! !

Ή  άλαζονεία αύτη ύπό τή ; εύτυχ_ία; ύπεκ- 
καιομένη, καί ύποτρεφομένη ύπό τής άμαθείας, 
ένέβαλεν αύτώ τήν γνώμην ό'τι ήτο ό μέγιστος 
τών μοναρχών τής οικουμένης, καί ό'τε ΰστερον 
έπήλθον ό πόλεμος καί τά  άτυχη'ματα , αύτή ή 
αλαζονεία άπώλεσεν αύτόν. Συνέβη δέ τοΰτο έν
ϊτε ι 1 8 6 3 .

Γνωρίζει ήδη ό άναγνώστης πώ ; μετεχειρί- 
σθη ό βασιλεύ; Θεόδωρο; τόν Γάλλον πρόξενον 
L e jean . Κατά δέ τόν όκτώβριον τοΰ έ'του; τού
του ό άγγλος απεσταλμένο; εί; κήρυξιν τοΰ 
Εύαγγελίου Στέρν, ών έν Αβυσσινία καί έτοιμο; 
πρό; επάνοδον ει; Εύρώπην, ένόμισε πρέπον, 
τρίν άφη'ση τήν πρωτεύουσαν Γόνδαρ, ϊνα κα- 
ίαστή εϊ; οψιν τώ βασιλεϊ* έξήτησε λοιπόν 
έςουσίαν τούτου.

'Ο βασιλεύ; έμίσει ήδη αύτόν, μαθών δτι 
εξέδωκε βιολίον τ ι π ε ίί  ’Αβυσσινία;, έν ώ δ ιη 
γείτο δτι ή μήτηο τοΰ Θεοδώρου μετά τόν θά
νατο/ τοΰ συζύγου αύτής, μικροΰ καί άσημου 
ήγεμόνος, ήναγκάσθη , δπως πορίζηται τά  πρός 
τό ζην, ίνα πωλή τό ουτόν K o u s s o , άντίδοτον 
τής ταινίας.

α Είς τών ύπηρετών τοΰ βασιλέω;, λέγει ό 
κύριο; Στέρν, ήλθεν άγγέλλων μοι δτι τά γεΰμα 
έπερατώθη. Έν τή τοΰ βασιλέω; σκηνή έκε- 
νώθη ήδη ή τελευταία ύδρία ύδρομέλιτο;, καί 
κατεβροχθ ίσθη τό τελευταΐον τεμάχιον ώμοΰ 
κρέατο;. Ηδη οί πλεΐστοι τών αύλικών άπεχώ- 
ρησαν μεθύοντε;, δτε είδον τόν βασιλέα έξερχό- 
μενον περικεκυκλωμένον ύπό δώδεκα άξιωματι- 
κών. Οί παραπέμποντε; επιχώριοι έπεσον έν 
άκαρεΐ πρηνεΐ; · έγώ δέ, μή θελήσας ϊνα τα π ε ι
νωθώ ώς ούτοι, έχαιοέτισα αύτόν αίδημόνως. 
« Πλησίασον » , ανέκραξαν πρός με οί παραπέμ- 
ποντες τόν βασιλέα.

'Γπήκουσα καί προέβην.
« Πλησίασον έ'τι » , ανέκραξαν αύθαδώ; καί 

στεντορείω τή φωνή.
« Τί θέλει;; » μέ ήρώτησεν άγρίω; ό νεγοΰ;, 

δργιζόμενο; καί παροξυνόμενο; ύπό τοΰ ποτοΰ.
—  Είδον τήν σκηνήν τής ΐ .  Μ εγαλειότητα;, 

άπεκρίθην , και έ'ρχομαι άσπασόμενο; Ύ μ ά ;.
—  Ποΰ ύ π ά γε ι;;
—  Υπάγω, έάν μοι ή Ύ. Μ εγαλειότη; έπι- 

τρέπη, εϊ; Μασσάουσαν.
—  Καί διά τ ί  ήλθε; εί; τήν Α,βυσσινίαν;
—  ’Ηλθον δπω ; κηρύξω τόν λόγον τοΰ Θεοΰ 

το ΐ; ύπηκόοι; τή ; Τ. Μεγαλειότητο;.
—  ’Ηξεύρει; νά κατασκευάζης πυροβόλα;
—  νΟ χι, Μεγαλειότατε.
—  Ψεύδεται.
Καί άποβλέπιυνόργίλω; πρός τόν Νεγουσαΐον, 

ένα Ttνά τών ύπηρετών έμοΰ καί τοΰ προξένου 
Καμιρώνος, ήρώτησε τίς ή πατρίς αύτοΰ.

(( Είμαι έκ τοΰ Τιγρέ, άπεκρίθη ό δείλαιος.
—  Καί είσαι ό υπηρέτης καί ό διερμηνεύς 

του λευκοΰ τούτου;
—  ’Οχ.17 μεγαλειότατε · είμαιόύπηρέτη; τοΰ 

Καμερώνος, καί πορεύομαι είς λδοβα, δπω; ϊδω 
τήν οίκογένειάν μου.

—  Άγενέ; σκελετέ! ούδενό; άξιε κύον! όνε 
σαπρέ ! τολμάς ϊνα αύθαδιάζεσαι πρός τόν βασι
λέα σο·. ; 'Ρίψατε αύτόν εύθύς χ α μ α ί,  καί ρα
πίσατε μέχρις ού έκπνεύση.

Η διαταγή αύτοΰ έξετελέσθη παρευθύ;, καί 
ό άθώο; άνθρωπο; έρρίφθη κατά γ ή ; ,  ανευ αντι- 
στάσεως ούδέ οίμωγής, καί κραυγάζοντος τοΰ 
μονάρχου κατεθραύσθη τό σώμα ύπό τών ραβδο
φόρων, καί μ ε τ ’ όλίγον μετεβλήθη είς πτώ μα 
δυσειδέ; καί δυσγνώριστον.

« Λάβετε καί τόν άλλον, έκραύγασε πάλιν ό 
τύραννος δεικνύων έ'τερον υπηρέτην μου, καί θα
νατώσατε αύτόν. »

Καί έλκυσάντων αύτόν παρα τό πτώ μα τοΰ 
πρώτου, έ'παθε καί ούτος τά  αύτά άνευ α ιτία ; 
καί άγογγύστως.

Ημην περίτρομος, έξω φρενών, καί εις ύπερ- 
βολήν καταπεπληγμένος. Αγωνιών δέ προσή- 
νεγκον τήν χεΐρα το ΐ; χείλεσί μου, δπερ ό ώμο; 
δεσπότη; έξέλαβε πρόκλησιν, καί μηδέν εϊπόντος 
καί μηδέν έγκαλέσαντος έπέθετο έμοί ώ ; λέων. 
Είδον δέ τό πιστόλιον αύτοΰ πρό; στιγμήν 
αστράπτον πρό; τόν δύοντα ήλιον. ’Α λλά τότε, 
ώ; εϊ δύναμί; τ ι ;  αόρατο; κατέσχεν αύτοΰ τήν 
χεΐρα, έκρυψε τό πιστόλιον.

« Κ τυπάτε καί τοΰτον μέχρι θανάτου! » 
είναι οί λόγοι οΐτινες προσέβαλόν μοι.

Έν άκαρεΐ απογυμνωθείς έρρίφθην κατά γής,

καί ύπέστην τοσαΰτα ώστε ταχέως έγενόμην 
άναίσθητος καί οίονεί νεκρός. Τό αίμα έρρεε 
πανταχόθεν τοΰ σώματός μου. Τότε δέ οί φύ
λακες μετήνεγκον έμέ ημιθανή εις τό στρατόπε- 
δον ούχί ί'να οιδηοοδετηθώ, ώ ; ήτο αύτοΐ; 
προστεταγμένον , άλλ’ ί'να ταφώ, ώ ; οί ύπη- 
οέται αου.> k

ΓΙερισωθεί; ώ; έκ θαΰμα το; έκ τοΰ άφρικανικοΰ 
έκείνου κνούτου, ό κύριο; Στέρν με/ηνέχθη εί; 
τό φροΰριον τών Μαγδάλων, έ'νθα κατεβλήθη είς 
τήν κοινήν ειρκτήν, γέμουσαν έγχωρίων καί Εύ · 
ρωπαίων δεσμωτών.

Μετά έ'να μήνα είόεν έγκλειόμενον έν τή 
αύτή είοκτή νέο ν τινά Ιρλανδόν , τον Κέοανς,

ι Ν ‘ V
δστι;, έλθών εί; Γόνώαρ ώ; γραμ.ματεύ; τ '  ΰ αγ- 
γλου προξένου Καμερώνο; , είχε κακή μοίρα 
προσενέγκει τώ  νεγού; ώραΐον εύρο^παϊκόν τά 
πητα , ούτινο; ή ιχνογραφία άνήκεν εί; τήν τά -  
ξιν τών περί τόν βασιλέα ασεβών πραγμάτων. 
Διότι παρίστα κυνηγετικόν τ ι  κατόρθωμα Γε- 
οάρδου τοΰ περίφημου Αεοντοφόνου. Ο Θεόδω- 
ρο; έξηγήσατο δτι ό μέν Γεράρδο; φέριον στολήν 
σπαχή έξεικόνιζε τήν Τουρκίαν, ό δέ λέων αύτόν 
τόν Θεόδωρον φονευόμενον ύπ’ αύτή; . . . .  διό 
καί άλυσίδετον έπεμψε παρευθύ; εί; ειρκτήν τόν 
«ύθάδη δωρητήν δώρου άπροσδιονύσου. Μ ετ’ 
αύτόν δέ συνέλαβεν δσου; ήδυνήθη τών εί; κή- 
ρυςιν τοΰ Εύαγγελίου άπεσταλμένων, καί κατά 
τό έ'αρ τοΰ 1 8 6 4  ή Α γγλία έ'μαθεν έκπληκτο; 
καί άπιστοΰσα, ό'τι ό πρόςενο; αύτή; Καμερών, 
παραστά; τώ βασιλεϊ δπω; διαμαρτυρηθή πρό; 
τήν άναξιοπάθειαν τών αύτοΰ συμπατριωτών, 
έσχε τήν αύτήν μοίραν.

Όλίγον μετά ταΰτα επιστολή παρά τοΰ προ
ξένου διά μολίβδου γεγραμμένη έφθασεν εί; 
Μασσάουαν, νήσον τής Έρυθράς Θαλάσσης, δη- 
λοΰσα τό πλήθος τών δεσμωτών, καί ό'τι ή 
άπελευθέρωσις αύτών έςαρτάται έκ τίνος λίαν 
φιλόφρονος άπαντήσεως είς τήν αϊτησιν ήν ό 
νεγούς έκαμε πρό τινων μηνών τήν βασίλισσαν 
τής ’Αγγλίας.

Μετά τινας αμφισβητήσει; τό ύπουργεΐον τών 
εξωτερικών έκρινεν ϊνα πέμψη τώ όξυχόλω καί 
δυσπίστω βασιλεΐ τών βασιλέων τήν αίτουμέ- 
νην άπάντησιν, καί προσέταςέ τινι τών προςέ- 
νων έν Α δεν , τώ  κυρίω 'ράσσ αμ , Αρμενίω 
μέν τό γένο;, καταλληλοτέρω δέ παντό; πρό; 
τοΰτο Εύρωπαίου,ϊνα κομίση αύτήν τώΘεοδώρω.

’Αποβά; εί; Μασσάουσαν τήν 2 3  ’Ιουλίου 
1 8 6 4  μετά τοΰ ίατροΰ Βλάνκ, θελήσαντο; ϊν’ 
άκολουθη ά μ ’ αύτώ, ήγγειλε τώ  Θεοδώρω λίαν 
αίδημόνω; δτι, φέρων αύτώ έπιστολήν τή ; Αύτοΰ 
Μ εγαλειότητο; τή ; βασίλισση; τής Αγγλία; , 
έπεθύμει ϊνα έγχειρίση αύτήν αύτώ ιδιοχείρου;. 
Εν ταύτώ δέ παρεκάλει τόν βασιλέα ϊνα δηλώση 

αύτώ τήν ιδίαν προαίρεσιν καί στείλη αύτώ πα- 
ραπομπού; εί; Μασσάουαν.

Η άπόκρισις ήδύνατο ινα έ'λθη μετά έ'να 
μήνα- καί δ'μωςδ Θεόδωρο; έ'πεμψεν αύτήν μετά 
εν έτο; άνευ ύπογραφή; καί άσφράγιστον, πλήρη 
άγροίκων λόγων, ’ίδ ίω ; δέ άπηρίθμει άσυναρ- 
τη'τω; τά  έγκλη'ματα τών έν τη φυλακή τών 
Μαγδάλων, καί έφαίνετο μάλλον έπιστολή 
φρενομανοΰ; ή έμφρονος άνδρός. Τελευτών δέ 
προσέταττε τώ άποστόλω άγγλω  ϊνα έ'λθη παρ’ 
έαυτόν διά τής μακράς καί νοσώδους όδοΰ τοΰ 
Νουβικοΰ Σουδάν, δπου ήτο ή χολόρροια.

Τη 1 5 δκτωβρίου ό κ. 'Ράσσαμ άνεχώρησε 
μετά τοΰ άγγλου ίππαρχου Πριδώ βραδέως διά 
τής όρισθείσης αύτώ όδοΰ, καί μετά τριών μηνών 
σκληράν οδοιπορίαν έ'φθασε τέλο; παρά τόν Θεό
δωρον , διατρίβοντα έν Δαποτ παρά τά  πρό; 
μεσημβρίαν έσχατα της Αβυσσινίας μεθόρια, 
δπου έκστρατεύσας πρός κατάπαυσιν άνταρσίας 
τινός, εύρεν άφορμήν τοΰ έπιδεΐξαι τήν πρός 
τήν λεηλασίαν καί τάς πυρπολήσεις καί τάς 
αιχμαλωσίας καί τούς φόνους έμφυτον αύτοΰ 
ορμήν. Από τής σκηνής αύτοΰ είς περιφέρειαν 
πολλών ημερών ήφανίσθη πάνα ζοών καί πάσα 
καλύβη. Οί άνθρωποι καί τά  ζώα έφευγον οίονεί 
ύπό Έριννύων διωκόμενοι.

Τό στρατόπεδον ό'περ κατέστεψε τά  περί αύτό

ΙΙοοεία τοΰ ’Αγγλικού στρ-τοϋ εν Άβυσσιν.α.

παντα, καί άνθρώπους καί πράγματα, συνέκειτο 
έκ 5 0 ,0 0 0  στρατιωτών καί ίσως πενταπλασίων 
υπηρετών καί γυναικών, έπιτετραμμένων τήν 
κατασκευήν τοΰ ζύθου καί τήν αρτοποιίαν. Έκεί 
εν τώ  μέσω βαρβαρικής πομπής άναμιμνησκούσης 
τους Αγγλους τά  περί Αβυσσινίας διηγήματα 
τών Πορτογάλλων περιοδευτών τοΰ δεκάτου 
έκτου αίώνος Αλβαρέζ καί Λόβου ό αύτοκρά- 
τωρ Θεόδωρός έδέχθη τη 2 5  Ίανουαρίου 1 8 5 6  
τους πρεσβεις τής βασιλίσση; Βικτωρία; εύφραν- 
θεις άπό τής επιστολής τής βασιλίσσης, ήτις 
μετεφράσθη αύτώ άπό τής άραβική; είς τήν Αμ- 
χαρικην διάλεκτον. Ό  Θεόδωρος έπήνεσε τήν 
υπομονήν και επιμονήν τοΰ Ράσσαμ καί τών 
αυτοΰ συνοδοιπορων· έν δέ τοΐς έπομένοι; συμ- 
βουλιοι; ειπεν οτι ύπερεχάρη ίδών τού; τρόπου; 
ανθρωπων τοσοΰτον όιαφερόντων τών συμπα
τριωτών αύτών, ου; ήναγκάσθη ϊνα τιμωρήση 
ανηλεώ;. Προσεκάλεσε όε αύτού; ϊνα μεταβώσιν

εί; Κούρατα, την δευτεραν μετα την πρωτεύου
σαν τής Αβυσσινίας πόλιν, έ'νθα είχεν έν νώ ϊνα 
παραδώση αύτοΐς τους εν Μαγδαλοις φυλαττο- 
μένους αιχμαλώτους.

Ό  Ράσσαμ έγραψεν εύθύς τάς καλάς ταύτα; 
άγγελία;πρό; τήν άγγλικήν κυβέρνησιν, α ίτινε;, 
άποσταλεΐσαι πρώτον εί; νλδεν, καί έκδοθεΐσαι 
ύπό τών εφημερίδων τή ; Βομβάη;, έ'φθασαν εί; 
’Αγγλίαν λίαν όψέ, ήτοι καθ’ ον καιρόν έφθασεν 
εϊ; ’Αγγλίαν καί ό κύριο; Ψλάδ, άγγλο; άπε- 
σταλμένο; εί; κήρυξιν τοΰ Εύαγγελίου μάλιστα 
κεχαρισμένο; τώ Θεοδώρω, ώ ούτο; παρέόωκε 
μετά τό μετά τοΰ ‘Ράσσαμ συμβούλιον έπιστο
λήν πρό; τήν Βικτωρίαν, έν ή άνενέου τήν δ ια 
φοράν. Έπειδή έν τη έπιστολή έδήλου ό'τι ούχί 
μόνον δέν άπέλυε τού; αιχμαλώτου; , άλλ.α 
κατεΐχεν ομήρου; τόν τε πρεσβευτήν τή ; βασι
λίσση; Ράσσαμ κα·. τού; συνοδοιπόρους αύτοΰ , 
μέχρι; ού ή ισχυρά καί χαρίεσσα σύμμαχο; αύ

τοΰ, ή βασίλισσα τή ; ’Α γγλία;, εύδοκήση, ϊν’ 
άποστείλη αύτώ ει; άνταλλαγήν οπλοποιού; τ ι-  
να; κ α ίτ εχ ν ίτ α ; πρό; διοργάνωσιν τών χωνείων 
καί έργοστασίων τοΰ πυροβολικού αύτοΰ.

Ούδέποτε μονάρχη; μεγάλου τ ή ; Εύρώπη; 
έθνου; έλαβε θρασυτέραν καί ΐβριστικωτέραν 
έπιστολήν. Μετά δ έ  τινα; μήνα; έ'μαθεν ή Ε ύ
ρώπη ό'τι ό κύριο; Ράσσαμ, Βλάκ καί Ιϊριδώ, 
δεθέντε; άλύσεσιν, ένεκλείσθησαν έν Μ χγδάλοι; 
μετά τών λοιπών εύρωπαίοιν όεσμωτών, ού; ήλ- 
θον ϊν’ άπελευθερωσωσι.

Καί μέχρι μέν τοΰϊε ή κοινή γνώμη ήμέλησε 
τών άπεσταλαένων εί; κήρυςιν τοΰ Εύαγγελίου
κ α θ ε ιρ γ μ έ ν ω ν , ύπολαμβάνουσα ύ ικ α ίω ;  ή ά δ ίκ ω ;

δτι ϊσω; ό πρόξενο; Καμερών είχεν ύπερβή τήν 
εντολήν καί διά σκαιών έπιχειρήσεων έξοργίσει 
ή έμβάλει ύποψίαν τώ ©εοόώρω. Αλλ ή σύλ- 
ληψι; πρεσβευτού τ?,ς βασίλισση; απεσταλμένου 
πρό; άπελευθέρωσιν τοΰ προξένου καί τών άκο-



λούθων έφάνη πράξις οΰτως ύβριστική και παρά
νομο', ώστε αδύνατον ΐν’ ά<ρήση έθνος τ ι α τι
μώρηταν τόν πράξαντα, μή άτιμαζόμενον.

Και ή Α γγλ ία  όμοθυμαδόν έκραξεν ό'τι ητο 
άκμή έργων. Μοΐρα τοΰ άγγλικοΰ στόλου άπε- 
στάλη εύθύς είς τήν Έρυθράν Θάλασσαν , ναι 
περι τό φθινόπωρον του 18 6 7  στρατός, εξ Ι ν 
δικής όρμώμενος, άπέβνι είς Σούλαν , τ/,ν άρ
χαίαν Άδουλι;. Αλλ’ό ιατρός B lanc λέξει ήμΐν 
κάλλιον τά  κατά την Αβυσσυνίαν συμβάντα , 
οστις συνέγραψε περι αύτών ούτως.

Μάγδαλα.

Παρά τά  έσχατα τών όρων ά'τινα περιβάλ- 
λουσι πρός μεσημβρίαν τάς πηγάς τοΰ Τάκκαζε, 
άναπετάννυνται πολλά άποκεχωρισμένα καί δυσ- 
προ'σιτα οροπέδια τετμημένα ύπό χαραδρών στε
νών έρυμνών καί βαθειών. Τό μέγιστον τών 
όροπεδίων τούτων , έκτεινόμενον άπ1 ανατολών 
πρός δυσμάς καί περιβαλλόμενον πάντοθεν ύπό 
χαράδρας βαθύτατης, έν η ρέει ό είς τόν Κυανόν 
Νείλον έμβάλλωνΒάκιλος, ονομάζεται Δαλάντα' 
Ε πί τοΰ όροπεδίου τούτου βλέπει τ ις  δέκα η 

δώδ εκα χιλιόμετρα μακράν άπέχοντα τόν βρά
χον Μάγδαλα καί τούς παρ’ αύτόν δύο δευτε- 
ρεύοντας βράχου;, έφ’ ών ΐδρυνται τά φρούρια 
τοΰ Θεοδώρου, ών τά 3ΐάγδαλα, τό μάλλον δυσ- 
πόρθητον, ήτο ούχί [/όνον άντί άκροπολεως,άλλά 
καί άποθη'κης, καί καταφυγίου τών γυναικών 
ναι τής οίκογενείας τοΰ βασιλέως. Αί έν αύτώ 
κατοικίαι τοΰ Θεοδώρου ούδέν βασιλικόν είχον  
όιότι ήσαν κατεσκευασμέναι ώς αί λοιπαί τής 
μοναρχίας οικήσεις. Κατωκει δέ σπανίως έν αύ- 
ταΐς· διότι ήτο μάλλον σκηνήτη; τόν βίονίδρύων 
την αύτοΰ σκηνήν έπί τίνος τών παρακειμένων 
όροπεόίοιν. Έν αύτώ ήτο ή ειρκτή, έ'νθα ένεβάλ- 
λοντο φύρδην μίγδην οί έπί πολιτικοί; κακουρ- 
γήμασι κατηγορούμενοι, καί οί κλέπται, καί οί 
φανείς, συγκείμενη έκ καλυβών εύρειών ίσχυ- 
ρώς περιτετειχισμένων. Κατά τήν έποχήν τής 
καθείρξεω; ήμών αί οίκίαι αύται περιεΐχον περί 
ίςακοσίους εξήκοντα δεσμώτας, ών περί μέν όγ- 
δοη'κονταέτελεύτησαν ύπό σηπεδονιοδών πυρετών, 
έκατόν δέ έβδομήκοντα πέντε άπελύθησαν, τρια
κόσιοι δέ έπτά άπεκεφαλίσθησαν, καί έννενή- 
κοντα είς άπηλευθερώθησαν ύπό τών ήμετέρων 
στρατιωτών. Ό  άήρ τών φυλακών, νεμου- 
σών άνθροίπων άσθενούντων τό πλεΐστον, ήν βα
ρύς καί πνιγώδης. Διότι έν αύταΓς συνδιητώντο 
και συνωστίζοντο φύρδην μίγδην ποικίλως βα
σανιζόμενοι έπα ΐτα ι, καί στρατιώται καί διοι- 
κηται επαρχιών, ού μήν άλλά καί μεγιστάνων 
υιοι προσκρούσαντες τώ  τυράννω, καί πολλοί έν 
πολέμω ήττηθέντες καί αίχμαλωτισθέντες αύτοΰ 
αντίπαλοι η άντάρται.

Έν τώ μέσω τοΰ πλήθους τούτου τών δυστυ
χών οί φύλακες άθρόοι περί τήν πυράν έγέλων 
καί έ'παιζον παννυχί ψοφώδες τ ι  παίγνιον, 
άναισθητοΰντες πρός τάς ταλαιπωρίας τών ατυ
χών ού; έπετήρουν.

Περί τόν ό'ρθρον, έκτη πρό μεσημβρίας ώρα, 
ήνοίγοντο αί πύλαι τής ειρκτής, καί οί μέν φίλοι 
καί δυνάμενοι ί'να ίδρύσωσιν ή μισθώσωσιν ιδίαν 
τινά καλύβην άπεχώρουν, ό'πως κοιμηθώσιν έν 
αύται; · οί δέ πενέστεροι περιεφέροντο περί τήν 
φυλακήν περιμένοντες τόν ά'ρτον, δυσχεραίνοντε; 
καί βουλιμιώντες · διότι ό νεγούς παρεΐχεν αύ- 
τοΐς μόνον τά  άναγκαΐα είς τό μή άποθνήσκειν 
ύπό τής πείνης. Αλλοι δέ περιεφέροντο άνά δύο 
κίτοΰντες ελεημοσύνην παρά τών πλουσιότερων. 
Οί φύλακες ήσαν θηριωδέστατοι · επειδή, συνε- 
θισθε'ντες έτη πάμπολλα τήν θέαν τής πενίας 
και αθλιότητος έκείνης, άπώλεσαν πάσαν φιλαν
θρωπίαν.

Έν τοιούτω ταρτάρω έμείναμεν σιδηροδέ
σμιοι έπί είκοσιένα μήνας!

Κατα τόν άπρίλιον τοΰ 1 8 6 7  ή άπό τοΰ Θεο- 
δωρου επαναστασις κατέστη τοσοΰτον μεγάλη, 
ώστε έκτος των παρά τά  Μάγδαλα έπαρχιών 
άπασαt αι λοιπαί άπεστάτησαν. 'θ  κύριος Φλάδ

φθάσας έξ Αγγλίας άπήντησε τόν Θεόδωρον έν 
Δέβρα Τάβωρ, καί ένεχείρισεν αύτώ έπιστολήν 
παρά τής βασιλίσσης καί πολλάς ά'λλας συγγε
νών τών έν Μαγδάλαις δεσμωτών Εύρωπαίων, 
πρός δέ εν τηλεσκοπίαν, ό'περ, μή θελήσας ίνα 
ύοκιμαση, επεμψεν είς τήν σκηνήν αύτοΰ λέγων 
ό'τι βεβαίω; δέν εστάλη αύτώ άπό καλής γνώμης.

« Ε ίδε; τήν βασίλισσαν ; » ήρώτησεν αύτόν 
ό νεγούς.

« Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Μοί έ'δωκε δέ καί 
εντολήν άπό στόματος. »

, « Τήν ποίαν; » ήρώτησε παρευθύς ό Θεό
δωρος.

« Ή  βασίλισσα τής Α γγλίας διε'ταξέ μοι, 
άπεκρίθη ό κύριο; φλάδ, ίνα είπω Ύ μϊν ό'τι, έάν 
μή άπελευθερώσητε εύθύς τού; δεσμώτας, τοΰ 
λοιποΰ δέν έ'χετε αύτήν φίλην καί σύμμαχον. »

Ό Θεόδωρος ήκουσε προσεκτικώς. Καί μικρόν 
διαλιπών,

(( Ητησάμην, λέγει, παρά τών Άγγλων μ ι
κρόν τεκμήριον φιλίας, ό'περ μοι άπαρνοΰνται. 
Αλλ έάν έ'λθωσι πολεμήσοντε; πρό; εμ έ , έλθέ- 
τωσαν, καί άποκαλέσατέ με θηλυδρίαν, έάν μή 
νικήσω αύτού;. »

Έν τοσούτω αί λειποταξίαι ήλάττουν πολύ 
τόν στρατόν αύτοΰ. Αί πλεΐσται τών έπαρχιών 
έπανέστησαν· αί δέ τής Γαχένδη; καί Δαλάν- 
τα ; συνεμάχησαν το ΐ; Γάλλα καί άπεδίωξαν 
τούς ύπό τοΰ Θεοδώρου βία προσαχθέντα; αύτοΐς 
οιοικητά;, καί κατέλαβον τά  πλεΐστα κτήνη , 
και τού; ήμιόνου; καί τού; ίππου; τ ή ; φρουρά; 
τών Μαγδάλων. Κατά τόν ίούνιον τοΰ 1867  
ό Θεόδωρο; δέν είχεν ούτε βασίλειον, ού'τε στρα
τόν. Ή  έλλειψι; τών τροφών ηύξησε τά ; άνταρ- 
σίας · οί δέ άντάρται θρασυνόμενοι προσέβαλον 
αύτόν ίταμώς άναγκασθέντα τέλος ΐνα χαρα- 
κοποιηθή παρά τό Δέβρα Τάβωρ. Ο ί δύο αντί
παλοι έπολέμουν πρό; άλλήλου; πόλεμον πανό- 
λεθρον , ό μέν Θεόδωρο; τιμωρούμενο; άνη- 
λεώ; τού; συλλαμβανομένου; τών ανταρτών καί 
κωμητών, οί δέ βασανίζοντε; καί δολοφονοΰν- 
τε ; τούς αύτοκρατορικού; α ιχμαλώ του;. « Αδύ
νατον δέ ίνα διηγηθη τ ι ;  καθ’ έν έκαστον τά  
κακουργήματα τοΰ Θεοδώρου κατά τού; τελευ
ταίου; μήνα; τή ; έν Δέβρα Τάβωρ αύτοΰ δια
τριβή;· διότι έκεΐ κατέκαυσε ζώντα; ή κατεδί- 
κασεν εί; φρικτά; βασάνου; ύπέρ τρεΐ; χ ιλ ιάδα ; 
άνθρώπων. Ένίοτε δέ ή λύσσα άπετύφλου αύτόν 
ούτω;, ώστε άδυνατών ί'να έκδικηθή έξώρμα 
μανιωδώ; έπί τινα; τών ύπολειφθέντων αύτώ 
πιστών εταίρων καί μετασχόντων τή ; μοίρα; 
αύτοΰ έκ παίδων φίλου;, ή γέροντα; προαγαγόν- 
τα ; αύτόν εί; τήν βασιλείαν. Πολλοί έξ αύτών 
έφθάρησαν δυσθανατοΰντε; έν το ΐ; δεσμοί; ή 
ταΐς βασάνοις.

Κατορθώσας ΐνα έξαρτίση τήν ταχίστην τό 
ύπό τών Εύρωπαίων έργατών, οΰ; βία κατείχε, 
κατασκευασθέν πυροβολικόν, ό Θεόδωρο; άνεχώ- 
ρησεν είς Μάγδαλα. Ή το  δέ καιρό; ΐν’ άφήση 
τό Δεβρα Τάβωρ, έιθα ό έκ τή ; σήψεως πλη'θους 
άταφων σωμάτων γεννηθείς λοιμός καί ό λιμό; 
ένέκειντο αύτώ φοβερώτεροι τών πολεμίων.

Τή 10  Όκτωβρίου έμβαλών πΰρ τοΐς οίκο- 
δομήμασι τοΰ Δέβρα Τάβωρ, έπεχείρησε τήν 
παράβολον έκείνην πορείαν ήτις έγένετο θαυμα
στόν κατόρθωμα· δ ιότι μόνος αύτός, ένεργό; ων 
καί επίμονο; καί θαρραλέος, ήδύνατο ΐνα κατορ- 
θώση τοιοΰτον τ ι .  Διότι έχων μόνον τούς ύπο- 
λειφθέντας στρατιώ τα; όλίγω έλάσσονα; τών 
πέντε χιλ ιάδω ν, κακωθέντας ήδη τά  σώματα 
καί τάς ψυχά; καί θηρεύοντας πάσαν τοΰ λειπο- 
τακτεΐν ευκαιρίαν, καί κινδυνεύων άείποτε ύπό 
τών αύθαδώ; έπιτιθεμένων αύτώ άνταρτών, καί 
αγων μεθ’ έαυτοΰ πεντήκοντα χ ιλ ιά δ α ; άνθρώ
πων άνωφελών, γερόντων άπομάχων καί γυναι
κών καί παιδίω ν καί πλήθο; αιχμαλώ τω ν, καί 
ό'περ χείριστον, δεκατέσσαρα πυροβόλα, έν οί; 
καί τό περίφημον κανόνιον Σεβαστούπολις, καί 
σκευοφόρα άρματα δέκα, τά πάντα φερόμενα ύ π ’ 
ανθρώπων, διήλθε χώραν τραχυτάτην καί άνο
δον , καί τών άναγκαίων ά'πορον.

Παρέλαβε δέ καί τούς έν Δέβοα Τάβωρ τυγ

χάνοντας Ευρωπαίους δεσμώτας, οΐτινες ύπέστη- 
σαν τά  πάνδεινακατά τήν ύπερόριον έκείνην πο
ρείαν · διότι δεδεμένοι τού; πόδας βαρείαι; άλύ- 
σεσι καί συνελαυνόμενοι πρό: τούμπροσθεν ύπό τή ; 
όπισθοφυλακίας, ήναγκάζοντο ί'να συμπαρακο- 
λουθώσιν αύτώ ταχέως βαδίζοντι άνά μέσον μυ- 
ριων προσκομμάτων, ταλαιπωρούμενοι ύπό τών 
άλύσεων, τής πείνης, τής δίψης καί τοΰ κα
μάτου.

Έν Κίμρ-Δένκα ό Θεόδωρος άπήντησε καρβά- 
νιον άλατοπωλών πορευόμενον είς Γόδζαμ. Ήρώ
τησε δέ αύτού; τίνος ένεκα έπορεύοντο πρός τούς 
άντάρτας, ούχί δέ πρός αύτόν.

Ο άρχηγό; τοΰ καρβανίου άπεκρίθη παρρη- 
σιαζόμενο; ό'τι ήκουσε πάντοτε ό'τι ό ή Α. Με- 
γαλειότη; έθο; είχεν ΐνα καίη τού; ζώντα; άν- 
θρώπου;. « Είναι άληθέ; ό'τι είμαι κακό; άνθρω
πο;, άπεκρίθη ό Θεόδωρο;· άλλ’ έάν μή έδυσπι- 
στεΐτε καί ήρχεσθε κ α τ’ εύθεΐαν πρό; έμ έ , 
μετεχειριζόμην άν ήμάς ήπ ίω ; · επειδή ό'μω; 
προτιμάται τού; άντάρτας, έγώ εμποδίσω ύμάς 
τοΰ πορεύεσθαι πρός αύτούς. » Τότε καταλαβών 
τό άλας καί τού; ή μ. ιόν ου;, έκλεισε τούς έμπο
ρους εν τιν ι κενή οικία, καί περικυκλώσας αύτήν 
ξηροΐς θάμνοι;, έθεσε φύλακας περί αύτήν, καί 
έμβαλών πΰρ κατέκαυσε τού; πάντα ;.

’Ε πί τοΰ όροπεδίου τοΰ Βετ-Χορ εύρε πολλά 
τά  άπορα, άτινα άπη'λπισαν άν καί άλλον μάλλον 
άτρόμητον. Καίπερ άπέχων μόνον 50  μίλια άπό 
Μαγδάλων, έδε'ησε, πριν ή φθάση, ί’να κατέλθη 
δύο βαθεία; χαράδρα; βάθο; έχούσας έξακο* 
σίων μέτρων, καί διέλθη δύο ποταμούς, καί 
άνέλθη δύο ά'λλας ύψηλοτάτας καί άποτομω- 
τάτα; κλιτύα;. Έπιθυμών ό'πω; διαφυλάξη έκ 
παντό; τρόπου τά κανόνια αύτοΰ κατώρθωσε 
παντοΐα μηχανώμενος ί'να κατασκευάση οδόν, 
άφ’ ή ; άν έλάμβανε τιμήν π ά ; Ευρωπαίο; οδο
ποιό;.

Ή δη  έμαθε τήν άπόβασιν τών Ά γγλων εί; 
τήν Αβυσσινίαν καί τήν έπ ’ αύτόν αύτών πορείαν. 
Περί τά ; άρχά; τοΰ φεβρουαρίου, καλέσα; τόν 
κύριον Φλάδ καί ίδιολογούμενο;, Εκείνοι, είπεν, 
ών μοι έπιστολήν έκόμισα; καί έπηπείλουν ΐνα 
έλθωσιν, έφθασαν. Έ πειδή  άποβάντες είς Ζού- 
λαν έρχονται διά τής πεδιάδος τοΰ Σέλ.

Τήν είς Αβυσσινίαν κάθοδον τών Άγγλων 
έγνωρίζομεν ή μ εΐ; ήδη άπό τή ; 13  δεκεμβρίου. 
Ούδέ ποτε έραστή; εχάρη τοσοΰτον, λαμβάνων 
έπί μακρόν περιμενομένην έπιστολήν, ό'σον έγώ 
άναγνού; τήν καλήν καί θαρσοποιόν έκείνην τοΰ 
γενναίου ήμών φίλου, τοΰ στρατηγού Μερεγουέ- 
δερ, έπιστολήν. Ό  άγγλικός στρατό; άπέβη ήδη ! 
καί άπό όκτώ ήμερών οί γενναίοι ήμών συμπα- 
τριώται ήσαν ήδη έν τή αύτή χώρα έν ή ήμεΐ; 
έστενάζομεν δέσμιοι, καί προεχώρουν πρό; ήμάς 
άνά μέσον τών Άλπεων τής Αβυσσινίας άπε- 
λευθερώσοντε; ή έκδικήσοντε;. Μετ’ ολίγον 
παύομεν δεινοπαθοΰντε;. Ελευθερία ή θάνατος ! 
διότι ό θάνατος κατέστη ήμΐν άπό πολλοΰ προ- 
τιμώτερο; τής ειρκτής καί τοΰ ταλαίπωρου έκεί
νου βίου. Μετ’ ολίγον ό Θεόδωρος ήρχετο πρός 
ή υά ; εί; Μάγδαλα. Ή μεΐ; ό'μως, αισθανόμενοι 
τόν μέν στρατηγόν Μερεουέδερ πλησιάζοντα, 
τόν δέ στόλον ήμών ναυαρχούμενον Οπό τοΰ 
Ναπιέρου καί Σταβελέύ, ώλιγωροΰμεν τών επ ι
κειμένων ήμΐν δεινών, καί είμεθα έτοιμοι εί; 
θάνατον, έάν τοιοΰτο τό είμαρμένον, βλέποντε; 
ό'τι ή μέν δόξα τής Αγγλίας έπανωρθοΰτο, οί δέ 
φονεΐ; τών τέκνων αύτής δέν έμενον άτιμώρητοι.

Εκτοτε έλαμβάνομεν σχεδόν καθ’ έκάστην 
εβδομάδα αγγελίας έκ τοΰ άγγλικοΰ στρατού 
πεμπομένας ήμΐν κρυφίως, νΰν μέν διά  τίνος 
γραμματίου έρραμμένου έν έπενδύτη κωμήτοι» 
τίνος φε'ροντο; τού; καρπούς αύτου είς τήν άγο
ράν τή ; άκροπόλεως, νΰν δέ άπό γλώσσης διά 
τίνος φίλου ίθαγε'Ό ΰς. Καί ούτως έμάθομεν κατά 
διαδοχήν τήν άφιξιν τοΰ στρατού τοΰ Ναπιέρου 
εις Ζούλαν καί τήν έντευξιν αύτοΰ καί συμμα- 
χιαν πρός τόν ιθαγενή στρατηγόν Κάσσαν, ήγε- 
μονα τοΰ Τιγρέ καί άδιάλλακτον τοΰ Θεοδώρου 
εχθρόν · τήν έ'κπληξιν τών Αβυσσινών βλεπόν- 
των τού; Ά γγλους μεταφέροντας τό πυροβολικόν

έπί τών έλεφάντων, καί τήν χαράν τών ιθαγε
νών άσπαζομένων, προηγουμένου τοΰ κλήρου, τήν 
διάβασιν τού ήμετέρου στρατοΰ μετά χορών καί 
ασμάτων, ώ; οί Έβραΐοι ήσπάζοντο την κιβω · 
τόν κατά τά; ή μέρα; τών μεγάλων άπολυτοώ- 
σεων.

"Αφιξις του Θεοδώρου είς Μ άγδαλα. —  
’Αγχίστροφοι αϋτοΰ πράξεις καί λόγοι.
•— 2<ραγή τών ιθαγενών αίχααλώτων.—  
II περί Φάλα μιάχΥ]· κίνδυνος προς ώραν 

τών άγγλων δεσμωτών. —  Άπελευθε- 
ρωσις αυτών. —  Αλωσις τών Μαγδάλων 
καί θάνατος τοΰ Θεοδώρου. —  Ο τάφος 
αϋτου.

Τή 2  άποιλίου ά'μ’ ήμερα άγγελοι παρά τών 
έν άςιώματι ήλθον πρό; ήμάς άγγέλλοντες ό'τι 
ή Α. Μεγαλειότης έπεθύμει ί'να ϊδη ήμάς εύθύς. 
Γνωρίζοντες τά άστατον τοΰ 
τυράννου, ήγνοοΰμεν ποία τις 
εσται ή μοΐρα ήμών · ύπο
δοχή εύμενή; ή κάθειρξι; δει
νότερα ή τ ι  άλλο χείρον.
’Αλλ έπειδή ήτο άδύνατον 
ΐν’ άποφύγωμεν τήν έντευξιν, 
ένεδύθημεν έν τ ά χ ε ι, κα ί, 
παραπεμπόμενοι ύπό τών 
φρουράρχων , κατελείψαμεν 
τά ; καλύβα; ήμών πορευόμε- 
νοι σιδηροδέσμιοι πρό; τό 
ύπό τό όρο; τών Μαγδάλων 
ίδρυθέν τοΰ βασιλέως στρα- 
τόπεδον. Καθ’ οδόν οί π α - 
ραπέμποντε; άφ· '̂ρεσαν ήμών 
τά ; άλύσει;. Εύρομεν δέ τόν 
Θεόδωρον καθήμενον έπί σω- 
ροΰ πετρών εχοντα διά χει- 
ρό; λόγχην καί φέροντα δύο 
μακρά πιστόλια έξηρτη- 
μένα τού ζωστήρα; αύτοΰ.
Ήσπάσατο ήμάς προσηνώς , 
καί ποοσεκάλεσεν ί'να καθί- 
σωμεν απισθεν αύτοΰ, ό'περ 
είναι σημεΐον μεγάλης εύ
νοιας καί πίστεως · διότι ολί
γον ώθούντε; αύτόν ήδυνά- 
μεθα, έάν ήθέλομεν, ΐνα κρη- 
μνίσωμεν αύτόν είς τό πεό 
αύτοΰ χαΐνον βάραθραν.

Έπεθύμει, έλεγεν , ΐνα 
καταστν'ση ήμάς αύτόπτα; 
τή; άφίξεω; τοΰ βαρέος αύ
τοΰ πυραβολικοΰ καί μάλιστα 
τού τηλεβόλου, ό'περ ώνόμασε 
Σεβαστούπολιν, διά τής όδοΰ 
ήν κατώρθωσεν ΐνα παρα
σκεύασα έπί τών κλιτύων τοΰ 
όροπεδίου Δαλάντα * έπειδή 
καί τό θέαμα ήτο άξιον πε- 
ριεργείας. Ό  Θεόδωρος όρθιος 
έπί τινο; άπορρώγο; κρημνοΰ, στηριζόμενο; τη 
λογχ,η, έπεμπε καθ’ έκάστην στιγμήν τόν αύτοΰ 
υπασπιστήν έπιστατη'σοντα τών έργαζομε'νων. 
Μετ όλιγον δέ φλέγοντος τοΰ ήλίου έπέτρεψεν 
ημΐν ινα επιθώμεθα τόν πίλον, τω  δέ 'Ράσσαν 
οπως αναπετάση τό σκιάδειον αύτοΰ. Μετά 
ταΰτα ήρώτησεν ήμάς περί τών άγγλων στρα
τιω τώ ν, περί τών έλεφάντων, τών καραβινών 
κλπ. Ο κύριος 1‘άσσαμ είπεν αύτώ ο,  τι έγνώ- 
ρι,εν · ότι δηλαδή έκ δώδεκα χιλιάδων Άγγλων 
άποβάντων ές χιλιάδες μόνον προέβαινον έπί 
τα Μάγδαλα έρχόμενοι ούχί ώς έχθροί άλλά 
ώς φίλοι ^μεσιτεύσοντες ύπέρ τών δεσμωτών. 
« Κύριο; οιύεν, άπεκρίθη ά Θεόδωρο;, τί σκο- 
ποΰσιν. Μάθε ότι, έάν οί καιροί ήσαν καλλίτεροι, 
^εν περιμε'νει αύτούς ένταΰθα. ’Αλλά
τωρα -^ετε^ τόν στρατόν μου. » Καί δεικνύων 
τΛ,ν υπερ αυτοΰ αίωρουμένην άκρόπολιν, « ΐδού 
το κράτος μου, είπεν. Ένταΰθα περιμενώ αύ- 
τους, και γενηθητω το θέλημα τοΰ Κυρίου. »

Μετά ταΰτα  ώμίλησε περί τού Κριμαϊκού 
πολέμου, τών τελευταίων διαφορών τής Πρωσ- 
σία; πρό; τήν Αύστρίαν, πεοί τών βελονωτών 
τυφεκίων, καί ήρώτα ή μα; άν οί Πρώσσοι συνέ- 
λαβον αιχμάλωτον τόν αύτακράτορα τής Αύ
στρίας, ή άνάφήρπασαν αύτώ πάσαν τήν χώραν. 
Ό  κύριος 'Ράσσαμ είπεν αύτώ ό'τι οί Πρώσσοι 
ένίκησαν χάριν τών βελονωτών τυφεκίων, ό'τι 
κατά τήν ειρήνην ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας 
ήναγκάσθη ί'να πληρώση πολλά χρήματα , ό'τι 
μέρος τής έπικρατεία; αύτοΰ προσετέθη τή  τοΰ 
εχθρού, καί ότι απαντες οί εχθροί αύτοΰ άπώλε
σαν τά ; ιδίας χώ ρα;. Ό  Θεόδωρο; ήκουσε ταΰτα 
σύννου;. Έρωτήσας δέ πάλιν καί μαθών πόσον 
ολίγον στρατόν έπεμψαν έπ’ αύτόν οί Ά γγλοι, 
έμόρφασεν αίσθόμενος τήν ούδένειαν αύτοΰ καί τήν 
προσεχή ή τ τ α ν . Καί ό'τε άπασαι αί άπο- 
σκευαί άνεκομίσθησαν έπί τοΰ όροπεδίου, ήγέρ- 
θη, καί διέταξεν ήμΐν ϊν ’ άκολουθώμεν κατόπιν. 
Καί πλησιάσα: το ΐ; τηλεβόλοις ή'οξατο ΐνα έοω-

‘II  δεινή στιγμή·

τα  ήμάς τά περί τά ; βόμβα;, καί ίδίω; τήν είς 
γέμισμα τοΰ μεγάλου τηλεβόλου άναγκαίαν πυ
ρ ίτιδα . Ό  'Ράσσαμ άπεκρίθη ότι, ών νομικός, 
ήγνόει πάντως τά  τής πολεμικής τέχνης. Τότε 
δέ ό Θεόδωρος έτράπη πρός με- άλλ’ ό κύριος 
'Ράσσαμ άπεκρίθη ότι δέν έγνώριζον άλλο εϊμή 

τήν ιατρικήν. Τότε ήγαγεν ήμάς εϊ; τινα ύπέρ 
ήμών ίδρυθεΐσαν σκηνήν, καί χαιρέτισα; άνε- 
χώρησε πράω; καί προσηνώ; εί; τον κοιτώνα 
αύτοΰ. Αλλά μ ε τ ’ ολίγον έκάλεσε τού; κυρίου; 
W aldm eier καί Sam uel, οΐτινες εύρον αύ
τόν έξοινον καί λίαν παρωξυμμένον. Ήρώτησε 
δέ αύτούς όργίλως διά τ ί  δέν έλαβεν ούδεμίαν 
περί τής άποβάσεως τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ άγ- 
γελίαν, παραβάντος ούτω τά  τών έθνών δίκαια, 
καί ύβρίσας αύτούς διέταξεν ένα τών ύπασπι- 
στών ϊν ’ άναγάγη άπαντα; τού; αιχμαλώτους 
αύθωρεί είς Μ άγδαλα. Τήν έπιοΰσαν ό 'Ράσσαυ. 
έγραψε πρό; τόν αύτοκράτορα ζητών παρ’ αύτοΰ 
έξουσίαν τοΰ φανερώσαι τφ  άγγλω στρατάρχη

τήν άγαθότητα μεθ’ ης ή Α. Μ. προσεφέρετο 
τοΐς εύρωπαίαις δεσυ-ώταις. Άλλ’ούτο; άπεκρίθη 
ότι τοΰτο ήτο περ ιττόν  δ ιότι, έάν άφήρεσε τά ; 
άλύσει; τών δεσμωτών, έπραξε τούτο χαριζό- 
μενο; «.άλλον τώ Καμερώνι η φοβηθεί; τόν έπερ- 
χόμενον στρατόν. Οί έν Μ αγδάλοι; φρουροΰντε; 
ήμάς στρατιώται, άκούοντες τήν προσεχή άφιςιν 
τού αγγλικού στρατοΰ, περιέπεσον είς άθυμίαν, 
φοβούμενοι μή ό Θεόδωρος, φεύγων τού; πολε
μίους, έγκαταλείψη αύτούς έν τή  άκροπόλει 
άνευ τροφών.

Τή 7  άπριλίου έμάθομεν ότι άπαντε; οί α ιχ 
μάλωτοι , ούδ’ ήμών έξαιρουμένων , προσεκα- 
λοΰντο ΐνα έλθωσιν αύθι; είς οφθαλμούς τού 
βασιλέως, καί ένομίσαμεν ότι πιθανώτατά ούκ 
έτι έπανελευσόμεθα είς Μ άγδαλα. Περί τόν ό'ρ
θρον διετάχθημεν ΐν α , παραλαβόντες άπάσας 
ήμών τά ; άποσκευά;, άπέλθωμεν πρός τόν βασι
λέα. Ό  δέ Θεόδωρος, παραλαβών τρεις έξ ήμών 
καί τόν Καμερώνα, άπεχώρησεν άπό τοΰ πλή

θους, καί καθίσα; έπί τινο; 
άπορρώγο; πέτρας, « Προσε- 
κάλεσα ύμάς, λέγει, ένταύ- 
θα , προνοών τής σωτηρία; 
ύμών. Έ πειδή , όταν έπέλ- 
θωσιν οί Ά γγλο ι στρατιώται 
καί πυροβολώσιν ήυ.ά;, θέλω 
ΐνα ήσθε έν άσφαλεία. » Κα
θόλου δέ προσεπάθει παντί 
σθένει ΐνα φαίνηται απαθή; 
καί πράο;· άλλ έκαστος ήμών 
έβλεπεν ότι ένδον κατείχετο 
ύπό μεγάλης άγωνίας καί 
ταραχής. Μετά δέ ταΰτα 
έκαμε λόγου; πρό; τούς στρα- 
τιώ τας καί έθάρρυνεν ύπο- 
σχόμενος πολλά λάφυρα.

Τήν προτεραίαν κατερχό- 
μενοι έκ τής άκροπόλεως 
άπηντήσαμεν άπαντας τού; 
ιθαγενείς αιχμαλώτους σιδη
ροδέσμιους, έπιπόνω; καθ’ 
οδόν βαδίζοντα; · διότι οί 
πλεϊστοι αύτών, δεδεμένοι 
τά ; χεΐρα; καί τού; πόδα; 
ό'ντε;, ήναγκάζοντο ώθούυ.ε- 
νοι ΐνα κρημνίζωνται κατά 
τών κλιτύων. Η θέα τών 
ταλαιπώρων τούτων ήτο άλ- 
γεινή. Οί πλεϊστοι αύτών 
άντί πάση; έσθήτο; είχον 
ράκος περί τά ; όσφΰ;, όμοιοι 
ό'ντε; ζώσι σκελετοί;, περι- 
βεβλημένοι; δέρματι έρρτι- 
δωμένω καί ρυπαρώ.Άπαντες 
οί αιχμάλωτοι, άρχαΐοι άρ- 
χ η γ ο ί,  στρατιώται ή πένη- 
τε ς , έφαίνοντο άγωνιώντε;,

, ούδέν άγαθον έκ τ ή ; άπό τή ; 
ειρκτής αύτών έξόδου οίωνι- 
ζόμενοι. ’Εκ τούτων έβδομή
κοντα άρχαΐοι ύπηρέται ή 

α ρχη γο ί, οΰ; καθεΐρξεν άλόγω; μαινόμενο;, 
άφείθησαν έλεύθεροι. Άλλά περί μεσημβρίαν c 
Θεόδωρο;, μεταβαλών, διέταξεν ϊν’ άποκεφαίι- 
σθώσιν όκτώ αύτών, έν οίς ή σύζυγο; καί τό 
βρέφο; φυγάδο; τινο; φύλακο; τών τροφών.

Περί τά ; δύο μετά μεσημβρίαν ό αύτοκράτωρ 
έπανήλθε πρό; ήμάς λέγων ότι είδε πολλάς τών 
Άγγλων άποσκευάς κατερχομένας άπό τής Δα- 
λάντας είς Βαχΐλον, έν αίς τέσσαρες έ\έφαντες 
καί πολλά μικρά ζώα λεύκάς εχοντα τάς κεφα-> 
λάς· άλλά δεν ήδυνήθη ί'να είκάση ποιά τινα 
ήσαν. Ή ρώτα δέ τοΰτο ήμάς, άποκριθέντα; ότι 
ϊσω; ήσαν πρόβατα. « Απέκαμον, έλεγε, φρου
ρών ήδη άπό πολλοΰ. ’ 'Υπάγω ΐν ’ άναπαυθώ 
πρό; ώραν.»

Μετ’ ολίγον ό ουρανός έσκότασε, καί τών νε
φών είς ομίχλην τρεπομένων άνεπίμπλατο ζόφου 
βαθέος πάσα ή πέριξ χώρα. Αίφνης ήκούσθησαν 
κλαυθμοί καί οίμωγαί καί ώρυγμοί άπελπισμοΰ. 
είς έπίμετρον τής άπό τών τόπων καί τής έπι-

«



Ό  Θ εο 'ω ^ο; ρ'.τ.τον'.του; ϊ*ία\ενεΐς α !χμ χ)ώ του ; εΐ; -ό  βάραΊρο .

σκηψάσης ραγδαίας καταιγίδας φρίκης ή μών. Ό  
βασιλεύς, άφυπνισθειςύπό του παραδόξου έκείνου 
θορύβου, ε—opeuOvi παρα τα  χείλη τοΰ βαράθρου 
πρός τήν οικίαν, ενθα έκλείσθησαν οί ε’κ Μαγ
δάλων εναγχο; έξαχθέντες ιθαγενείς a iy αάΑω
το ι κ«*ι δεσμώται, οΐτινες, έπιλιπόντος αυτούς 
τοΰ άρτου καί τοΰ ΰδατο; άπό δύο ή μερών, ή'ρ- 
ξαντο ΐνα ώρύωνται ώς λύκοι λιμώττοντες καί 
κραυγάζωσιν Ά βι ετ , Ά β ιετ  (κύριε, κύριε!)· 
Καί δεικνύων προς αύτούς τον γρόνθον αύτοΰ· 
« Ουτιδανά κτηνη! άρτον ζητείτε σεις, εκραύ- 
γαζεν, ένώ οί στρατιώται j/.ου άποθνη'σκουσιν ύπο 
της πείνης! »

Καί φθάσας παρά τήν καλύβην ενθα οί δυσ
τυχείς βουλιυ.ιώντες συνωστίζοντο φύρδην μ ίγ - 
δην κτηνών πειναλέων δίκην, καί παραφερό μένος 
ΰπο λυσσης και μέθης καί πικροΰ άπελπισμοΰ, 
διεταςε τοΐς φύλαξιν ΐνα έξάξιοσιν αύτούς της 
ειρκτής. Και επιτιθέμενος τοΐς δύο πρώτοις έξα- 
χθεΐσι κατεκρεούργηιτεν αύτούς αύτοχειρί διά

ξίφους· εν δέ κατόπιν έκπηδήσαν παιδίον ερρι- 
ψεν είς το βάραθρον.

Μετά τας πρώτας ταύτας σφαγάς έφάνη οΐονεί 
κατευνασθεις, καί ήρξατο έπιτελεΐν τάς λοιπά; 
νομιμώτερον. Έ πειδή, καθίσας έπί λίθου, ηρώτζ 
το όνου.α έκάστου έξεοχομένου, καί το κακούρ
γημα έφ’ ώ κατηγορηθη. Καί τούς πλείστους 
αύτών ευρών υπαιτίους ε’ρριψεν εις το βαραθρον, 
καί στη'σας κάτω τάγμα στρατιωτών έπυροβόλει 
τούς περισωθέντας έκ της φοικτής πτώσεως 
ανηλεώς.

"Έντρομοι καί τεταραγμένοι έβλέπομεν μα- 
κρο'θεν τούς δυστυχείς κυλινδουμένους έν τη 
φρικώδει χαράδρα καί τήν λάμψιν τών πυροβο
λήσεων, καί ήκούομεν τήν ηχώ αύτών διαδιδο- 
μένην άπο βράχου είς βράχον. Τριακόσιοι και 
είκοσι δυστυχείς αιχμάλωτοι έρρίφθησαν είς το 
βάραθρον καί έτυφεκίσθησαν ανηλεώς· τούς δέ 
ύπολειφθέντας έννενη'κοντα καί έ'να έφύλαξεν είς 
άλλην ημέραν. Ήσαν δέ ούτοι έπίσημοι α ιχμ ά 

λωτοι αρχηγοί, ώ·/ οί πλεϊστοι ά'σπονδοι αύτοΰ 
εχθροί.

Διαρκούση; τή ; φρικώδους έκείνης σκηνής γη
ραιός τις ιθαγενής άρχηνος, φίλος ήμέτερος, 
ήλθε παρακαλών ήαάς, καθορώντας τά  γινό
μενα, ΐν’ άποχωρήσωμεν καί άποκρύψωμεν εαυ
τούς άπο τής όψεως τοΰ βασιλέω;. Διότι ένό— 
μιζεν οτι μέγας έπέκειτο ήμΐν κίνδυνος, έάν 
έ'βλεπεν ήμάς τότε.

Περί τήν πρωίαν τά πάντα ήσαν ήσυχα περί 
ήμάς. Τότε έπείσθημεν δτι έσώθημεν τουλάχι
στον καί ταύτην τήν ημέραν. Είναι δέ αναμφίβο
λον δτ ι, ό'τε ό Θεόδωρος έκάλεσες ήμάς μετά τών 
άλλων αιχμαλώτων, άπεφάσισεν ήδη ΐνα θανα- 
τώση καί ήμάς. Αλλά τότε, λαβών έπιστολήν 
παρα τοΰ άγγλου στρατάρχου λέγοντο; αύτώ δτι 
οί Ά γγλο ι μεταχειρίσονται έντίμως αύτον, έάν 
παραδώση τούς δεσμώτας ζώ ντας, μετέβαλε 
γνώμην, καί έ'στειλεν ήμάς διασωθέντας αύθις ώς 
έκ θαύματος είς Μάγδαλα.

Α .τοχείίΛα τοΰ Θ£θΞώ;Λυ.

Περί μεσημβρίαν άπασα ή φρουρά διετά/θη 
ΐνα πορευθή έν στολή προς τον βασιλέα. Περί 
τάς τρεΐ; μετά μεσημβρίαν σφοδρά καταιγίς 
ένέσκηψεν εις τήν άκρόπολιν. Έ κ διαλειμμάτων 
ένομίζομεν δτι ήκούομεν κρότον κανονιών 
άναμιγνυόμενον τώ  τών κεραυνών. Περί δέ τάς 
τέσσαρας οί κρότοι τών κανονιών ηύςησαν, άλλ 
ούδείς ήμών ήδύνατο ΐνα είκάση τά γινόμενα · 
διότι ήγνοοΰμεν δτι ήδη συνεκροτεΐτο μάχη καρ
τέρα, μέχρις ού ήλθεν άγγελμα παρά τού βασι- 
λέως λέγοντος · « Βλέπω δτι οί "Αγγλοι είναι 
άνδρε; καί όχι γυναίκες ώς ένόμιζον. Ένικήθην 
ύπο μόνης τής πρωτοπορίας αύτών ήτις κα
τέστρεψε το πυροβολικόν, καί έδιωξε τόν στρα
τόν μου. Διαλλάξατέ με πρός τού; συ απατό ιώ 
τας σας. » Τοτε ό ‘Ράσσαμ, καί ό ΙΙριδώ έπορεύ- 
θησαν προς αύτον, καί ποοέτειναν ΐνα άποστείλη 
αυτός μέν τον ίππαρχον Πριδώ άνθ’ έαυτοΰ πρός 
τό άγγλικόν στρατόπεδο·;,’ ό δέ βασιλεύς τόν κ. 
Φλαδ, ακολουθουμενον ύπό τίνος μεγιστάνος

ιθαγενούς, ό'πως ύποβάλη τούς όρου; τής είρη'- 
νης. Προσέθεσεν δμως δτ ι, έάν μή είχεν έν νω 
ΐνα παραδώση τού; δεσμώτας, πάσα πολυπραγ- 
μοσύνη παρά τώ άγγλω  στρατηγώ έ'σται μα- 
τα ία .

"Ηδη έμάθομεν λεπτομερώς τά  κατά τήν μά
χην τής Φάλα. Ο Θεόδοιρος καί οί περί αύτόν 
ένεδρεύοντε; είδον τέλος έξερχομένην τής χ α 
ράδρας τοΰ Βαχίλου τήν άγγλικήν πρωτοπο
ρίαν. Οί Αβυσσινοί έπυροβόλησαν άπό τοΰ ορο
πεδίου πρώτοι τούς 'Άγγλους, καί έπαρθέντες τη 
έλπίδι άφθονων λαφύρων ώρμησαν άθρόοι έπ ’ 
αύτούς. Ό  Θεόδωρος ε μείνε διοικών τό πυροβο
λικόν. Αλλά έν τη πρώτη έκβολη τό μέγιστον 
αύτοΰ κανόνιον ό Θ εόδω ρος διερράγη, διότι έξ 
άποοσεξίας καί ταραχής έπλήοωσεν αύτο δίς.

Κατελθόντες άπό τών λόφων τής Ψάλας οί 
Αβυσσινοί ίππεΐς έπέπεσον καί ούτοι τοΐς άπό 
της χαράδρας προβάλλουσιν όκτακ·;σίοις Ά γγλοις 
καί Ίνδοΐς στρατιώταις. Π συμπλοκή έγένετο

όλοσχερη'ς. Α λλ’ ό άγων ών άνισος δέν ήδύνατο 
ί'να παραταθή · καί ό έχθρός, καίπερ ένεργώς 
υπερασπιζόμενος τήν ιδίαν τοποθεσίαν, κακώς 
όμως υπηρετούμενος ύπό άθλιου πυροβολικού, 
ούτινος αί βόμβαι ούδόλως έ'φθανον μέχρι τών 
Ά γγλων, έχόντων έξαίρετον πυροβολικόν, ύπε- 
χώρησε διωκόμενος ύπό τών ’Ινδών, καταλείπων 
έν τή μάχη όκτακοσίους νεκρούς καί περί χιλίόύς 
διακοσίους τραυματία;, έν οίς οί πιστότατοι καί 
άνδρειότατοι τών τοΰ Θεοδώρου άξιωματικών. 
Έκ δέ τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ έπληγώθησαν μό
νον εΐκοσιν ίνδοί· ούδείς δέ άπέθανε κατά τήν

‘Η νύξ ένεπόδισε τήν Οιωξιν. Περί δέ τήν 
πρωίαν ό Θεόδωρος, πέμψας αγγέλους καί προσ- 
καλών τόν διασκεδασθέντα αύτοΰ στρατόν, άπε- 
/ώρησε κατησχυμμένος είς τήν ιδίαν σκηνήν, 
διανοούμενος ί'να έπικαλέσηται τούς έν τή φυ
λακή αιχ μαλώτου; καί τόν έ'λεον τών πολεμίων. 
Καί προσκαλέσας τόν 'Ράσσαρ. καί Πριδώ, καί



δεχθείς αύτοΰ; φιλοφρονεστατα, « Ένόμισα, ει- 
πεν αύτοΐς, δτι ή'μην μέγας· άλλα τώοα βλέπω 
δτι ούδέν είμαι προς τούς ύπεναντίους. ΠορεύΟνιτε 
προς αύτούς καί προσπαθήσατε ΐνα φιλιώσητε 
ήμας. » Άνεχώρησαν παραπεμπόμενοι ύπο του 
γαμβρού τού βασιλέως Άλα μέ, καί έποοεύθησαν 
μετα όίωρον πορείαν εις το αγγλικόν στρατόπε- 
δον παρα τον Ναπιέρον, δστις έδέχθη αύτον εύ- 
μενώς, καί ένεχείρισεν αύτω έπιστολήν προς τον 
βασιλέα, γεγραμμενην ίσχυρώς μέν διαλλακτή- 
ριον δε, βεβαιούσαν αύτω δτ ι, έάν ύποταγή τν  
βασίλισση τής Αγγλίας καί προσέλθ·/) τω  στρα- 
τηγώ  μετα των αιχμαλώτων καί δεσμωτών 
Εύρωπαιων, μεταχειρίσεται αύτον τε καί τήν 
οικίαν έντίμως.

Επανελθοντες μετα τού γαμβρού τοΰ βασι- 
λεως εύρον αύτον καθήμενον έπί πέτοας καί κα- 
θορώντα το βρεταννικόν στρατόπεδον. Άναγνούς 
δε και εννοησας τήν έπιστολήν ή ρώτησε' « Τί 
δύναται ή λεςις έ ν τ ίμ ω ς ;  άοα δτι οί Άγγλοι 
με βοηθήσουσιν δπως καταβάλω τούς έχθρούς 
μου, η οτι μεταχειρίσονται έμέ έντίμως α ίχ - 
μαλωτισθέντα; » 'Ο Πριδώ άπεκρίθη δτι *ό

έν δευτερόλεπτον · έπειτα έφάνη μετο.βαλών 
γνώμην, καί καταβιβάσας τον βραχίονα, ήρω- 
τησέ με μικρά τή φωνή καί λυπηρώς πώς είχον. 
"Εμαθον ΰστερον παρα τοΰ άρχηγοΰ τής φυλακής 
δτι ό Θεόδωρος έδιχοφρόνει άν έ'πρεπεν 'ίνα θα- 
νατώση ήμάς ή μή· καί δτι όφειλομεν τήν σω- 
τηρίαν ήμών τή τύχη , δ ι’ ήνό αύτοκράτωρ είδε 
πρώτον έμέ, προς ον δέν ήτο παρωξυμμένος. Δι- 
χοφρονών καί μή θέλων ΐν’ άφήση ήμάς έ'τι ελευθέ
ρους έστράφη προς έμέ. Καί « ιδού ή νύξ, λέγει · 
νοίλίζω καλλίτερον ΐν ’ άναβάλητε τήν άναχώρη- 
σιν σας είς αύριον. »

« "Οπως ή Ύ. Μεγαλειότης θέληση, άπεκρί- 
θην ήσύχως. »

Τότε ό Θεόδωρος σκεφθείς όλίγον έπανέλαβεν· 
« Έ σ τω , αναχωρήσατε. »

Άπήλθομεν ήσύχως, καί ήδη ήμεθα παρα τα 
δρια τοΰ στρατοπέδου αύτοΰ · δτε τα γμ α  στρα
τιωτών, έλθόν δρομαΐον, ανέκραζε προς ήμάς ΐνα 
στώμεν. Κατελήφθημεν δέ ύπο λύπης διανοούμε
νοι δτι ό Θεόδωρος μετέβαλεν ίσως γνώμην, καί 
ήδη, δντες σχεδόν έν τώ έλευθεροΰσθαι, έμέλλο- 
μεν πάλιν ΐν’ άποθάνωμεν. Ά λλ’ ή άγωνία 
ήμών μετεβλήθη εϊς χαράν, βλεπόντων δύο τών

στρατάρχης ούδέν άλλο αύτώ είπε. Το κατ’ αύ
τόν ένόμιζεν δτι ό αγγλικός στρατός ήλθεν δπως 
απελευθεροίση απλώς τούς δεσμώτας 'Άγγλους, 
καί μετά ταΰτα-άπελεύσεται.

Άλλ’ ή άπάντησις αΰτη ούδόλως ήρεσε τώ 
βασιλεϊ. Οθεν, προσκαλέσας τον γραμματέα, 
ύπηγόρευσεν αύτώ έπιστολήν άσυνάρτητον προς 
τον ’Άγγλον στρατηγόν, έν ή προς τοΐς άλλοις 
έγραφεν δ τ ι ούύενί μέχρι τοΰδε υποταχθείς όλί
γον νΰν προηρεΐτο ΐν’ άποβάλη τήν έλευθερίαν.

Άλλ’ έπανέλθωμεν είς Μάγδαλα κατά τάς 
τελευταίας τής αιχμαλωσίας ήμών ώρας. Έ μεί- 
ναμεν δλην τήν ή μέραν λίαν περίφοβοι άγνοοΰν- 
τες τ ι  περί ήμών έν νώ είχεν ό Θεόδωρος. Τοΰτο 
μόνον έμάθομεν δτι μετά τήν άφιξιν τής πρός 
αύτόν έπιστολής τοΰ Ναπιερου ό Θεόδωρος έκά- 
λεσε παρ εαυτόν τούς άρχηγούς είς συμβούλιον, 
οΐτινες συνεβούλευον αύτώ ΐνα θανατώση ήμάς, 
ή , κλείσας έν καλύβη τ;.νί, καύση ήμάς ζώντας, 
ά'μα φανέντος τοΰ άγγλικοΰ στρατού. Ά λλ’ ούτος 
μή προσσχών ταΐς παραινέσεσιν αύτών, έ'στειλε 
πρός ήμάς δύο τών έν άςιώματι παρ’ έαυτώ 
οντων, έντελλόμενος τοιαΰτα · « Αναχωρήσατε

στρατιωτών προσερχομένους καί προσφέροντας 
εμοι τε καί τώ Πριδώ τάς σπάθας άστινας άφή- 
ρεσεν ήμΐν πρό 21 μηνός έν Δέβρα-Ταβρώ.

Φαίνεται δέ δτι μετά τήν άναχώρησιν ήμών 
ό Θεόδωρος έκάθισεν έπί τίνος βράχου, καί κα- 
ταλαβών τήν κεφαλήν ήρξατο ΐνα κλαίη. Τότε 
ό ιθαγενής αρχηγός "Ρ αζ-Έ γγεδάχ, « Διά τ ί  
κλαίεις ώς γυνή; λέγει αύτώ · Φθάσωμεν τούς 
λευκούς, οΐτινες σε έςέφυγον φονεύσωμεν αύτούς, 
και φύγωμεν, ή άν θέλης, άποθάνωμεν μάχο- 
μενοι. » Τότε ό Θεόδωρος άπεκρίθη αύτώ · 
« Άθλιε ονε, μή δέν έφόνευσα ικανούς άπό δύο 
ημερών άνθρώπους; »

Μετ ού πολύ είσηρχόμεθα χαίροντες καί εύ- 
γνωμονοΰντες τώ θεώ είς τά δρια τοΰ βοεταννι- 
κοΰ στρατοΰ, καί ήκούσαμεν πάλιν τάς ήδείας 
αγγλικας φωνάς, καί έδεξιωσάμεθα, χάριν αύτοΐς 
,ομολογοΰντες, τούς ανδρείους, οΐτινες τοσαΰτα 
προς άπελευθέρωσιν ήμών ύπέστησαν. Τή πρωία 
τής I 3 ετ ι ό Θεόδωρος δένύπετάγη. Ο ΐδέ έπιση- 
μοτατοι τών άρχηγών τοΰ στρατοΰ αύτοΰ έφάνη- 
σαν λεγοντες' δτι ήρχοντο άντ’ αύτών καί τής 
φρουράς, δπως παραδώσωσι τοΐς ‘Άγγλοις τά  τε 
οπλα και τό φρούριον, προσθέτοντες ότι ό Θεό-

παρευθύς· πορεύεσθε πρός τούς ύμετέρους, καί 
αΰρίον παραδώσω ήμΐν τάς ύμετέρας άπο- 
σκευάς. »

Η άγγελία αΰτη ούδαμώςήμάς έξησφάλιζεν 
Οί άγγελιαφόροι δύο ιθαγενείς άξιωματικοί 
έφαίνοντο κατηφεΐς καί άθυμοΰντες· οί πλεΐστοι 
δέ τών ύπηρετών άπεχαιρέτιζον ήμάς κλαίοντες· 
οί δέ φύλακες έ'βλεπον περίλυποι, πιστεύοντες, 
ώς ήμεΐς α ύτο ΐ, δτι ό βασιλεύς έζήτει ήμάς 
ούχί δπως έλευθερώση, άλλ’ ΐνα φονεύση.

Προεπορευόμην έπί τινα χρόνον τής συνοδίας , 
δτε έξεπλάγην σφόδρα εύρεθείς καθ’ όδόν κατά 
πρόσωπον τώ Θεοόώρω, φαινομένω σφόδρα τε- 
ταραγμενω. "Οπισθεν αύτοΰ ήσαν εΐκοσιν 'ά ν
θρωποι παρατεταγμένοι είς γραμμήν κρατούντες 
πυροβόλα. Τότε ένενοήσαμεν τά πάντα. Καί στάς 
παρά τινα άπορρώγα βράχον τοΰ όροπεδίου κά
τωθεν τοΰ οποίου ήνοίγετο βάραθρον φρικτόν 
διελέγετο μικρά τη φωνή πρός τινα  στρατιώτην 
προσφέροντα αύτώ τήν αύτοΰ καραβίναν . Ένο- 
μίσαμεν δτι έμέλλομεν ΐν’ άποθάνωμεν.

Ο Θεόδωρος εχων διά χειρός καραβίναν έ
στράφη πρός έμέ. Έθεώρησε με συνοφρυούμενος

Ν / » \ / /όωρος παραπεμπομενος υπο πεοιπου πεντήκοντα 
ακολούθων έ'φυγε κατά τήν νύκτα. Έ πειδή  ό 
Θεόδωρος άπήλθε διά τοΰ Ιίαφίρ Βέρ μετά τών 
ύπολειφθαντων αύτώ ολίγων στρατιωτών · άλλ’ 
έςερχόμενος χαράδρας τινός είδεν έλλελοχισμέ- 
νους πανταχόθεν καί περικυκλούντας αύτόν τούς 
Γάλλα. Τότε δέ αποτεινόμενος πρός τούς περί 
αύτον' « Αφήσατε με ΐν ’άποθάνω μόνος. » Τού
των δέ μή άκουόντων, « Έ χετε  δίκαιον, ε ίπε ' 
έπιστρέψωμεν είς Μ άγδαλα, καί άποθάνωμεν 
μάλλον ύπό χριστιανών. » Καί παραλαβών τούς 
ίδιους στρατιώτας ύπεχώρνισε, καί εκλείσθη έν 
τώ φρουρίω τών Μαγδάλων, ών τάς προσόδους 
έχαράκισε.

Περί τήν πρωίαν, καθ’ ήν ώραν συνετάττοντο 
έν τώ  Άγγλικώ στρατώ τά τάγματα  δπως προσ- 
βάλωσι τό τε ίχος, ειδομεν καταβαίνοντας άπό 
τών περικειμένων όροπεδίων πλήθος άνδρών καί 
γυναικών καί παίδων πεφορτωμένους δπλα καί 
σκεύη παντοΐα καί άγοντας μεθ’ εαυτών πολλούς 
ήμιόνους καί ίππους. Ήσαν δέ τά  λείψανα τού 
στρατοΰ τοΰ Θεοδώρου καί τών κατοίκων τών 
Μαγδάλων, οΐτινες φεύγοντες τά  άπό τοΰ πολέ
μου κακά ήρχοντο έξαιτήσοντες έλεον παοά τοΰ

Ο: Αγγλο·. ά να γ /ω ρ ίζο \τε ; τό π τώ μ α  τοϋ Θΐοδώρου.

νικητοΰ. Τα δέ δύο φρούρια Φάλα καί Σαλασιέ 
κατεσχέθησαν άμαχεί. Έκεΐθεν δέ ό στρατός 
προύχώρησεν έπί τά  Μ άγδαλα, αίωρούμενα είς 
έκατόν ύπέρ τών ούο άλλων φρουρίων μέτρων 
ΰψος. Κ λίμαξ δέ στενή, άτέχνως έγκεκτ/λαμ- 
μένη ήγεν είς πύλην φέρουσαν είς τό φρούριον. 
Διά τής όχυράς ταύτης όδοΰ μήκους 3 ϋ 0  μέ
τρων άνήλθε τό αγγλικόν πεζικόν.

Τής δέ πύλης ούσης στερρώς άποπεφραγμένης 
άνάγκη τοΐς πρώτοις προσβάλλουσιν έγένετο ΐνα 
μεταχειρισθώσι κλίμακας. Τά πτώ ματα  άβυσ- 
σινών τινων στρατιωτών προσβληθέντων ύπό τοΰ 
πυροβολικού εκειντο διεσπαρμένα τήδε κάκεΐσε 
κατα γής. Διαβάντων δέ τήν δευτέραν πύλην την 
φέρουσαν είς τήν κυρίως άκρόπολιν, παρέστη αύ
τοΐς τό πτώ μα , δπερ οί διερμηνείς τοΰ στρατοΰ 
ανεγνώρισαν εύθύς ώς ον τοΰ Θεοδώρου, δστις 
βλέπων τούς άγγλους υπερπηδώντας τάς άδυ- 
νάτους της άκροπόλεως έπάλξεις, άπελπίσας καί 
προτιμήσας τόν θάνατον τής αιχμαλωσίας αύτο- 
τοκτόνησεν πυροβολήσας εαυτόν διά π ι
στολιού κατά τήν κεφαλήν.

Είσήλθον δέ είς τό φρούριον όλίγον 
μετά τήν ύπό τού ήμετέρου στρατοΰ κα- 
τάληψιν αύτοΰ, καί είδον προκείμενον το 
πτώ μα τοΰ Θεοδώρου πράως μειδιώντος. 
Εθαυμάσαμεν τήν καρτερίαν τοΰ άνθοώ- 

που τούτου, δστις έγένετο περίβλεπτος 
μεν τόν βίον, ώμος δέ εΐπερ τις άλλος 
ιστορούμενος τύραννος, καί προετίμησε 
τόν θάνατον τής αιχμαλωσίας.

Διενυκτέρευσα έν Μαγδάλοις· έφαίνετο 
δέ μοι παράδοξον δτι έκοιμήθην έλεύθερος 
έν τή αύτνί καλύβη έ'νθα διέιιεινα τοσοΰ
τον χρόνον δεσμώτης, καί δπου οί Άγγλοι 
στρατιώται έγένοντο ήδη οί φύλακες τών 
παλαιών ήμών δεσμοφυλάκων. Ή χήρα 
καί ό υίός τοΰ Θεοδώρου ήσαν ήδη έν τώ 
άγγλικώ στρατοπέδω.

Ο νεκρός τοΰ Θεοδώρου έτάφη τήν 
έπιοΰσαν έν τη πενιχρά έκκλησία τών 
Μαγδάλων. Άλλά τό ταπεινόν τοΰτο 
μνημεΐον έπέπρωτο ΐνα μή κρύψη τά  όστά 
έκείνου δστις ένόμιζεν δτι ή αίθιοπική 
αυτοκρατορία ήτο μικρά προς αύτόν διότι 
άπαντα τά  είς τήν άκρόπολιν κομισθέντα 
πολεμικά σκεύη, άνάξια θριάμβου όντα, 
συνήχθησαν καί κατεκάησαν άποτελέ- 
σαντα πυράν απειρομεγέθη καταπυρσεύ- 
σασαν μ ετ’ όλίγον άπάσας τάς έν τή  άκρο- 
πόλει κατοικήσεις. Καί νΰν μάτην ζητήσει 
τις έν "ίω έρήμω τούτω όροπεδίω τόν 
τάφον τοΰ Θεοδώρου. Ή μέν σύζυγος 
αύτοΰ άσθενοΰσα άπό πολλοΰ έτελεύτησεν 
έν τώ  άγγλικώ στρατοπέδω· ό δέ υίός 
μετήχθη είς Αγγλίαν.

Μ ετά τινας ήμέρας άπαντες οί άπε- 
λευθερωθέντες δεσμώται έξήκοντα καί είς 
τόν οίριθμον, έν οίς γυναΐκές τινες καί παΐδες, 
συνήλθομεν είς Δαλάνδαν Τέλος δέ τή 2 1 , δτε 
ό σίρ 'Ροβέρτος Ναπιέρος μετά τινα  τοΰ στρατοΰ 
έςέτασιν προσήγαγεν ήμάς α ύτώ , άπήλθομεν 
απαντες πρός τήν παραλίαν, καί έφθάσαμεν είς 
Ζούλαν τήν 2 8  μαίου.

Κατά τόν βραχύν έκεΐνον καιρόν τών δύο 
ή μερών ή κατάστασις ήμών μετεβλήθη τοσοΰ
τον, ώστε έφοβούμην μή έξαπατώ μαι. Τό π α 
ρελθόν μοι φαίνεται όνειρον φρικτόν, καί άνα- 
πολών πόσον ή άπελευθέρωσις ήμών έπήλθεν 
όλίγον πρό τής αύτοχειρίας τοΰ άχαλινώτου δε- 
σποτου, δστις κατεΐχεν ήμάς άδίκως, έπανα- 
λεγω κατ έμαυτόν* « Αγαθός ό Θεός, δστις 
άπέδωκεν ήμΐν τήν έλευθερίαν. »

(Έ κ  του αγγλικού )

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

'Υπο τοΰ ίατροΰ Τάσσου Νερούτσου.

α '.

Μ ΕΤΡΑ ΚΑΙ 2ΤΑΘΜ Α Τ Ι ϋ  

ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

(Συνέχεια άπό σελ. *63.)

II . ϊταθμητική μονάς έλογίζετο παρ Α ί- 
γυπτίοις βάρος ίσοδυναμοΰν δυσί άττικαϊς δραχ·· 
μαΐς καί μικρόν τι πρός , δι’ ό παρά Άλεξαν- 
δρεων έκαλεΐτο δ ίδ ρ α χ μ ο ν , αίγαιπτιστί δέ

‘Ο υιός τοΰ Θεοδώρου έχπαιδξυόμενο; έν ’Αγλλία,

Κ ΙΤΙ, έν ιερογλυφική γραφή σημειούμενον διά 
κοπίδος ή γυπός· τοΰτο άναφέρει ήδη Ώραπόλ- 
λων, λέγων δτι « [Αιγύπτιοι] δραχμάς δύο 
[γράφοντες] γΰπα ζωγραφοΰσι.... δ ιότι παρ’ 
Α ίγυπτίοις μονάς έστιν αί δύο δραχμαί, μονάς 
δέ παντός άριθμοΰ γένεσις· εύλόγως ούν δύο 
δραχμάς βουλόμενοι δηλώσαι γΰπα  γράφουσιν, 
έπεί [γύψ] μήτηρ δοκεΐ καί γένεσις είναι, κα- 
θάπερ καί ή μονας. » ( Ωραπ. I. ια .)  Επει 
δή δέ οί Α ιγύπτιοι μή εχοντες νόμισμα έποιοΰντο 
χρήσιν έν τα ΐς έμπορικαΐς αύτών συναλλαγαΐς 
καί λοιπαΐς δοσοληψίαις τεμαχίων άργύρου καί 
χρυσοΰ έν σχήματι δακτυλίων ή τροχίσκων ώρι- 
σμενου τινός βάρουί καί γνωστής διαμέτρου, 
οΐτινες παρ’ 'Έλλησιν ώνομάζοντο φ θ ο ΐδ ες  
χρ υ σ ίο υ  ή ά ρ γυ ρ ίο υ , ή σταθμία μονάς τοΰ 
άργύρου μετά τών πολλαπλασίων ή πολλοστη
μορίων αύτής έχρησίμευε καί ώς μονάς τ ιμ ή μ α 
τος, έπέχουσα οΰτω τόπον σταθμίου καί νομί- 
σαατος έν ταύτώ , είς τήν υλικήν άξίαν τοΰ 
οποίου έδύναντο νά άναχθώσιν αί κατά είδη 
άξίαι καί τ ιμ α ί τών διαφόρων έμπορευμάτων

καί άλλων άντικειμένων. Έκ τής μωσαϊκής 
πεντατεύχου γνωρίζομεν, οτι έν Αίγύπτω έπί 
τής Έςόύου τών Ίσοαηλιτών και μετ’ αύτήν έν 
Γΐάλαιστίνη γινομένου λόγου περί σταθμίας καί 
νομισματικής μονάδος έκαλεΐτο αύτή σίκ λος  
καί τό ήμισυ αύτής β ε κ ά χ , έν ώ έν τή ’Αλε
ξανδρινή μεταφράσει τών Ο 'ή  μονάς καλείται 
δ ίδ ρ α χ μ ο ν , καί τό ήμισυ αύτής δραχμή ή 
μάλλον ήμισυ τοΰ δ ιδ ρ ά χ μ ο υ . (Έξοδ. κα'. 
3 2 . λ η \  2 5 , 2 6 . Λευϊτ. κ ζ \  3  —  7 .  1 6 .)

Τα σταθμία παρά τοΐς άρχαίοις λαοΐς ήσαν 
λίθινα, καί έφέροντο παρά τών δημοσίων ζυγι
στών έν μαρσίππω (Δεύτερον. κε,« 1 3 . Μ ι χ . ς ' .
1 Ι ) - τοιαΰτα σταθμία αιγυπτιακά σώζονται 
μέχρι τής σήμερον, καί πρό πάντων δύο είνε 
πάσι τοΐς αίγυπτιολόγοις γνωστά. Τό ύπό τοΰ 
C lianipolliou-F igeac περιγραφέν έκ λίθου βα
σάλτου πρασίνου, σχήματος κυβικοΰ, ζυγίζον 

άκρ ιβώς 6 2  J- γράμματα γαλλικά, φέρει 
τον αριθμόν I IIII  πέντε μετά μικροΰ 
άνωθεν δακτυλίου, σημαίνοντος σταθμίον 
δυναμενον τό πενταπλοΰν άρχικής τίνος 
μονάδος ζυγιζούσης 1 2 1-γράμματα γαλ- 
λικα · το όνομα τής μονάδος δέν γράφεται, 
αλλ’ ες όσων θέλομεν ίδει κατωτέρω δέν 
μένει αμφιβολία, δτι ή έμφαινομένη μο
νας είνε τό δ ίδ ρ α χ μ ο ν  (Κ ΙΤΙj , καί τό 
σταθμιον πενταπλάσιον τοΰ διδράχμου. 
Το ομώνυμον άλλο σταθμίον εύρίσκεται 
εν τή αρχαιολογική συλλογή τοΰ θανόντος 
H arris έν Αλεξάνδρειά, έν σχήματι κώνου 
κολοβοΰ έκ λίθου μελανοφαίου, τοΰ καλού
μενου όφιτου τής έρήμου, φέοοντος έπί 
τής εύρυτέρας βάσεως ήμισφαίριον, καί 
επι τής περιφέρειας τήν επιγραφήν «Κ ίτι 
πέντε τοΰ θησαυρού τής πόλεως "Ων » ή 
τοι δίδραχμα πέντε τοΰ μετρικού συστή
ματος τής 'Ηλιουπόλεως · τό βάρος τοΰ 
λίθου είνε 4 5  περίπου γράμματα γαλλικά, 
ώστε το δίδραχμον δύναται νά καταλο- 
γισθή 9 γράμματα. Ούτως έχομεν δύο 
αυθεντικα σταθμία τής αιγυπτιακής άο- 
χαιότητος, άμφότερα πενταπλάσια μονά
δος, ήτις έπί μέν τοΰ πρώτου δέν άνα- 
φέρεται, επι δε τοΰ δευτέρου έπιγράφεται 
ΚΙΤΙ ή τοι δ ίδ ρ α χ μ ο ν  κατά τό μετρι
κόν σύστημα τοΰ βασιλικού θησαυροφυλα
κίου τής Ηλιουπόλεως, έξ ού εύλόγως 
εικάζεται, δτι καί τό προειρημέναν στα
θμίον ήτο έπίσης πενταπλάσιον τοΰ δί
δραχμου, άλλα κοινοτέρου τινός μετρικού 
συστήματος επαρχιακού, διαφέροντος κα
τα το ύλικόν βάρος άπό τοΰ οΰτως είπεΐν 

έπισήμου καί βασιλικού. Τοΰτο συνέβαινε καί 
παρ’ Έβραίοις, παρ’ οίς έκτος τού κοινού σίκλου 
ήν έν χρήσει και ό μωσαϊκός σίκλος τοΰ άγια- 
στηρίου, καί παρά τούτον ό βασιλικός, δστις 
έδύνατο μόλις τά τρία πεμπτημόρια τοΰ μω
σαϊκού.

Κ ατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, έπί τής 
περσικής καί μακεδονικής έν Α ίγύπτω  δυνα
στείας, τά  βασιλικά δίδραχμα είχον έκπέσει 
κατά τό βάρος αύτών, καθ’ δσον άπέβλεπε τά  
τότε πρώτον κοπεντα νομίσματα άργύρου καί 
χρυσοΰ, μέχρι 7  γραμμάτων γαλλικών. Πρώτοι 
στατήρες ή τοι δ ιπλά  δίδραχμα άργύρου, φέ- 
ροντα τύπον νομίσματος αιγυπτιακού, υπήρξαν 
οί έν όνόματι τού σατράπου Άρυάνδους χαρα- 
χθέντες (Ή ρόδ. IV , 1 6 6 ) έπί Καμβύσου καί 
Δαρείου, φέροντες τήν εικόνα καί έπιγραφήν 
αύτοΰ τοΰ υπάρχου · τούτων οι σωζόμενοι ζυγί- 
ζουσι 1 4  γράμματα γαλλικά. (Συλλογή Ίωάννου 
Δημητρίου, άριθμ. 1 .) Έπί τής μακεδονικής 
δυναστείας Πτολεμαίος Α.1 Σωτήρ έπανέφερεν 
έπί τής ύπαρχίας του καί έπειτα  έπ ί τής βασι-



λείας του είς τα παρ’ αύτοΰ έν όνόματι τοΰ 
ανηλίκου υίοΰ. τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 
έφεξής έπ’ ίδίω αύτοΰ όνόματι κοπέντα νομίσματ 
τα το αρχικόν βάρος κατα το μετρικόν σύστημα 
της 'Ηλιουπόλεως, ή τοι είς 9  γράμματα διά 
τά δίδραχμα καί 18 γράμματα διά τούς στα
τήρας. (Πρβλ. Συλλογ. Ιωάν. Δημητρίου άριθμ. 
10. 12 —  15. 9 4 . )  Αλλ’ οί μ ετ’ αύτον βα
σιλείς άπο Πτολεμαίου Β1 τοΰ Ψΐλαδέλφ. υ καί 
έφεξής έξελέξαντο καί πάλιν το τότε έπικρατοΰν 
ασιατικόν μετρικόν σύστνιμχ τών 7 γραμμάτων 
διά τά  δίδραχμα και 14 διά τούς στατήρας.

'Λλλο σταθμίον βάρους μεγαλείτερον τοΰ δ ι
δράχμου ήτο ή ο ύ γ κ ία  (ΟΥΤΕΝ). Μεταξύ 
διαφόρων άντικειμένων, άτινα προσφέρονται ώς 
λύτρα Τωθμώσει τω  Bf παρά τών υποταγών, έν 
επιγραφή τοΰ ναοΰ τοΰ Καρνακ μνημονεύονται,

If&ipaStov έν λί6ου κυανού ζυγίζον ούτεν 20 κίτι 9
ΙΙίτράοια  δύο γνησίου κυανού ζυγίζοντα ούτεν 3»

Τό ολον πετράδια τρία  όμοϋ ούτεν 50 κ ίτ ι 0.

Έκ τής επιγραφής ταύτη; εικάζεται οτι το ού'
τε ν ήτο πολλαπλάσιον τοΰ. διδράχμου κ ίτ ι, 
καί δτι εδει πλέον τών έννέα διδράχμων προς 
συμπλήρωσιν μιας ούγκίας ο ύ τ εν .

Έν τοΐς χρονικοΐς 'Ραμασσή τού l 'r έν ύπολο- 
γισμω συγκομιδής χρυσού έκ διαφόρων χωρών 
άνάφερεται (πάπυρος H a rr is )  ·

Χρυσός χαθαρό; ούτεν 217 y.iu 5
Χρυσοΰ κόν.ς έκ Κοπτοϋ ούιεν 61 κ ίτ ι 3
Χρυσό; καθαρό; έξ Α ιθιοπία; ούτιν 290 κίτι 8̂ -

Τό ολον χρνα ό ; καθαρό; και κόνις ούτεν 501) κ ίτ ι 6^.

Εντεύθεν εξάγεται, δτι τδ κεφάλαιον τών 
1 6 1- διδράχμων δύναται 6 ^  δίδραχμα καί 
10 έτερα, ά'τινα άποτελοΰντα μίαν μονάδα 
προστίθενται τώ κε&αλαίω τών ούτεν ή Tot 
ούγκιών· δθεν ή ούγκία είνεΐση 10 διδράχμοις, 
άρα τδ διπλάσιον τών πέντε διδράχμων, καί 
επομένως κατά τδ προμνημονευθέν μετρικδν σύ
στημα τοΰ βασιλικού θησαυροφυλακίου τής Η 

λιουπόλεως δύναται 9 0  περίπου γαλλικά γράμ
ματα , τοΰ διδράχμου ΰπολογιζομένου ίσου 
9  γράμμασιν, άφ’ ού τδ πενταπλάσιον τοΰ δ ι
δράχμου ήτοι ή'μισυ ούτεν εύρέθη ζυγΐζον, ώς 
άνωτέρω έρρέθη, 4 5  γράμματα γαλλικά. "Αλ
λως τε και μεταξύ τών παπύρων V a sa li ύπάρ- 
χουσι λογαριασμοί, οΐτινες καθώς ό πάπυρος 
H a rris  άποδεικνύουσιν, δτι τδ ού 'τεν έδύνατο 
δ έ κ α  κ ί τ ι .

"Οτι δέ τά  δίδραχμα καί αί ούγκίαι, γινο
μένου λόγου περί άλλων αντικειμένων και ούχί 
αργύρου η χρυσού, δέν έση'μαινον πάντοτε τδ 
πραγματικόν βάρος άλλά μάλλον τήν άξίαν αύ
τών εις άργύριον ομωνύμων σταθμίων, γίνεται 
δήλον έξ άλλων έπιγραφών. Έν τνί παρά τώ 
βρεττανικώ μουσείω αιγυπτιολογική συλλογή) 
ύπάρχουσιν έπιγραφαί περιέχουσαι τήν έκτίμη- 
σιν τών υπαρχόντων τοΰ έργάτου Αμενσαου.. . .  
« Κτήνος εν ούτεν 2  , . . .  σκευοθήκη ξυλίνη 
ού'τεν 2 . » Έν άλλη έπιγραφή άπαριθμοΰνται 
τά υπάρχοντα άλλου προσώπου ώς εξής · « όρει- 
χάλκινος άμφορεύς ούτεν 1 0 ,  όοειχάλκινος vt- 
πτήρ ούτεν 1 2 , όρειχάλκινος ταύρος (ειδώλων) 
ούτεν 1 , όρειχάλκινον πτηνδν ού'τεν 2 , ξίφος 
ού'τεν 2 ,  φιάλη ούτεν 2 . . . .  » Ένταΰθα ώς εί- 
κδς δέν γίνετα ι λόγος περι του υλικοΰ βάρους 
τών τοιούτων ογκωδών και μεγάλης ολκής αν
τικειμένων, άλλά τής έκτιμωμένης άξίας αύτών 
εις άργύριον, ή τοι νυμισματικάς ούγκιας αργυ
ρίου. Μόνα τά  πολύτιμα αντικείμενα, πετράδια 
ή μέταλλα, φαρμακευτικοί ή μυρεψικαί ΰλαι, 
έζυγίζοντο πράγματι, καί τδ ύλικόν βάρος έςε- 
φράζετο είς δ ίδραχμα καί ούγκίας, ώς εξάγεται 
έκ διαφόρων ιερογλυφικών έπιγραφών καί π α 
πύρων έν ιερατική καί δημοτική γραφή.

’Εκτός τών δύο τούτων σταθμίων, τοΰ δ ι

δράχμου καί τής ούγκίας, δέν άπαντώνται 
άλλαι μονάδες βάρους πολλαπλάσιαι ή πολλο- 
στημόριοι α ύ τώ ν  καί τά  μέν ελάττονα τοΰ δ ι
δράχμου βάρη ορίζονται διά κλασματικών άριθ- 
μών, τά  δέ πολλαπλάσια λογαριάζονται εις 
ούγκίας, διά τών οποίων άπαριθμοΰνται βάρη 
ύπερβάλλοντα καί τάς 3 0 0  0 0 0  αύτών, ήτοι 
3 0 0 0  0 0 0  διδράχμων αιγυπτιακώ ν, ώς θελο- 
μεν ϊδεΐν κατωτέρω.

Έν έπιγραφή έπί τών τοίχων τοΰ ναοΰ τής 
Άτβω ( E d f o u ) , όπου μεταξύ άλλων υπαρ- 
χουσι καί πολλαί « συνταγαί πρός σ/.ευασιαν 
κύφεως », τούς αριθμούς τών ούγκιών και τών 
διδράχμων παρακολουθοΰσι κλασματικοί αριθ
μοί έκφράζοντες πολλοστημόρια τοΰ διδράχμου,
, ,  ,  ,  , ,  „  \  1/ ν
ημισυ, τρίτα, π έμ πτα , εκτα, ογοοα, εννατα και 
λοιπά μέχρις ένός τριακοσιοστού εξηκοστού μέ
ρους αύτοΰ" ούτω λόγου χάριν « άριθμος υλικών 
έπτά, άριΟμδς ούγκιών δεκα επτά , διδράχμου 
ένδς καί δύο τριτημοίίων τοΰ διδράχμου. » Εν 
παπύροις ίερατικοΐς φαρμακευτικής ύλης, και 
άλλοις λογιστικών ελέγχων, άπαντώνται τριτη- 
μυοια, έν δημοτικοΐς δέ παπύροις και δωδεκα
τημόρια τοΰ διδράχμου.

Μέχρι πρό μικρού ένομίζετο κοινώς, δτι έπι 
μεγάλων ποσοτήτων άθρόων ύλών ξηρών ή ρευ
στών, έγίνετο χρήσις ώς σταθμητικής μονάοος 
τής μ να ς ( Μ ΕΝΑ), μ α ν έ  έβραΐστί, ή'τις ση- 
μα^νουσα βάρος έγράφετο δήθεν διά χαρακτήρων 
παρακολουθουμένων ύπό σχήματος κύβου, έμφαι- 
νοντος σταθμίον, σημαίνουσα δέ μέτρον χωρη- 
τικότητος υγρών ούσιών παρηκολουθεΐτο ύπο 
σχήματος αγγ'είου, άποτελοΰσα ούτω τήν μετά- 
βασιν άπδ σταθμίου εις χωρητικότητας μέτρον· 
άλλ’ έσχάτως άπεδείχθη, ό'τι ή λέξις έςελαμ- 
βάνετο μέχρι τοΰδε ήμαρτημένω;, διότι έπί 
σταθμίων εδει άναγνωσθήναι ο ύ γ κ ία ν  ( ΟΥ
ΤΕΝ ) , έπι χωρητικότητα; δε άλλοτε μ ν ά ν  
( ΜΕΝΑ ), καί άλλοτε χ ο ίν ικ α  ( ΤΕΝΑ ) . 
Μάλιστα είσίν αιγυπτιολόγοι, οΐτινες ούχί μό
νον δεν παραδέχονται καθ’ όλου τήν αιγυπτιακήν 
μ νά ν  ώς σταθμίον, άλλ’ ού'τε ώς μέτρον, ει μη 
άπλώς ώς άγγεΐον αορίστου χωρητικότητας, καί 
μεταφράζουσιτήν λ έ ξ ιν λ ά γη ν ο ν  η κ α δ  ίσ κα ν .

"Αλλως τε , ό'που γίνεται λόγος περί βάρους 
μεγάλων ποσοτη'των ξηρών ούσιών, οί λογαρια
σμοί έκφέοονται πάντοτε είς ο ύ γ γ ί α ς  ( ΟΥ
ΤΕΝ ) , καί ούχ ί εις άλλην πολλαπλασίαν σταθ- 
μικήν μονάδα· ούτως έν παραδείγματι έπ ί τοΰ 
ιερατικού παπύρου R o b lin  τής αύτοκρατορικής 
έν Παρισίοις βιβλιοθήκης , δςτις δέν είνε άλλο 
εϊ μή πρόχειρον κατάστιχον προμηθεύσεως καί 
παραλαβής τροφών δ ι’ εν τών πολλών άνακτό
ρων τοΰ Φαραώ Ση'θεως τοΰ Α1, μεταξύ άλλων 
άναφέρονται (σελ. X I ).

Άλευρα σαρκία 160), φέροντα βάρος 
ουγκιών 392,3  25 

έδωκαν κυλλήστει; (π ρ β λ . Ή ρόο . II- 7 7 . )
πο ιούσα ; ούγκία; 364,371

.....................................άρτους στρογγυλούς ί ,800
ποιοϋντας ούγκίας 24,800

τό ολον ούγγίας 386,471 

Έ λλε ιμ μα  ούγκίας 6,4  54

111. Μονάς μέτρου χωρητικότητος ίδια πάν
τως ρευστών ούσιών, έλαίου, γάλακτος, οίνου, 
μέλιτος καί τών όμοιων άπαντώνται έν τη Νε
κυοβίβλω, έν άλλοις παπύροις, καί πολλαχοΰ 
τών έπιγραφών τδ ΐν ιο ν  ή ίν ίο ν  ( U N )  , 
έβραΐστί ϊν ,  ταύτδν τώ  ξέστη ναι ισοδύναμον 
κατά Γαληνόν, κατά δέ τούς υπολογισμούς τών 
νεωτερων ίσον περίπου ήμίσει πρωσσικω Q u a r t ,  
καί άκριβέστερον είπεΐν ίσον 0 . 4 6  έκατοστο- 
λίτροις γαλλικοΐς, ώς εξάγεται έκ τής καταμε- 
τρήσεως τών έν Λουγδούνψ Βαταυών καί έν τώ 
Βρεττανικώ μουσείω σωζομένων ένεπιγραφων 
υδριών, φερουσών τά μέτρα τής χωρητικότητος

αύτών έντυπα, λόγου χάριν ο ΐν 2 5 ,  ΐν 12 , ΐν 
7  | ,  ΐν 8  » Ιν γ'άλακτος καί οίνου» (Νε-
κυόβιβλος.) .

Τοΰ ίνίου τριπλασία μονάς ήν ο αιγυπτιακός 
ά μ φ ο ρ ε ύ ς  ΑΠΕΤ , έβραΐστί βάθ η βάτον 
( Εύαγγελ. Λουκ. ιξ"'. G. ) δυνάμενος 4 0  ίνία 
ήτοι μικρού δεΐν λίτρας 18 γαλλικάς καί ή μ ί- 
σειαν (Αίτρας 1 8 . 4 0 ) .  Έν έπιγραφ·?: τοΰ ναοΰ 
τοΰ χοιρίου M edinet-A bou , ό'που γίνετα ι λό
γος περί δημοσίων εισφορών εϊς είδη διά  τήν 
ένιαύσιον χρήσιν τών λειτουργιών τοΰ ναοΰ, ανα- 
φέρονται πρός τοΐς άλλοις καί διάφοροι ποσό
τητες μέλιτος καί έλαίου, καί κάτωθεν έν κεφα- 
λαίω «τδ  ολον ποσόν μέλιτος ΐν  8 |  άνά πάσαν 
ημέραν, φέρει δ ι ’ έτος έ / καί ήμέρας πέντε 
ά π ε τ  7 9  καί -L·. 'Ελαιον πρός καΰσιν . . . 
τό ό'λον έλαίου διαυγούς ΐν  3 καί |  άνά πάσαν 
ήμε'ραν, φέρει δ ι ’ έ'τος έν και ήμέρας πέντε
ά π ε τ  3 4  καί ΐν  3 9  καί »

Μικρότερον πρός καταμέτρΛ,σιν έλαίου και 
μύρων μέτρον ήτο ή λ ή κ υ θ ο ς  ΑΟΙν ) ,  έβραι- 
στί λ  ό γ , ίση τριτημορίω τοΰ ΐν , καί επομένως 
0 . 1 5 έκατοστολίτροις γαλλικοί;· ούτω «έλαιου 
διαυγοΰ; λόκ δύο » . ( Πάπυρος γνωστικός εν 
Λουγδούνω Βαταυών.)

"Ο τι τά μέτρα ΑΠΕΤ, 'Ι Ν ,  καί ΛΟΚ είσιν 
ομώνυμα τοΐς έβραϊκοΐς β ά θ , ΐν καί λ ό γ ,  
έκαστος δύναται νά είκάση εύλόγως, και ομως 
ή απόλυτος καί σχετική αύτών χωρητικότης 
φαίνεται νά διαφέρη πολύ, καΟίτι τό μεν ιν 
τών Αιγυπτίων ήτο κατά Γαληνόν ισον τώ ςεστη 
τών ’Αττικών, τό δέ ΐν τών ’Ισραηλιτών παρα
βάλλει ό Ίώσηππος πρός δύο χόας άττικούς- 
έπειτα  τό μέν ά π ε τ  τών Αιγυπτίων έδύνατο 
4 0  ΐν ,  ένώ  τό β ά θ  ή β ά τ ο ν  τών ’Ισραηλι
τών έδύνατο 7 2  ξέστας αττικούς ή 6  μόνα 
έβραϊκά ϊν· έπί τέλους τδ λ ό κ  ήν τδ τρ ιτημό
ριον του αιγυπτιακού ίνίου, έν ω κατά 'Ραββι- 
νους τό λ ό γ  τών Εβραίων ήν τό δωδέκατον 
τοΰ ι/.ωσαϊκοΰ ΐν .

Έν τη προμνημονευθείση μυρεψικη αναγραφή 
έπί τών τοίχων τοΰ ναοΰ τής Άτβω (E d fo u )  
« πρός σκευασίαν κύφεως » ύπάρχουσι μεταξύ 
άλλων καί διδόμενα πρός αναγωγήν μέτρων 
χωρητικότητος είς σταθμία βάρους, καί ένδειξιν 
τής ειδικής βαρύτητος διαφόρων ύλών ούτως 
« άθριθμός φυτικώνύλών 3 ,  αριθμός μέτρων χω
ρητικότητος ΐν 6· ένός ού'τεν άναλογοΰντος τώ 
ΐν, γίνεται αριθμός ού'τεν 6 .  . . . Σταφίδων 
εκχύλισμα ΐν 2· ένός ούτεν καί κίτι πέντε ανα- 
λογούντων τώ ΐν , γίνεται άριθμος ού'τεν 3 . » 
Καί κατωτέρω « [ τάς ΰλας ] ταύτας διύλισον 
οΐνω ΐν 5 ’ πέντε ού'τεν άναλογούντων τω ΐν, γί
νεται αριθμός ού'τεν 2 5 . . . . [πρόσθες] μέλιτος 
ΐν 5· έπτά δε ούτεν καί κίτι πέντε άναλογούν
των τώ ΐν, γίνεται άριθμος ούτεν 3 7 , κίτι 5 >'. 
Έκ τούτων εξάγεται ό'τι έκχύλισμα φυτικόν 
έδύνατο βάρος μιας ούγκίας, έκχύλισμα άλλο 
ούγκίας μιας καί ήμισείας, οίνος ούγκιών πεντε, 
καί μέλι ούγκιών έπτά καί ήμισείας πρός έκα
στον ΐν. Κλασματικαί ήτοι μικρομετρικαί διαι
ρέσεις άπαντώνται καθώς καί έπί τοΰ διδράχμου 
ήμίσεα τρ ίτα , τέταρτα, πέμπτα καί λοιπά 
μέχρις ένός τριακοσιοστού έξηκοστοΰ μέρους 
τοΰ ΐν.

Μικρότερον τού λόκ μέτρον ήν ή χ η 'μη 
(Χ ΙΒΝ  ), ίση τέταρτημορίω τοΰ ΐν ήτοι 0 . 1 I 
έκατοστολίτροις γαλλικοΐς, καί χρησιμεύουσα 
πρός μέτρησιν μύρων καί άλλων ρευστών άρω- 
μάτων και φαρμακευτικών ύλών· άπαντάται 
ό'μως καί ή λεγομένη χ ή  μ  η μ ε γ ά λ η  (ΧΙΒΝ- 
ΑΑ ) εύρυχωροτέρα τής πρώτης.

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

Ο  ΚΑΝΑΛεΤΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒεΝεΤΙΑ.

Μετά τό μεγάρου ίου Φόσκαρη έρημωθεν, 
και κατοικούμενον νυν ύπό τίνος πενεστάτης 
οϊκογενείας απογόνου τής τοϋ Δόγου, δια- 
πρέπει καί τό βασίλειον ενθα κατωκει έν ετει 
1 8 4 8  ό πατρίκιος Βαρθολομαίος Κα,τέλλος, 
ούτινος τό όνομα κατέστη περίφημον άπο 
της ωραίας αύτοΰ θυγατρός Βιάγκας. Κ ατ’ 
έκεϊνον τόν καιρόν αί εύγενεϊς τής Βενετίας 
οικογένεια», ένασμενίζουσαι τοΐς τών Μωα
μεθανών έ'θεσιν, εκλειον τάς θυγατέρας αύ
τών έν μοναστηρίοις, όπως προφυλάξωσι τά 
μέν ήθη αύτών άπό πάσης εγκοσμίου έπη- 
ρείας, τήν δέ τιμήν άσπιλον, καί μόνον κατά 
τάς έορτάς ήγον αύτάς είς τήν έκκλησίαν.

Έπανελθουσα έκ τής έκκλησιας κυριακήν 
τινα ή νέα Βιάγκα, καί ϊδοΰσα έν τινι παρα- 
Ούρω τοϋ απέναντι τοϋ πατρικού μεγάρου 
οίκου ώραϊον καί εύγενή τώ  σχήματι νέον, 
έρωτικώς αύτήν προσβλέποντα καί μειδιών- 
τα , ήράσθη αύτοΰ, καί κατώρθωσε, προσ- 
ποιουμένη ασθένειαν, όπως άποφύγη τήν έν 
τώ μοναστηρίω έπάνοδον, καί συνδιαλέγηται 
αύτώ παννυχί κατερχομένη είς τήν παρά 
τήν διώρυχα μικρά ν τοϋ μεγάρου πύλην, 
'θ  νέος οδτος ήν ό φερώνυμος Πέτρος Βο- 
ναβεντούρης, οστις, θηρεύων πλοΰτον, ήλθεν 
έκ Φλωρεντίας εις Βενετίαν, καί είσηλθε

γραμμαΐεύσων είς ιόν έμπορικον οίκον τοΰ 
'Ενετοΰ Σαλβιάτη, κείμενον αντίκρυ τοϋ με
γάρου Καπέλλου, οδτινος επεστατει ό θειος 
αύτοΰ ’Ιωάννης Βοναβεντούρης.

Καθ’ έκάστην νύκτα ή άφρων νεάνις πε- 
ριβαλλομένη μέλανα μανδύαν κατηρχετο 
τολμηρώς μέχρι τής πύλης τής διώρυχος, 
καί διαπερώσα μικράν γέφυραν, έπορεύετο 
προς τόν έραστήν. Αλλά κακή μοίρα οιερ- 
χόμενος τήν διώρυχα οψίζων τις γο ;οολιε- 
ρος, καί βλέπων τήν τοϋ μεγάρου πύλην 
έφ’ ήμισείας άνεωγμενην, εκλεισεν αυτήν · 
καί ό'τε ή νέα περί τήν πρωίαν ήθέλησεν ΐνα 
είσέλθη είς τόν οίκον, εύρεν αύτήν κεκλει- 
σμένην. Μή τολμώσα ίνα κρούση την θυραν, 
και βλέπουσα έαυτήν μέν καταισχυνθεϊσαν, 
τόν δέ έρωτα αύτής φανερωθέντα, φοβου- 
μένη δέ καί τήν διά βίου εν τινι μοναστηρίω 
κάθειρξιν, έπανήλθεν έντρομος πρός τόν έρα
στήν, οστις συνεβούλευσεν αύτή ί'να δραπε- 
τεύσωσι τήν ταχίστην είς Φλωρεντίαν, όπερ 
καί έγένετο.

Τήν πρωίαν οί γονεϊς τής Βιάγκας κατε- 
πλάγησαν μέν μή εύρίσκοντες τήν προσφιλή 
αύτοΐς θυγατέρα έν τώ μεγάρω, άγνοοΰντες 
ό'μως τον έρωτα αύτής, ένόμισαν ό'τι, δυσα- 
ρεστηθεΐσα, άνεχώρησε παρ’ ώραν είς τό

μοναστήριον. ’Α λλ’ έννοησαντες τήν ά λ ή - 
θειαν έδήλωσαν τό γεγονός τώ  άστυνόμω, 
ό'στις έρευνήσας έ'μαθε τήν δραπέτευσιν αύ
τής μετά τοΰ Βοναβεντούρη. Ο έκ πατρός 
θείος τής Βιάγκας, πατριάρχης τής Ακυη- 
λίας (A q u illa ) , μέγα τότε δυνάμενος παρά 
τώ συμβουλίω τών Δέκα, άπέφηνε τοΰτο 
ύβριν πρός τούς εύπατρίδας, καί άπήτησε 
τήν προγραφήν τοΰ φυγάδος καί κάθειρξιν 
τοΰ θείου τοϋ Πέτρου Ίωάννου Βοναβεν
τούρη, οστις συλληφθείς ύπό τοΰ ίεροΰ δικα
στηρίου καί άπαχθείς δέσμιος είς δεινήν ειρ
κτήν άπεβίωσε μετ’ όλίγον.

’Εν τούτω δέ οί δύο φυγάδες κατέφυγον 
πρός τον πατέρα Βοναβεντούρην εις Φλω
ρεντίαν, δεξιωσάμενον αύτούς εύμενέστατα, 
καί συζευ·/ Οέντες έπορίζοντο τον βίον ό μέν 
καλλιγραφών, ή δέ Βιάγκα κεντούσα θαύμα- 
σίους τάπητας κατά τόν βενετικόν τρόπον 
καί αϊσθησιν. Καίπερ δέ συνειθισαένη τόν 
άνετον βίον τοΰ πατρικοΰ οίκου, ή Βιάγκα, 
έρωτικώς έ'/ουσα πρός τόν σύζυγον, ύφίστατο 
άνδρωδώς τήν πενίαν καί έρημίαν. Μή δυ- 
ναμένη δέ ίνα έξέλθη ώς καταδιωκομένη, 
διήγεν άείποτε οικουρούσα, μόνην έ'χουσα 
ψυχαγωγίαν τό διοραν λαθραίως διά τών 
κιγκλίδων τοΰ παραθύρου τούς διαβαίνοντας.



’Αλλά διερχόμενός ποτε έφιππος ό υιός 
Κόσμου του πρώτου μέγας δούξ Φραγκίσκος 
Μέδικος τήν όδον τής Βιάγκας είδε τυχαίως 
διατών κιγκλίδων τούς ώραίους καί μεγάλους 
αύτής οφθαλμούς, λάμποντας ώς τοπάζια. 
Βλέπουσα δέ έαυτήν θεωρουμένην, ή νεαρά 
του Πέτρου σύζυγος ήρυθρίασε, καί φοβη- 
θεΐσα άφήκε το καρυόφυλλον οπερ διά'/ειρος 
είχε παρά τον δοΰκα. Ο δ’ άναξ, καταβάς 
άπο τού ίππου, άνήρε το άνθος, καί έφίλη- 
σεν αύτό βλέπων προς τό παράθυρον. ’Α λλ' 
ή'δη το ώραϊον τής Βιάγκας πρόσωπον ήφα- 
νίσθη, καί ό δούξ ετι έρωτόληπτος, μάτην 
οιήρχετο τήν όδον καθ’ έκάστην έλπίζων νά 
ίδη πάλιν αύτήν. ’'Εκτοτε το παράθυρον διέ- 
μεινεν άείποτε κεκλεισμένον. Ο δέ, βαρυ- 
θυμών, έφανέρωσε τόν έρωτα αύτοΰ τώ δι- 
δασκάλω καί μέντορι Μονδραγο'νη, Ισπανώ 
τό γένος, εύφυεΐ καί σοφώ, φ  ό πατήρ τοΰ 
δουκός έπέτρεψε τήν τοΰ άνακτος παιδείαν.
« Ανάγκη ίνα μάθω τό ό'νομα τής ώραίας 
ταύτης γυναικός έντός όκτώ ήμε
ρων >>, έ'λεγεν αύτώ έπιμένων καί 
βιαζο'μενος.

'θ  Μονδραγόνης, προαιρούμενος 
ίνα γένηται χρήσιμος τώ άνακτι, 
έδήλωσε τά  γινόμενα τή συζύγω 
αύτοΰ, ή τ ις , έλπίζουσα μεγάλην 
ανταμοιβήν , έ'σπευσεν ίνα μάθη τά 
κατά τόν οίκον έν ω διέτριβεν ή 
Βιάγκα. Αλλ’ ίνα δυνηθή εισελθεΐν 
είς τον οίκον, κατο^ρθωσεν ίν ’ άνα- 
τρέψη διά τής ιδίας άμάξης τήν 
γραϊαν μητέρα τοΰ Παύλου πορευο- 
μένην είς τήν άγοράν καί άγάγη 
περίλυπος καί άγωνιώσα ύπο τοΰ 
συμβάντος αύτήν οίκαδε έν τή άμάξη.
’'Επειτα δέ, καθίσασα παρ’ αύτή, έκά- 
λεσε τον ίατοόν, καί έ©ανέοωσεν ό'τι,I ’ i t  ’
επειδή έτραυμάτισεν έκείνην, ήθελεν 
ίνα νοσηλεύση αύτήν ίδιοχείρως.

Ερχόμενη δέ καθ’ έκάστην είς 
τήν οικίαν ήλθεν είς λόγους τή 
Βιάγκα, ήτινι συνελάλει περί τής κα- 
ταστάσεως αύτής έν τή αύλή. JI δέ 
άκακος Βιάγκα, πεισθεΐσα τήν ά γ α - 
θο'τητα καί τήν δύναμιν αύτής, έξω- 
μολο'γησε τά πάντα παρακαλοΰσα 
αύτήν ίνα μεσιτεύση, ό'πως έμποδίση τήν 
αύτοΐς έπικρεμαμένην καταδίκην τοΰ συμ
βουλίου τών Δέκα. 'Η δέ κατέπεισεν αύτήν 
ίνα έ'λθη εις όφθαλμούς τοΰ μεγάλου δου
κός, αύτή έξαιτησομένη τήν μεσιτείαν αύτοΰ 
ύπέρ έαυτής καί τοΰ συζύγου. 'Η δυστυχής 
Βιάγκα, καταπεισθεΐσα, έξήλθε μετ’ αύτής 
έκ τής οικίας, άλλά δέν έπανήλθεν ήδη. 'θ  
δέ άνήρ αύτής Πέτρος, μαθών τά  γενόμενα, 
έμάνη, καί μετά τινας ήμέρας εύρέθη πε* 
φονευμένος παρά τήν Αρχαίαν Γέφυραν τής 
Φλωρεντίας.

Μετά δέ τον θάνατον τής συζύγου αύ
τοΰ Ιωάννης τής Αύστρίας ό Φραγκίσκος 
Μέδικος ένυμφεύθη κρυφίως τήν Βιάγκαν 
έν τή έκκλησία τών βασιλείων. Αλλά το 
άπόρρητον έδημοσιεύθη μ ετ’όλίγον, καί μετά 
εξ μήνας ή Βιάγκα παρέστη ώς διάδοχος 
τής ’Ιωάννης τής Αύστρίας. 'θ  δέ μέγας 
δούξ έ'πεμψε πρέσβεις είς Βενετίαν άγγελοΰν- 
τας τόν γάμον αύτοΰ, ήγουμένου τοΰ κόμη- 
τ,ος Μαρίου Σφόρτζα δέ Σάντα Φιόρα. Οί

συγγενείς τής Βιάγκας άπήντησαν αύτοΐς 
προσκαλοΰντες ίνα κατοικήσωσιν έν τώ  με- 
γάρω Ιναπέλλω. Αλλά καί αύτός ό θεΐος 
τής Βιάγκας, ό άγριος πατριάρχης Άκυληϊας, 
οστις έξήγειρε τούς Βενετούς εύπατρίδας 
κατά τών φυγάδων, κατήλθεν ένδεδυμένος 
τά αρχιερατικά αύτοΰ άμφια ίνα ύποδέξηται 
τόν κόμητα Σφόρτζαν.

'Η Γερουσία απέδειξε τότε τούς δύο Κα- 
πέλλους ίππότας τοΰ χρυσού Άστέρος· τό 
δέ συμβούλιον τών Δέκα κατέγραψε τό γε
γονός έν τώ χρυσώ βιβλίω.

Αί εικόνες τοΰ Καναλέττου είσί σπανιώτα- 
ται έν Βενετία. Διότι οί Βενετοί εχοντες το 
πρωτότυπον ώλιγώρουντών άπομιμημάτων. 
Τό μουσεΐον όμως τής Νεαπόλεως κέκτηται 
πολύτιμον συλλογήν δώδεκα εικονισμάτων 
τοΰ Καναλέττου ισομεγεθών καί έξειργασμέ- 
νων μετά τής συνήθους τώ τεχνίτη εύχε- 
ρείας καί δεινότητος. Τά έ'ργα αύτοΰ διεσπά-

Λ ϊονά ρ ίο ; Δα Β ίγ/ιος.

ρησαν πανταχόσε τής Ευρώπης, καί είναι 
νΰν ιδίως έν ίδιωτικαΐς συλλογαΐς, θαυμαζό- 
μενα διά τήν χάριν καί τήν έντέλειαν τής 
τών χρωμάτων έπιβολής καί τών έξεικονι- 
σμένων πραγμάτων τήν ένάργειαν. Τό μου
σεΐον τοΰ Λούβρου κέκτηται ίν  μόνον εικό
νισμα αύτοΰ διαμορφοΰν τήν έκκλησίαν τής 
Αγίας Μαρίας τής Σωτηρίας, ήν έ'κτισεν ό 
άρχιτέκτων Λογγένος μετά τήν έν έ'τει 1630  
παΰσιν τοΰ λοιμοΰ.

'Υπό το κοινόν τών Καναλέττων ό'νομα 
συγν έουσιν οί πολλοί τόν ανεψιόν τοΰ Κα
ναλέττου Βερνάρδον Βελόττην, ό'στις ούδέ— 
ποτε διέτριψεν έν Βενετία, άλλά περιοοεύων 
κατέλιπε πλήθος έργων έν Μονάχω, έν 
Βιέννη, έν Δρέσδη, έν Πετρουπόλει, έν Βαρ
σοβία, καί άπέθανεν έν έ'τει 1780.

JI σχολή τοΰ ’Αντωνίου Καναλέττου 
άποτελειοΰται ύπό τών τελειοτάτων καί πο- 
λυτιμοτάτων έργων τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ 
Φραγκίσκου Γουάρδη ( 1 7 1 2 —  1 7 9 3 ) ,  
οστις, καίπερ μιμούμενος τόν διδάσκαλον,

περιεποίησεν έαυτώ αύτουργοΰ δόξαν, πολ— 
λάκις ύπερτερήσας έκείνου κατά τε τήν 
ποικιλίαν καί τήν γοργότητα. "Οθεν καί λέ
γεται ότι ό μέν μαθητής έγένετο μάλλον ζω
γράφος, δ δέ διδάσκαλος Καναλέττος μάλ
λον άρχιτέκτων.

’ΕτιμήΟη δέ ό Καναλέττος καί ώς χα λ- 
κογράφος χαράξας αύτοχειρί πολλάς τών 
ίδιων εικόνων μετά τοσαύτης έναργείας καί 
τέχνης, ώστε πολλαί αύτών νομίζονται σπά
νια καί δυσεύρετα κειμήλια . Πολλάς τών 
χαλκογραφιών αύτοΰ έξειργάσθη διά τοΰ νι
τρικού οξέος ( e a u - f o r t e ) ,  καί κατέστησαν 
λίαν έπιζητήσιμοι έ'νεκα τής δεινότητος μεθ’ 
ής ό τεχνίτης άπεμιμήθη τάς στολάς καί τά 
ήθη καί τούς τρόπους τών Βενετών. Διότι έν 
αύταΐς δύναται έκαστος ίνα διακρίνη καί έν 
τοΐς μικροτάτοις καί πορρωτάτω διορωμέ- 
νοις άνθρώποις τά έπιτηδεύματα αύτών. Μία 
η δύο γραμμαί ίδιοτρόπως παρεγκλίνουσαι 
ή τεμνόμεναι περιγράφουσι μακρόθεν τόν 

αχθοφόρον, τον τελώνην, τόν ιερέα, 
τον καλόγηρον, τόν γονδολιέρον, καί 
τήν οικοδέσποιναν. Θαυμαστέα δέ 
καί ή δύναμις καί ή αλήθεια μεθ’ ής 
έξεικονίζει τά έν τώ  ύδατι έμφαινό- 
μενα βασίλεια καί γονδόλας- καί όπερ 
θαυμασιώτατον, τήν άντανάκλασιν 
άμάξης μετά τοΰ άμαξηλάτου καί 
τών ίππων έπί τοΰ έδάφους ύγραν- 
θέντος ύπό τής εναγχος καταπεσού- 
σης βροχής, λπλώ ς δέ ό Καναλέττος 
είναι δεινότατος έν τή ύποτυπώσει 
τών καθ’ έκαστα. Έζωγράφησε δέ 
καί τινας άπόψεις τοΰ Παταυίου καί 
τό Μόναχον.

Ταΰτα γνωρίζομεν περί τοΰ βίου 
τοΰ ζωγράφου, ό'στις έγένετο ό τ ε 
λ ευ τα ίο ς  τής μεγάλης σχολής τών 
χ ρ ω μ α τ ισ τ ώ ν . Απέθανε δέ έν Βε
νετία τή 2 0  άπριλίου 17G8.

Έ ν τοΐς είκονίσμασι τοΰ κεχαρι- 
σμένου τούτου καλλιτέχνου διέλαμψε 
τό τελευταΐον ή βενετική σχολή · ώς 
εί βλέπων τήν παρακμήν τής πατρί
δος , ήθέλησεν ό Καναλέττος ΐνα 
άπεικονίση λαμπρότητα μ ετ’ ολίγον 
άμαυρωθησομένην. Έ ξ ού ή ύπέρ 

λόγον τέρψις ήν αίσθανόμεθα Οεωροΰντες τά 
τεχνουργήματα τοΰ άνδρος, καί ή ποίησις 
ήν αύτοΐς άποδίδουσιν ή ήμετέρα φαντασία 
καί μνήμη. Καί ίσως, όταν ποτέ ή γοητευ
τική αΰτη αρχιτεκτονική κατακλυσθή έν 
τοΐς τενάγεσι, καί τά κύματα τοΰ Αδρίου 
κατακαλύψωσι τά βασίλεια τοΰ Φαλιερου 
καί τοΰ Βαρβαρίγου, καί μόνον διασωθή μι
κρά τις τοΰ Καναλέτου χαλκογραφία, οη- 
λώση τοΐς έπειτα δποία τις ήτο ή τερπνή 
αυτη πόλις, ήντινα το άσμα τοΰ γονδολιέρου 
παραβάλλει πρός τήν Αφροοίτην οιότι, ώς 
ή Αφροδίτη , άνέδυ καί αυτη έκ τοΰ άφροΰ 
τής θαλάσσης.
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ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΔΑ ΒΙΓΚΙΟΣ.—  ΚΟΡΡΕΓΙΟΣ.

Τήν Λ ομ βα ρδικήν σ χ ο λ ή ν  συνέστη
σαν οί κατά τάς μεγάλας τής βορείας ’Ιτα

λίας πόλεις, τήν Μάντουαν, τήν Φερράραν, 
τήν Μοδέναν, τήν Κρεμώναν, τήν Πάρμαν, 
τά Μεδιόλανα, πλήν τών Βενετών, διατρί- 
ψαντες καί διαπρέψαντες καλλιτέχναι τής 
Παλιγγενεσίας, ών μέγιστοι άνεδείχθησαν 
έν μέν Μεδιολάνοις ό Λεονάρδος δά Βίγκιος, 
έν δέ Πάρμα ό Κορρέγιος, έν δέ Μοδένα ό 
μαθητής τοΰ 'Ραφαήλου ’Ιούλιος 'Ρωμανός. 
Τής σχολής δέ ταύτης πρόδρομος έγένετο

ιδίως ό Μαντέγνας (1 4 3 1 —1 .>06), ό'στις 
κατά τον Βασάρην έπρέσβευεν ότι τά τών 
άρχαίων τέλεια έ'ργα ήσαν τελειότερα καί 
τής φύσεως αύτής. Διό καί τά ζωγραφή- 
ματα αύτοΰ, καίπερ χριστιανικής ύποθέσεως 
όντα, οζουσιν αρχαϊκής άφελείας, μεταμορ- 
φοΰντος τόν μέν άγιον Σεβαστιανόν είς ’Απόλ
λωνα, τήν δέ άγίαν Εύφημίαν είς Δήμητρα.

’Αλλ’ ή περιφημοτάτη πασών τών έν τή

Βιάγκα Καπέλλου.

ανω Ιταλία συσταθεισών κατά τήν Π αλιγ
γενεσίαν σχολών είναι ή ύπο τοΰ Λεονάρδου 
οα Βιγκίου έν Μεδιολάνοις κατασταθεΐσα. 
Επειοη ο Λεονάρδος, καίπερ Φλωρεντινός 

ων, εκόμισεν εις Μεδιόλανα τήν φλωρεντι
νήν τέχνην, ώ ; ό Μ ιχαήλ Ά γγελος καί ό 
Ραφαήλος είς Ρώμην, καί ώς ούτοι, κα- 

τέλιπον ικανούς μέν τινας μαθητάς, ούδένα 
οέ ένάμιλλον πρός εαυτούς διάδο/ον.

Ο βίος τοΰ Λεονάρδου Βιγκίου, ό'στις, ώς 
οί πλεϊστοι τών ζωγράφων τής Παλιγγενε
σίας, έγένετο πανεπιστήμιον, είναι μέχρι τοΰ 
τριακοστοΰ έτους ήκιστα γνωστός. Τοΰτο δέ 
μόνον γνωρίζομεν ότι ύπήρξε μαθητής τοΰ 
Βερακκίου άμα τώ Περουγίνω. Γεννηθείς 
έν τώ παρά τήν Φλωρεντίαν φρουρίω τοΰ 
Βιγκίου, άναφαίνεται τό πρώτον εν τινι 
ποιητών άγώνι καί τρουβαδούρων, έν ώ

έ'χων διά χειρος άργυραν λύραν, παρ’ αύτοΰ 
κατασκευασθεΐσαν, καί άδων προς αύτήν τά 
ίδια έ'πη ένίκησε τούς πανταχόθεν συνδρα· 
μόντας μουσικούς καί τούς αύτοσχεδιάζον- 
τας ποιητάς. Ολίγω δ’ ύστερον άναδείκνυται 
άρχιτέκτων τοΰ θόλου τών Μεδιολάνων καί 
άλλων οικοδομημάτων θηρεύων τήν ύπό 
τών άρχαίων ρυθμών ανταλλαγήν τής γοτ
θικής τέχνης. Έν έ'τει 14 8 3  συνέστησεν έν



Μεδιολάνοις ακαδημίαν τών ελευθερίων τε
χνών, ύπέρ ής έγραψε τήν περίφημον περί 
ζωγραφικής, περι τών κινήσεων του ανθρω
πίνου σώματος και περί τών έν άπο'πτω 
πραγματείαν. Μετά δέ ταΰτα Βλέπομεν αύ
τον στρατιωτικόν μηχανικόν παρά τώ δουκί 
τών Μεδιολάνων, καί δημιουργοΰντα νέα 
όχυρώσεων συστήματα, πρόσφορα είς το 
άντέχειν τώ ήδη έφευρεΟέντι κινητω πυρο- 
βολικώ. ’£ν ταύτώ δέ φέρει είς Μεδιόλανα 
δΓ ύδραγωγείων τά  ΰδατα τοΰ νΛδδα, καί κα
τασκευάζει τήν διιόρυχα τοΰ Μορτεράνα με
γάλως τήν Λομβαρδίαν ώφελήσασαν. Κα
τεσκεύασε δέ καί ύπέρ τοΰ San Severino

μεγαλοπρεπές μέγαρον διαφθαρέν ΰστερον 
κατά τούς έπελθόντας πολέμους.

Μετά τήν άλωσιν τών Μεδιολάνων έπορεύ- 
Οη είς Φλωρεντίαν (1498), καί είς 'Ρώμην, 
καί τέλος, δεχθείς τάς προτάσεις Φραγκίσκου 
τοΰ δευτέρου , μεγάλως θαυμάσαντος τήν 
πολυϊδμοσύνην καί τέχνην αύτοΰ. είς Γαλ
λίαν, ενθα έβίωσε καί άπέθανεν έν τώ βασιλείω 
τοΰ Clot παρά τό Amboise (1519).

Τά συγγράμματα αύτοΰ, άπαρτίζοντα 
δεκατρείς τόμους, περιέχουσι πραγματείας 
περί φύσεως καί κινήσεως τοΰ ύδατος, καί 
υδραυλικών μηχανών, περί ανατομίας τοΰ 

ι ανθρωπίνου σώματος, περί τής ανατομίας

καί τής φύσεως τοΰ ίππου, περί τών έν 
άπο'πτω, περί σκιαυγείας, περί ισορροπίας 
τών σωμάτων, περί ζωγραφικής, σύγγραμ
μα ίδίως τοΐς ζωγράφοις προσφιλές. Έ ν δέ 
τοΐς διαφόροις αύτοΰ χειρογράφοις εύρέθησαν 
σηαειώσεις έπί παντοδαπών πραγμάτων, 
προς δέ τοΐς άλλοις πραγματεϊαι περί τής 
ένιαυσίρυ περιφοράς τής Γής, ήν έδόξαζον 
ήδη οί σύγχρονοι αύτώ σοφοί (30  έ'τεσι προ 
τοΰ Κοπερνίκου), περί τής χρήσεως τοΰ 
άτμοΰ ώς παρατατικής δυνάμεως, περί τών 
αρχών καθ’ άς κατασκευάζονται τά βαρόμε
τρα καί περί πολλών οπτικών, καί μηχανι
κών, καί γεωλογικών προβλημάτο)ν. ’Έγρα-

Ή  Παρθένος έπι θρόνου. — ‘Ραφαήλος. —  Φλωρεντία. — Μουσε-ον Pitti.

ψε δέ καί πολλά ποιήματα, έξ ών μόνον 
διεσώθη έν σονέτον.

Παραλείποντες τήν ποικίλην τοΰ παραδό
ξου καί πρός άπαντα εύφυοΰς τούτου άνδρός 
σοφίαν, θεωροΰμεν αύτόν ένταΰθα μόνον ώς 
τεχνίτην. 'Ως άριστον τών έργων αύτοΰ καί 
τά  πάντα άμεμπτον θεωρείται το ζωγρά- 
φημα τόπαριστών τον Μ υσ τικόν  Δ εΐπνον 
(la ϋβΠ8),έλαιογραφηθέν έπί τοΰ τοίχου τοΰ 
έν τω μοναστηρίω τής Αγίας Μαρίας τής 
Χάριτος έν Μεδιολάνοις εστιατορίου. Τό π ε -  
ριβόητον τοΰτο τέχνημα, ήδη λίαν φθαρέν έν 
ετει 1545, καί πολλάκις έπισκευασθέν, καί 
σχεδόν όλοσχερώς έπιχρωσθέν έν ετει 1726

καί 1 7 7 0 , διετρυπήθη κακή μοίρα πρός 
τοΐς άλλοις άτυχήμασιν έν τώ μέσω ύπό 
τών μοναχών, οΐτινες, όρεγόμενοι ί'να δει- 
πνώσι θερμά εδέσματα, ήνοιξαν πύλην έν 
τώ τοίχω έφ’ ού γ'έγραπται ή είκών, ό'πως 
φέρωσιν εις συνάφειαν τό έστιατόριον καί τό 
μαγειρεΐον. Τό λείψανον τοΰ καλλίστου 
τούτου έργου, τό μέν ύπό τοΰ χρόνου κατα- 
λυμανθέντος, τό δέ ύπό τών άνθρώπων κο- 
λοβωθέντος, διαμένει ούχ ήττον μία τών 
αρίστων τής Παλιγγενεσίας καλλιτεχνικών 
έκδηλώσεων, ύπέρής έγράφησαν ικανά πρός 
άπάρτισιν άληθοΰς βιβλιοθήκης. 'Η  είκών 
αποπνέει θρησκευτικού ύψους καί έγκοσμίου

έναργείας, συνάπτουσα είς εν τό θειον καί το 
ανθρώπινον, τήν φύσιν καί τήν ιδέαν, τό δυ
νατόν καί τό αδύνατον. Καί πρός μέν τον τοΰ 
δυνατοΰ ή τής φύσεως είκονισμόν ό τεχνίτης 
έμμένει ταΐς παρά τής φύσεως μορφαΐς · 
πρός δέ έπίτευξιν τοΰ αδυνάτου, περιποιεΐ 
αύταΐς τό ιδανικόν υψος τής διανοίας. Διό 
καί ό Λεονάρδος, οστις περιήλθε τάς φυλακάς 
ζητών τον τύπον τοΰ ’ίούδα, ελεγεν ότ: 
εύρε τον τοΰ ’ίησοΰ έν ούρανώ. Καί άληθώς 
ή τοΰ Μ υστικοΰ  Δ είπνου ύπόθεσις ήν εύ- 
πορωτάτη πρός συνάφειαν τοΰ ιδανικού καί 
τοΰ άληθοΰς, τής ιδέας καί τής ύλης, ήτις 
έστίν ό σκοπός πάσης ύψηλής καλλιτεχ νικής

Ασκληπιοΰ καί τάν τοΰ Απόλλωνος ένΑκτίω. 
Προέβησαν δέ είς τοσοΰτον θράσους ώστε 
άπαβαίνοντες έλεηλάτουν τάς πόλεις τής 
Ιταλίας, καί άφήρπαζον άπό τών ναών καί 

έπαύλεων θησαυρούς καί άνθρώπους, έν οίς 
καί τήν θυγατέρα τοΰ Αντωνίου. Καί οπότε 
συνελαμβανον Ρωμαΐόν τινα, προσποιούμε
νοι σέβας προς αύτόν καί φόβον, προσέπιπτον 
αύτώ αίτοΰντες συγγνώμην. Καί περιβάλ—

λοντες αύτώ τήβεννον καί κατειρωνευσάμε- 
νοι πολύν χρόνον, τέλος προσρίπτοντες έν 
μέσω τώ  πελάγει κλίμακα προσεκάλουν αύ
τόν ΐνα έμβή καί άπέλθη οΐκαδε. Τον δέ μή 
θέλοντα ώθοΰντες κατεπόντιζον.

'Η Ρώμη τέλος έταράχθη καί άναμιμνη- 
σκομένη όπόσον έκοπίασε προς καταστολήν 
τών εναγχος έπαναστάντων δούλων της κάτω 
’Ιταλίας καί Σικελίας, καί κατιδοΰσα τον
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άπό τών ληστηρίων κίνδυνον, άπέδειξε τον 
μέγαν Πομπήϊον ναύαρχον, μάλλον δέ μο
νάρχην οοΰσα αύτώ δύναμιν προς πάντας 
άνθρώπους άνυπεύθυνον. Είκοσιτέσσαρες γε- 
ρουσιασταί άπεδείχθησαν υποστράτηγοι αύ
τοΰ έν. ταΐς κατά μέρος ήγεμονίαις. "Ωπλι- 
σαν οέ διακοσίας ναΰς καί χιλιάδας άνδρών 
δώδεκα καί ΐππων πέντε.

Ο Πομπήϊος, καταβάς είς βρενδέσιον,

Ή  κυρία Δέ Α ογγεβ '.λ/η.

άπέπλευσε, καί καταστρέψας τά πειρατήρια 
τής Σικελίας καί Σαρδόνος καί της ’Ιταλίας, 
κατέπλευσεν είς τάς ’Αθήνας, οπου άναβάς 
είς τήν άκρόπολιν έθυσίασε τοΐς θεοΐς· ύστε
ρον δέ προσαγορεύσας τον δήμον άνεχώρησε 
παραπεμπόμενος καί άναγινώσκων τά είς 
αύτόν γεγραμμένα μονόστιχα

Πρ^σεοοκώμεν, προσεκυνούμεν εΐοομεν, προπέμπομεν,

Τών δέ πειρατών τούς μέν προσελθόντας 
οΐκοθεν προς αύτόν έπ ιεικίς μετεχειρίσθη-

οί δέ πλεΐστοι καί δυνλτώτατοι, άποθέσαντες 
τάς γυναίκας καί τούς θησαυρούς αύτών έν 
τοΐς περί τόν Ταΰρον φρουρίοις, ύπεδέχοντο 
τόν Πομπήϊον επιπλέοντα, καί νικηθέντες 
έπολιορκοΰντο. Τέλος δέ πέμψαντες κήρυ- 
κας παρέδωκαν εαυτούς καί πόλεις καί νή
σους ών έπεκράτουν * καί ουτω τά παντα— 
χοΰ τής θαλάσσης ληστήρια κατελύθησαν 
έντός τριών μηνών. π .

(Έ π ε τα ι c rj-e /^ .a  )

II ΚΥΡΙΑ ΑΕ ΑΟΓΓΕΒΙΑΑΗ,

'Ο σαλιακός νόμος ( la  loi s a liq u e ) ,  καί
περ καθιερωθεί; έν Γαλλία ώς άλεξιφάρμακον 
της γυναικοκρατίας, δέν ηδυνη'θη ποτέ ΐνα 
έμποδίση αύτάς του ϋποδΰεσΟαι μέγα τ ι 
σχήμα έν Γαλλία , ενδα ίδίως άνεφάνησαν 
περί το πρώτον ημισυ τοΰ δεκάτου έβδομου αίώ
νος πολλαί παράδοξοι καί διάσημοι γυναίκες, ών 
περιφημότατη έγένετο ή δοιί/,ιοσα δέ Λόγγε-



βίλλη, ή θυγάτηρ ’Ερρίκου τοΰ Βουρβώνο;, πρίγ- 
γιπο; τοΰ Κονδέ. Γεννηθεΐσα έν ετει 1 6 1 9  έν 
τω πύργω τών Βιγκεννών, ή Γενεβιέβη τοΰ Βουρ
βώνο; έγένετο ωραιότατη και εύφυεστάτη, δια- 
φερόντω; κεχορηγημένη τή άγχινοία και τω 
στωμύλω και τώ εύτραπέλω τοΰ λόγου, οί; μά
λιστα έ ν ν, cr [λεν ιζον οί τότε Γάλλοι, γενόμενοι 
κατ’ έςοχήν εύφυία; καί λόγων έρασταί.

“Άγουσα τό εικοστόν τρίτον έ'τος συνεζεύχθη 
ακόυσα τώ δουκί της Αογγεβίλλης, γέροντιήδη, 
νοσερω καί έκδεδιητημένω. 'Η δέ, συνειθισμένη 
παιδιόθεν ττρος παντοίαν θεραπείαν καί βλέπουσα 
τόν γέροντα αύτη; σύζυγον όλιγωροΰντα αύτη; 
καί εις χυδαίους τρεπόμενον έρωτας, έξεδικήθη 
περιφρονήσασα τόν άπιστον, δοΰσα έαυτήν είς 
βιον έλεύθερον. Διό βλέπομεν αύτήν περικυ- 
κλουμένην ΰπό τών μάλλον ταΐς γυναιςί χαρι- 
ζομένων, τον κόμητα δέ Κολιγνύ, άποθανόντα 
αύτή; ενεκα έν μονομαχία, τόν πρ ίγγ ιπα  δέ 
Μαρσιλλάκ, δοΰκα τοΰ Ααροσεφουκώ, συγγραφέα 
τοΰ περίφημου κώδηκος της φιλαυτίας les M a 
xi ines, οστις κατώρθωσεν ΐνα παρασύρη αύτήν 
είς την Σφενδόνην (la F ronde), καίπερ μεγά- 
λω; άντιπράξαντο; τοΰ άδελφοΰ αύτη; πρίγγι- 
πο; τοΰ Κονδέ ύπερβαλλόντω; άγαπώντο; αν- 
τ ή ν , καί τέλο; παρασυρέντο; καί τούτου ύπό 
ταύτη;.

'II Σφενδόνη κατα τό φανερόν ήτο άντιπολί- 
τευσι; πρό; τήν πολιτικήν τή ; άντιβασιλευούση; 
'Αννη; τή ; Αυστριακής καί τοΰ ΰπουργοΰ αύτή; 
Μαζαρίνου · άληθώ; δέ ήν απόρροια τών δύο 
αντιστρόφων τή ; τότε κοινωνία; τάσεων, τοΰ 
φεουδαλισμού, δ ι’ ού οί εύγενεϊ; έθη'ρευον ΐνα 
άνακτη'σωσι τήν άρχαίαν δύναμιν κατά τών βα
σιλέων τής Γαλλίας, καί τών πολιτών ύπεκκαιο- 
μένων ήδη ύπό τοΰ τή ; ελευθερία; πόθου. Αμ- 
φότεροι ώλιγώρουν τοΰ λαοΰ· ή δέ άληθή; πάλη 
έγένετο τή ; μοναρχία; πρό; τήν αριστοκρατίαν. 
Οί εμφύλιοι τοΰ παρελθόντος αίώνος πόλεμοι 
ηΰ'ξησαν ύπερβαλλόντω; τό έμφυτον τή ; γαλλι
κή; φυλή; θράσο;, καταστάσ/j; ήδη φιλοκινδύνου, 
φιλοπολέμου καί φιλέρωτος, ένασμενιζούσης τα ΐ; 
μονομαχ ία ι;, τα ΐ; άρπαγαΐς γυναικών καί άγα 
πώσης τό άλλόκοτον, τό θαυμάσιον, καί παρι- 
στώση; οίονεί τήν τελευταίαν πνοήν τοΰ ίππο- 
τικοΰ φεουδαλισμού, όστις μετεδίδετο τοΐς εύγε- 
νέσι, μέχρι; ού ή δεσποτική τοΰ Λουδοβίκου 
δεκάτου τετάρτου μοναρχία έπέβαλεν αύτοΐς 
τήν ύπακοήν καί τήν τάξιν.

Η κυρία Λογγεβίλλη συμμετέσχε τής Σφεν
δόνης τό μέν χαριζομένη τώ Ααροσεφουκώ, τά 
όε αγομένη ΰπό τής φιλοκινδύνου αύτής φύσεως. 
Διέπρεψε δέ κατ’αύτήν ώ; καταγόμενη έκ γένου; 
λαμπροϋ, άγχίνου; καί θυμοειδής καί θρασεία τήν 
φύσιν ούσα. Έν έ'τει 1 6 4 9 , πολιορκουμένων τών 
Παρισίων ΰπό τοΰ βασιλικού στρατοΰ, κατέλυσεν 
έν τώ Βασιλείω τής Πόλεως (H otel de Ville) 
μετά τή ; δουκίσση; τή ; Βουϊλλώνο;, έ'νθα καί 
έτεκεν υιόν τόν Charles-Paris. Ό  θάλαμος 
αύτή; ήν τό καταγώγιον τών μεγίστιον Σα/εν- 
δονιστών, οΐτινες έ'στελλον έκεΐθεν έπί τούς 
βασιλικούς τούς οπαδούς αύτών άείποτε έπιστρέ- 
φοντα; ήττημένου;, σκώπτοντο; αύτού; τοΰ λαοΰ 
καί λοιδοροΰντος.

Ούδέποτε εμφύλιος πόλεμος έτελέσθη εύθυ- 
μοτερον. Οί νέοι εύγενεΐς καί αί ώραΐαι εύπά- 
τριόε; συνεδραμον εί; τήν αίθουσαν τή ; δουκίσση; 
ουζητοΰντε; τά κατά τον πόλεμον, χορεύοντες, 
στιχουργοΰντες, χαριεντιζόμενοι καί κομψευό- 
μενοι.

Τέλο; ή εΐρη'νη συνέστη τόν μάρτιον τοΰ 1 649. 
'Η αύλή έπανήλθεν εί; Παρισιού;. Ό  πρίγγιψ  τοΰ 
Κονόε, ό'στις έστρατήγει τοΰ βασιλικοΰ στρατοΰ 
κατα τήν πολιορκίαν τών Παρισίων, έφέρετο άγε- 
ρώχως πρός τήν άντιβασιλείαν καί ίδίως πρός 
τον καρδινάλιον πρωθυπουργόν Μαζαρΐνον, δν 
καί έξύβ ρισε γοάψας πρός αύτόν: All’ illustris- 
si mo Signor Faquino. Ό  Μαζαρΐνος, συλλα
βών αύτόν καί τόν άδελφόν τόν πρ ίγγ ιπα  τοΰ 
Κοντι και τόν γαμβρόν αύτοΰ τον δοΰκα τοΰ 
Λογγεβηλλη, καθεΐρςεν αύτού; έν Br/κένναις. Τότε 
ή δού/.ισσα ούδόλως όρεγομένη ΐνα ΐδη πάλιν

τόν πύργον έ'νθα έγεννήθη, προετίμησεν ΐν ’ άπέλ- 
θη κινδυνεύουσα είς Νορμανδίαν ό'πως έπιδείξη- 
ται σχήμα περιπλανωμένης ηρωίνης. Ε ίχε δε 
έν νώ ΐνα μεταοή είς Αγγλίαν· άλλ’ έπιβάσα 
λέμβον καί όλισθήσασα έ'πεσεν είς τήν θάλασ
σαν, καί κινδυνεύσασα ΐνα συλληφθή περιεφέρετο 
επί πολύ μετημφιεσμένη είς τά ; άκτά;· τέλος δέ 
κατώοθωσεν ΐνα έξιδιοποιήσηται άγγλον τινα 
πλοίαρχον, ό'στις διεπεραίωσεν αύτήν άπό Χά- 
βρης εί; 'Ροττερδάμην. Έκεΐκεν δέ ήλθεν εί; 
Stenay, όπου ήτο καί ό Τουρέννη;, καί έξέόωκε 
διαμαρτύρησιν κατά τής αύλής καί τοΰ Μαζαρί
νου , κατέχοντο; δήθεν άδίκως έν ειρκτή τού; 
πρίγγιπα;. Τέλο; συμμαχ ιΐσασών τών δύο Σφεν
δονών, "Αννα ή Αυστριακή ήναγκάσθη ΐν ’ άφήση 
έλευθέρου; τού; πρίγγιπα; καί έξορίση τόν Μα- 
ζαρΐνον εί; Κ ολωνίαν. 'Η δέ Λογγεβίλλη 
έ'σπευσεν ΐνα έπανέλθη άγαλλομένη εί; Παρι
σιού;. ’Αλλά μετ’ όλίγον, βαρέως ένεγκοΰσα τήν 
απιστίαν τοΰ δέ Ααροσεφουκώ, έξωμοιώθη τα ΐς 
τότε εύγενέσιν άμαρτωλοΐς, αίτινες έκ τής λαμ- 
πρότητος τής αύλής έπιπτον έξαίφνης εί; το 
σκότο; τών μοναστηρίων. ’Αηδιάσασα πάντα 
κατέφυγεν, ώ; βραδύτερον ή δεσποινί; de la 
Valliere εί; το αριστοκρατικόν καί έπιζητήσι- 
μον μοναστη'ριον τών Καρμελιτών. ’Αλλ’ έκείνη 
μέν ήθέλησεν ΐνα λησαονήση έν τή  σκληρά τοΰ 
μοναστηριού διαίτη έ'ρωτα άποτυχόντα καί σπα- 
ράττοντα τήν καρδίαν αύτή;· ή δέ δούκισσα 
εϊσήλθεν εί; αύτό ούχί μετανοούσα, άλλ’ αισθα
νόμενη τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων.

Απέθανε δέ έν έ'τει 1679 τό πεντηκοστόν 
έτο; ά'γουσα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΣ.

Έν λεπτόν περιέχει τήν διάρκειαν τ ή ; ζωή; 
απείρων ύγροδιαίτων μικροσκοπικών ζωυφίων, 
ά'τινα βλέπομεν άδιαλείπτω ; γεννώμενα, γεν- 
νώντα καί θνήσκοντα εί; τό διάστημα έξήκοντα 
δευτέρων ή καί όλιγωτέρων. Τό δεύτερον τοΰ 
λεπτοΰ έ'χει ά'ρα διά  ταΰτα τήν άξίαν ένός τών 
ανθρωπίνων έτών · καί άν τινα τών τοιούτων 
ζωυφίων φθάσωσιν εί; τήν προβεβηκυΐαν ηλ ι
κίαν τών δύο λεπτών, κατατήκονται εί; έ'σχα- 
τον καί λυγρόν γήρα; · ώς οί ολίγοι έκατονταε- 
τε ΐ; γέροντε;, οί κα τ’ έξαίρεσιν έν τώ  μέσω τών 
ερειπίων τών συγχρόνων των διατηρούμενοι.

'Ημεΐς αύτοΐ δέν είμεθα, φεΰ! έπί τής γής, 
μικροσκοπική γενεά τοΰ κόσμου όν κατοικοΰμεν, 
ή μάλλον έν τώ μέσω τοΰ συνόλου τών κόσμων 
ου; βλέπομεν κινουμένους ύπεράνω τών κεφαλών 
ήμών; Οί κόσμοι ούτοι έ'χουσιν ωσαύτως ζωήν, 
διότι έ'χουσι κ ίνησ ιν  αν δ ’ υπήρχε παρ’ αύτοΐ; 
ή παρ’ ήμΐν διαίρεσι; χρόνου, τ ή ;  ύπάρξεω; 
ήμών ή διάρκεια ή'θελε το ΐ; φανή ΐσω; βραχυ- 
τέρα παρ’ ό',τι φαίνεται ήμΐν ή τών ύγροδιαί
των ζωυφίων.

Ό  χρόνο; είναι ακίνητος· αί έποχαί όσας 
θεωροΰμεν ώς άπωτάτας, δ ι’ αύτόν είσιν ένεστώς. 
Συλλογιζόμενοι δέ όλίγον, εύρίσκομεν άληθώ; 
τά ; έποχά; ταύτα ; ούχί τοσοΰτον μεμακρυσμέ- 
να; όσον γενικώ; θεωρούνται * μίαν τών βραχυ- 
τέρων τοΰ χρόνου διαιρέσεων, εν λεπτόν λαμβά- 
νοντε; ώ ; βάσιν, μένομεν έκπληκτοι ότι μέχρι 
τή ; ση'μερον μόλις εν δισεκατομμύριον λεπτών 
παρήλθεν άπό τοΰ θανάτου τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. 
Τα λεπτά  ταΰτα ώνομάσθησαν άρχαιότη; !

Κατά τάς Γραφάς ό κόσμο; εχει μόνον τριών 
ά ισεκατομμυρίων έβδομήκοντα ένός έκατομμυ- 
pitov καί όγδοη'κοντα χιλιάδων όκτακοσίων λε
πτών ή λ ικ ία ν  καί έξίσταταί τ ις  λογιζόμενος 
ό'τι τοσοΰτον όλίγα λεπτά  χωρίζουσιν ήμάς άπό 
τοΰ ’Αδάμ.

Ό  “Ομηρος, εί καί τρισχίλια έ'τη πρό ήμών, 
αριθμεί μόλις εν δισεκατομαύριον, 5 7 6  έκα- 
τομμύρια καί 8 0 0  χιλιάδας λεπτών.

Παρήλθονήδη, ώς πασίγνωστον, 1 8 7 0  σ χε
δόν ετη άφ’ ό'του ό Ίησοΰς Χριστός άπέθανε. 
Διαχωριζόμεθα τής έποχή; ταύτη; διά τή ; 
ζωής 3 7  περίπου άνθρώπων πεντηκονταετών 
άλλ’ έπειδή έκαστος αιών έγέννησεν είς τινα τής 
γής γωνίαν έ'να τούλάχιττον έκατοντούτην, πρέ
πει νά μετρήσωμεν τήν ζωήν 18  άνθρώποαν καί 
ήμίσεως, ό'πω; άπό Χριστοΰ κατέλθωμεν μέχρι; 
ήμών. Έφαρμόζοντε; τό νέον τοΰτο τοΰ χρόνου 
με'τρον εί; τήν κοσμογονίαν, θέλομεν είίρει ότι 
άπό τοΰ Αδάμ χωρίζει ήμά; ή ζωή 1 1 7  περίπου 
άνθρώπων πεντηκονταετών · ή , αν θέλητε, 6 6  άν
θρώπων έκονταετών. Τεσσάρων άνθρώπων πεντη
κονταετών ή ζωή μά; φέρει σχεδόν εί; τοΰ Λου
δοβίκου IAf τή ; Γαλλία; τήν γέννησιν, ή ζωή 
έπτά τοιούτων, εί; τήν βάπτισιν Φραγκίσκου τοΰ 
πρώτου, ή δέ τών είκοσι, μά ; άναβιβάζει μέχρι 
τοΰ Καρόλου Μάγνου.

Έκλαμβάνομεν ένό; άνθρώπου τήν ζωήν εί; 
τόν έβδομήκοντα δύο έτών διάστημα, ‘ϊποθε'το- 
μεν άνθρωπον τοΰτον καλώ; κατεσκευασμένον , 
εύ'ρωστον, φίλόπονον, ό'πω; παραστήσωμεν εύκο- 
λώτερον πόσον χρόνον κατά τό μακρόν αύτοΰ 
στάδιον δαπανά έπί ματαίω.

Αρχόμεθα πρώτον έκ τοΰ υπνου. "Ο άνθρω
πο; κοιμάται περί 8 ώρα; καθ’ ή μέραν. Ό  μέ
σο; ούτο; όρο; είναι μέτριο;, άποτελεΐ δ ’ άμέσω; 
ίίκοσιτέσσαρα έτη άφαιρούμενα έκ τών έβδο·· 
μήκοντα δύο - δ ιότι ό άνθρωπο; μένει επί τή ; 
κλίνη; είκοσιτέσσαρα έτη κοιμώμενος καί όνει- 
ρώττων.

©εωροΰντες έπειτα ό'σον χρόνον δαπανά ένδυο'- 
μενος καί έκδυόμενος, καί ξυριζόμενο; καί τρε
φόμενο; καί έρωτευόμενο; καί διασκεδάζων , 
άνάγκη ΐν’ άφαιρέσωμεν ε'τερα 2 0  έτη έκ τή; 
ζωής αύτοΰ.

Αί άσθενειαι τέλο:, αί καθ’ όλας τά; ήλικίας 
τοΰ άνθρώπου έπερχόμεναι, κυρίως δέ κατά τήν 
παιδικήν καί τήν προβεβηκυΐαν, δύνανται ν’ 
άπασχολήσωσι κατά μέσον όρον δύο ώρας καθ’ 
ή μέραν, καί έλαττόνουσιν ακόμη τά έβδομή
κοντα δύο έ'τη κατά ές.

"Απασαι άρα αί άνάγκαι αύται τής έξ έβδο- 
μήκοντα δύω έτών συγκείμενης άνθρωπίνη; ζωή; 
άπαιτοΰσι δεκαεννέα ώρα; καί τρία τέταρτα έκ 
τών είκοσιτεσσάρων, α ίτινε; έχορηγήθησαν καθ’ 
ήμέραν τώ άνθριόπω- ώστε τέσσαρε; μόνον ώραι 
καί εν τέταρτον μένουσιν εί; αύτόν πρό; έπωφε- 
λεΐ; έργασίας.

Έ κ  τών έβδομήκοντα δύο λοιπόν έτών τών 
χορηγηθέντων τω άνθρώπω, όν παρεστήσα- 
μεν φιλεργόν καί εύ'ρωστον, θέλει δαπανήσει 
ούτος 59  έ'τη, 3 μήνας, 4  ήμέρας, καί 4  ώρας, 
κοιμώμενο;, ένδυόμενο;, τρώγων, άσθενών, ό- 
μιλώ ν, περιπατώ ν, κ τλ . κτλ. Θέλουσι δέ 
τώ μείνει 1 2  έ'τη, 8 μήνε;, 5 2  ήμέραι καί 20  
ώραι, καθ’ ά; δύναται ν’ άσχοληθή εί; τά  τής 
βιομηχανία; του.

Σ. Μ. Τή; ανωτέρω διατριβή; ό συγγραφεύ; 
έλησμόνησε ν’ άναφέρη καί τήν διάρκειαν τή ; 
παιδική; έποχή;, καθ’ ήν ό άνθρωπο; μέχρι τών 
7 έτών τούλάχιστον δεν δύναται νά έγκύψη εί; 
έπωφελή ή βιομηχανικά έ'ργα. ’Αφαιρουμένων 
άρα καί τών 7 τούτων, ή καί 6  έτών, τ ί  τώ 
μένουσι πλέον; 5 ή εξ ετη· καί ό'μω; εί; τοσοΰτο 
βραχύ διάστημα ζιοής ένεργητική; όπόσα τερά
στια κατορθο'νει, όποια καί πόσα μυστήρια τή ; 
πλάσεω; άνεκάλυψε !

ΟΙ ΛΥΝΑΣΤΑΙ
ή μόνον τρεΐς ή τέσσαρα; κόπτοντα; μάκρους 
όδόντας. Στρεφόμενον δ ι ’ ατμομηχανής εΐσούει 
εϊς τό έ'δαφος. Είσδύοντος δέ τούτου άνυψοΰται 
εί; τόν κύλινδρον τοΰ τρυπάνου βαθμηδόν ή 
λιθίνη στήλη, ήτι; μ ετ’ όλίγον θραύεται ύπό 
ίδιου τινο; έν τώ ένδον τ ή ; βάσεως τοΰ τρυ
πάνου μηχανήματος, καί άναρπαζομένη ύπό 
λαβίδων αναβιβάζεται.

Έπειδή δέ ή τρύπα έχει συνήθως διάμετρον 
τριάκοντα εκατοστή μέτρων, τό άναβιβαζόυ.ενον 
έκ τών ένδοτάτω τής γής τεμάχιον τής στήλης, 
ή δείγμα, είναι ικανόν ώστε νά υπόδειξη εναρ
γέστατα τήν ποιότητα τοΰ διατρυπωμένου εδά
φους. Έ π ’ αύτών δύναται ΐνα μελετήσνι ό γεω- 
ρύχος τήν φύσιν τοΰ άνενεχθέντος τεμαχίου, τάς 
έν αύτώ άπολιθώσεις, τήν ύφήν τών στρωμάτων, 
τήν άπόστασιν αύτών άπό τής έπιφανείας τής

τοστημέτρων, μήκος δέ ένός μέτρου. "Έκαστον 
τεμάχιον τοΰ άνορυσσομένου δείγματος έξητά- 
ζετο επιμελέστατα, καί διελαμβάνετο άριθμοΐς. 
Το δέ συνολον αύτών, διατεθειμένον κατά τάξιν 
καί αριθμόν, είναι νΰν άποτεθειμένον έν Κρεζώ, 
καί άποτελεΐ την άκριβεστάτην καί παραδοξο- 
τάτην γεωλογικήν τομήν, 'θ  κάθετηρισμός διε- 
τέλεσε γενόμενος έπί τέσσαρα έ'τη, καί προήχθη ε ΐς 
άπειρον βάθος. Άλλ’ άπευκταΐόν τ ι  καί άπροσ- 
δόκητον συμβάν ε’ματαίωσε τήν άπό τοσούτων 
άναλωμάτων καί ταλαιπωριών έπιτετευγμένην 
διατρυπησιν τοΰ φλοιοΰ τής γής, ή'τις έφθασεν 
είς τό άνήκουστον μέχρι τοΰδε βάθος έννεακο- 
σίων είκοσι μέτρων. Το τρύπανον διαρραγέν
έμεινε βεβυθισμένον έν τώ  βυθώ τοΰ όρυγματο;
οΰ'τω;, ώστε ούδέν μηχάνημα ανθρώπινον ήδυ
νήθη ΐν άνασπάση αύτό. Μετά ες μηνών παν

τοία; δόκιμά; καί πόνους 
ό μέχρι τοΰδε άήττητος
Κίνδ ήναγκάσθη ΐνα όμο- 
λογήση ότι ή άνάσπασις 
τοΰ διαρραγέντος τρυπάνου 
ήτο αδύνατος, καί ότι πάσα 
ή έργασία άπωλέσθη. Τό
Κρεζώ άσμένως άν έπλή- 
ρονεν έκατομμύριον τώ  δυ- 
ναμένω ΐν άνασπάση τό έα- 
βληθέν έκεΐνο τεμάχιον το»' 
τρυπάνου, ό'περ - ένεπόδιζε 
πάσαν περαιτέρω πρόοδον 
τοΰ καθετηρισμοΰ.

’Έκτοτε τά  έ'ργα κατε- 
λείφθησαν, καί ή παρ’ αύ
τοΐς κτισθεΐσα κώμη έπί 
προσδοκία τής εΰρε'σεως τών 
άνθράκων ήρημώθη.

eO καθετηρισμ.ό; τοΰ έδάφους.

γής καί τήν τάσιν. Τα μυστήρια τής υπογείου 
γεωλογίας έλύθησαν έκ τοΰ άπλουστάτου καί 
ώφελιμωτάτου τούτου εργαλείου, ό'περ μάλιστα 
χρήσιμον έγένετο τώ  εύκλεεΐ Σάξονι γεωρύχω 
Κ ίνδ, τώ  έπονομασθέντι Ν α π ο λ έ ο ν τ ι  τώ ν  
γ εω ρ υ χ ω ν , ό'στις κατώρθωσεν ίδίως έν Μοσέλη 
καί Κρεζώ ΐνα διατρυπήσω τό έ'δαφος είς βάθη 
άνήκουστα μέχρι τοΰόε, πεντακοσίων μέχρι; 
έννεακοσίων μέτρων. Ό  έπιστάτη; τών άνθοα- 
κωρυχείων τοΰ Κρεζώ έκάλεσεν έν ετει 1 8 5 5  
τόν Σάξονα Κ ίνδ, ό'πω; έπιστατή σπουδαίου τ ί
νος καθετηρισμοΰ έν τοίς πέριξ τής M o u ille -  
lo n g e , έλπίδα παρέχοντος έξευρέσεως πλουσίων 
στρωμάτων. Ο όε Κίνδ μετεχειρίσθη τότε τά  
τελειότατα έργαλεΐα, ών έ'νια κατεσκευάσθησαν 
έπίτηδες. Δι’ αύτών έξωρύχθησαν όρυκτοί κύ
λινδροι διάμετρον μέν έχοντε; τριάκοντα έκα-

ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΚΑ! ΑΙ 
Π Ό Α Ι.

Το τρύπανον άνέσυρε τε
μάχιον άνθρακο;.

‘θ  άνθραξ έξευρέθη, ή 
έκτασις τοΰ άνθρακοφόρου 
στρώματος έγνώσθη· άλλ 
ΐνα φθάσωμεν μέχρι; αύ
τοΰ, άνάγκη ΐνα έξορύξω 
μεν όπήν βαθεΐαν διήκουσαν 
πολλάκι; εί; βάθο; έπτα- 
κοσίων μέτρων, καί πρό; 
έκκάρπωσιν αύτοΰ άνάγκη 
πρό παντό; άλλου ΐνα έξο ■ 
ρύξωμεν τά ; στοά;. "Οταν 
μέν τό έδαφο;ήναι στερρόν, 
ή έξόρυξι; τοΰ φρέατο; γ ί 
νεται βραδε'ω;, καί οί το ί
χ ο ι,  λιθότομοι όντε;, δέν 
χρήζουσιν υποστηρίγματα;· 
ό'ταν δμως τό έ'δαφος ήναι 
άργιλλώδες καί γεώδες, τό 
φρέαρ περιβάλλεται τοίχω  
κυκλοτερεΐ , λιθοξέστω ή 
πλινθίνω. Τά πλεΐστα τών' 
έργων τούτων, άτινα έκτε- 

λοΰνται κατά τού; άκριβεστάτου; τή ; τέχνη; 
κανόνα;, είναι τέλεια- έθαυμάζοντο δ ’ άν παρά 
πάντων, έάν ήτο δυνατόν ΐνα εκτεθωσιν εί; το 
φώς τοΰ ήλίου.

Αίφνης τά  έργα κατακλύζονται ύπό ύδάτων 
άναρπαζόντων τά  πάντα και πλημμυοουντων. 
Έν τώ φλοιώ τής γή ; ύπαρχουσι λιμναι 

καί ποταμοί , ώ; έπί τή ; έπιφανεία; αύτής. 
’Αλλ’ ή έπιμονή τών γεωρυχων υπερνίκα τά 
έμπόδια ταΰτα, ότε μέν έξαντλούντων τά ΰδατα, 
ότε δέ κατασκευαζόντων κολοσσαΐα τοιχώ ματα 
ξύλινα μετά τοσαύτη; έπιτηδειότητο; ώστε ούδέ 
σταγών ΰδατο; διαπερααύτά, καί ουτω τά  έργα 
διατελοΰσι γινόμενα.

Τά γεώδη καί αμμώδη στρώματα ούχ ήττον 
παρενείρουσι καταπίπτοντα μεγάλα έμπόδια · 
άλλ’ ό άτρόμητος μεταλλεύς άναιρεΐ πάντοτε

ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝ02.

Ο ΓΑΙΑΝΘΡΑΞ 

ΚΑΙ Ο Σ Ι Δ Η Ρ Ο Σ .

III.
II Ε 3 ΙΧ Ν Ε Υ Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  ΑΓΝΩ ΣΤΟΥ.

Οί καΟετηρισαοί τής γής.

Τα άνθρακοΰχα στρώματα εύρίσκονται είτε 
τυχα ίω ς, έάν ήναι έπ ιπόλαια , είτε όια τήξ 
γεωλογίας καί διά τών κα- 
θετηρισμών, έάν ύπόγεια.
Ένίοτε γεωμόροι τινές κα- 
θετηοίζουσι τήν γην ποος 
έξίχνευσιν ύδατος· άλλ’άν
τ ί  ύδατο; έξευρίσκουσιν ίχνη 
γαιανθράκων, ώς συνέβη έν 
τώ P as-de-C alais πλησίον 
τοΰ G a r v in ,  ήτις πόλις 
νΰν κατέστη μία τών κυ- 
ριωτάτων τοΰ γαιάνθρακος 
τής Γαλλίας πηγών.

'Η  πρός έξεύρεσιν τοΰ 
γαιάνθρακος έξέτασις τοΰ 
έδάφους καταδεικνύει τό 
μέγεθος τής ύπομονής καί 
έπιτηδειότητο; τοΰ ανθρώ
που- διότι ό καθετηρισμός 
προσκόπτει μεγίστοις έμ- 
ποδίοις, έπερχομένοις έκ 
τή ; σκληρότητο; καί της 
καθόλου ποιότητο; τοΰ έδά
φους , ή τής άποστάσεως 
τής διαχωριζούσης τά άν
θρακοΰχα στρώματα άπό τής 
έπιφανείας τής γής. 'Η γή 
διατρυπάται καί ορύσσεται 
διά σκληοοτάτων κολοσ- 
σαίων χαλυβικών τρυπάνων 
ή καθετήρων. Ένίοτε τό 
τρύπανον προσπίπτει χα λ ι-  
κώδεσι λίθοις καί άμβλύνε- 
τα ι καί διαρρήγνυται. Ά λ 
λοτε δέ ή όρυχθεΐσα τρύπα 
κατακλύζεται ύπό τών ύδά
των ή -πληροΰται καταπι- 
πτόντων χωμάτων. Πρός 
άποφυγήν τών έμποοίων 
τούτων οί γεωλόγοι αναγ
κάζονται , προκόπτοντοςτοΰ 
καθετηρισμοΰ, ΐν’ άποχω- 
ρίσωσι τήν τρυ'παν διά στή
λης έκ σωλήνων μεταλλι
κών συγκείμενης.

Τό τρύπανον, άπολήγον 
άνωθεν είς έλικα, έφαρμό- 
',εται το ΐς τρυπανούχοις 
(tiges lie so n d e ), οΐτινες 
άνυψοΰνται μέν διά κατασκευής καταλλήλου, 
καταπίπτουσι δέ ύπό τοΰ ίδίου βάρους. Ώ ; 
έπι το πλεΐστον ή άτμομηχανή άναπληροΐ τήν 
χεΐρα κατά τήν έργασίαν ταύτην, άπαιτοΰσαν 
ύπεράνθρωπον τω  ό'ντι ύπομονήν, ής άμείβον- 
τα ι ά^ρώς οί μεταλλεΐ;, καθ’ ήν στιγμήν τό 
τρύπανον μετα πολλών ήμερών κόπου; άναφέοει 
τέλο; ίχνη άληθοΰς γαιάνθρακος είς τήν έπ ι- 
φάνειαν.

Απο τίνος χρόνου ό καθετηρισμός ύπέστη 
τοσαύτας έπι το βέλτιον μεταλλαγάς, ώστε 
όυναμεθα νΰν δι αύτοΰ ΐνα μάθωμεν ευκόλως 
ποια τ ις  ή φύσις τοΰ διατρυπωμένου έδάφους, 
ποια ή φυσις και η τασις καί τό πάχος τοΰ στρώ
ματος τοΰ γαιάνθρακος είς δ έφθασεν ό καθετη'ρ. 
Τό τρύπανον έχει σχήμα κενοΰ κυλίνδρου, ου- 
τινος ή βασις εχει τάξιν όδόντων χαλυβικών



τα  άπορα. ’Ενταΰθα καταβιβάζει είς τον βυθόν 
τ ι ς  όπης κολοσσαίους σίδηρους ή ξυλίνους σω- 
λήνας, οΐτινες τής ελαφρότητας Ενεκα του εδά
φους κατέρχονται καί βυθίζονται εσω αύτοΰ ύπό 
του ίδίου βάρους· τούτων δέ βυθιζόμενων, τ ί 
θενται έπ’ αύτών νέοι σωλήνες μέχρι της περα- 
τώσεως τής εργασίας. Ό  Brunei κατεσκευασε 
κατ’ αύτον τον τρόπον τα  δύο μεγάλα φρέατα 
άτινα φέρουσιν είς την υποβρύχιον γέφυραν τοΰ 
Λονδίνου (tunnel) ναι έ'χουσι διάμετρον δεκαέξ 
μέτρων. 'Η μέθοδος αύτη ΐφηρμόσθη τη κατα
σκευή τών μεγάλων γεφυρών Rochester καί τοΰ 
Kelli έπί τοΰ 'Ρήνου.

Αί έκ της ορύζεως έκφερόμεναι υλαι άπο- 
σπώνται ΰπο άρυττίρων μεταβιβαζόμενων δια 
χειρών η άναφερομένων δια τροχαλίας. Το όρυσ- 
σόμενον φρέαρ διαιρείται είς πολλάς όροφάς 
συνημμένας δια  καταρρακτών ( t r a p p e s )  , καί 
ούτως ή όρυξις προχωρεί είς τα  βάθη μέχρις ού 
οί έργάται φθάσωσιν είς στρώμα στερεόν , ένθα 
καταβάλλουσι τά  θεμέλια τοΰ τοίχου τοΰ περι
βάλλοντος την οπήν τοΰ φρέατος, η τις αποτελεί 
την είσοδον τοΰ ανθρακωρυχείου.

'Οταν το όρυγμα τοΰ φρέατος γένηται καί

τοιχωθη έ.'τελώς, τότε διαιρείται δ ά  καθέτων 
τοίχων είς διάφορα κυκλοειδή τμ ή μ α τα , τεσσά
ρων εως πέντε μέτρων διαμέτρου, άτινα παρι- 
στώσι διαφόρους σωλήνας διη'κοντας παραλλη'- 
λως τώ  στομίω τοΰ φρέατος καί περιεχομένους 
ύπο τοΰ καθολικού τοΰ φρέατος τοίχου. ’Ελ τών 
σωλήνων τούτων οί μέν είναι χρήσιμοι πρός 
άναφοραν τών ανθράκων, οί δέ πρός έγκατάστα- 
σιν τών αντλιών, οί δέ πρός ΐδρυσιν της κλί- 
μακοςδι’ ής ανέρχονται καί κατέρχονται οί έρ- 
γάται όρύκται, άλλοι δέ πρός διατηρησιν της 
κυκλοφορίας τοΰ άέρος. Τούτου χάριν ή περίμε
τρος της όπης τοΰ φρέατος τοΰ ανθρακωρυχείου 
πρέπει ΐνα ήναι ούτως εύούχωοος ώστε νά παρέχη 
τόπον άφθονον πρός ό'λα ταΰτα. Τα διάφορα 
ταΰτα δευτερεύοντα τμήμ ατα  έ'χουσιν ώς έπί 
τό πλεΐστον ονόματα αριθμών, ’Λρ. 1 , 2 ,  3 ,  ώς 
οί Αμερικανοί όνομάζουσι τάς όδούς τών πόλεων 
και οί Μορμώνες τάς γυναίκας αύτών λέγοντες 
ή Κυρία άοιθιχός ποώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ. 
Πολλάκις ή οπή άμα έςοουχθεΐσα κοσμείται άν- 
θεσι καί βαπτίζεται πομπικώς ύπό τής ’Εκκλη
σίας, ητις θέτει κύτη όνομα Α γίου, η τίνος τών 
ιδρυτών.

Πλησίον τοΰ στομίου της όπης θέτεται ατμο
μηχανή πρός άνάσπασιν τών όρυσσομένων αν
θράκων, ένίοτε δέ καί δευτέρα πρός τό άντλεΐν 
τά  ύδατα. Έν δέ τοΐς μικροτέροις άνθρακωρυ
χείοις ή αύτη ατμομηχανή τήν μέν ημέραν ανα
φέρει τούς άνθρακας, τήν δέ νύκτα τά  ύδατα. 
Αί μηχαναί αύται έφηρμόσθησαν τό πρώτον εν 
’Αγγλία ύπό τοΰ W att· ηύζηθησαν δέ άπό τ ί 
νος χρόνου είς τοσοΰτον μέγεθος καί δύναμιν, 
ώστε ή θέα αύτών κινουμένων καταπλήττει τόν 
κατά πρώτον αύτάς βλέποντα. Ό  μή ίδών το ι- 
αύτην τινά γιγαντιαίαν αντλίαν δέν δύναται 
μηδέ καν ΐνα περιλάβη αύτήν τ·?ί διανοία.

Τό φρέαρ καί αί σύριγγες άποτελοΰσι τας 
λεγομένας έργασίας τής πρώτος έγκαταστάσεως, 
η ώς οί ’Άγγλοι λέγουσι, d ea d  w a rk s , ώς μή 
φεοούσας μηδεμίαν άμεσον πρόσοδον. Τούτοις δέ 
προσθετέον τάς υπογείους υπονόμους καί στοάς, 
αΐτινες, διαφόρους έχουσαι τάσεις, έκφέρουσιν 
είς τό ©ώς, καί κατασκευάζονται πρός έςιχνευσιν 
τής ποιότοτος τών στρωμάτων καί πρός όιαψυ- 
ξιν καί δίοδον τών έργατών καί εκρυσιν τών 
ύδάτων.

'Οταν τό μέγα φρέαρ καί αί υπόνομοι συριγ-

‘II εν τ ^ ί;  άνΟρΊνωρυχείοι; άνάψλεςις τοϋ άερίου.

γες έςορυχθώσι καί τοιχωΟίοσιν, ό'ταν αί μηχα
ναί ίδρυθώσιν έπί τή ; έπιφανείας παρά τό στό
μιον τοΰ φρέατος, τότε τό άνθρακωρυχεΐον είναι 
έ'τοιμον πρός έκκάρπωσιν. Πόσα εκατομμύρια 
έξωδεύθησαν, καί πόσα πάθη πριν περατωθώσι 
τά  προκαταρκτικά έ'ργα ! Εκαστον μέτρον τοΰ 
μέν καθετηρισμοΰ είναι δαπάνης διάκοσίων 
φράγκων, τοΰ όέ μεγάλου φρέατος, ό'περ ένίοτε 
διήκει είς βάθος πεντακοσίων η έξακοσίων μέ
τρων, δύο χιλιάδων φοάγκων. Ύπάρχουσι στοαί 
ών έκαστον μέτρον είναι δαπάνης πεντακοσίων

/ , V ' V . f f  > \φράγκων αι οε μηχαναί αγορα,ονται αντι χ ι -  
λίων φράγκων άνά δύναμιν ίππου. Τα πολλά 
ταΰτα χρήματα είναι άπρακτα, καί μόνον ή έτη- 
σία έξαίρεσις μέρους τών προσόδων δύναται ΐνα 
ούδενίση ταΰτα· άλλά τοΰτο μετά πολλών έτών 
όαψιλή έκκάρπωσιν.

'Η Γαλλία, καί ή ’Αγγλία, καί τό Βέλγιον 
έκφέρουσι δέκα τοΐς έκατόν ώς έγγιστα τοΰ ές 
άρχής κεφαλαίου. Ύπάρχουσιν δμως να ι έτα ι- 
ρίαι ών αί μετοχαί ηύξήθησαν άπό δεκαέξ είς 
έβδομήκοντα χιλιάδας ©ραγκών, καί τινων ή 
άξία έδεκαπλασιάσθη. ”θθεν, καίπερ σμικράς 
ού'σης τής συνη'θους άνταμοιβής, πολλοί κινδυ-

νεύουσιν επί μεγάλων κεφαλαίων είς έξόρυξιν 
γαιανθράκων, κν ' πολλάκις έπιτυγχάνουσι τοΰ 
σκοποΰ.

V .

Η ΕΚΚΑΡΠΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΣ.

' K"J ότου ή νεωτέρα κοινωνία ησθετο τήν 
άληθή' αξίαν τοΰ γαιάνθοακος, ήρξατο ΐνα έξο- 
ρύσση αύτόν δ ιά  τής ©ειδωλοτάτης μεθόδου. 
’Αλλά τό κατ’ άργάς ή έκκάρπωσις έγένετο ώς 
έν Τουρκία καί Κίνα. Διηγοΰντο ό'τι έν τοΐς άν- 
θρακωρυχείόις τοΰ 'Ηρακλείου της μικράς ’Ασίας 
τά  έ'ργα γίνονται μετά τοσαύτης άταςιας, ώστε 
αί στοαί φαίνονται.άληθής λαβύρινθος, μή παρέ- 
χουσαι μηδεαίαν τοΐς,ί'·δασι διέξοδον, καί άπορ- 
ροφώσαι πάντα τά πέριξ τοΰ έδάφους ύδατα.

Ό  σουλτάνος είναι ό κύριος τών ανθρακωρυ
χείου . Πρό τινων έτών διαιρέσας αύτά είς τρία 
μέρη, κατά τόν μύθον, κατέσχε τά  μέν δύο τρι- 
τημόρια αύτός, τό δέ τρίτον ήργυροπώλησεν έκεί- 
νοις τών πασσάδων οΐτινες, πληρόνοντες κακώς 
τους έργάτας, έπέφερον τήν έντελή τών έργων 
καταστροφήν.

’Εκτός τών τοΰ 'Ηρακλείου ή Τουρκία κέκτή-

ται άνθρακωρυχεΐα Vv τώ Λιβάνω. Λέγουσι δέ 
ότι καϊμακάμης τ ις , άναγορευθεις επιστάτη; καί 
ούδεμίαν έ'χων τού πράγματος γνώσιν, άμα κα- 
τελθών είς τάς υπογείους στοάς διέταξεν ΐνα 
αφαιρέσωσιν ώς λησμονηθέντα μεγάλα τεμάχια  
τοΰ γαιάνθρακος, άτινα ήσαν χρη'σιμα ώ ; στΰλοι. 
!λφαιρεθέντων δέ τούτων έπήλθε καθολική κα- 
ταπτωσις τών στοών, ΰφ’ ών τταρ ολίγον έκα- 
λύπτετο ό εύφυής κα ϊμακάμης!

Τά άνθρακοιρυχεΐα τήι: Κίνας έκκαοποΰνται 
ώς έν Τουρκία. Η έξόρυξις γίνετα ι μόνον έν τή 
έπιφανεία τής γής καί τών ΰδάτων άμα κατα- 
κλυζόντων τάς στοάς αί έργασίαι παύονται.

Πρό ένός αίώγος οί ανθρακες έξωρύσσοντο έν 
Ευρώπη μετά τής αύτής φθοράς καί άταξίας. 
Άλλ’ έ'τι καί νΰν οί μεταλλεΐς άναγκάζονται ύπό 
ιδιαιτέρων διαθέσεων τοΰ έδάφους ΐνα μεταχει- 
ρίζωνται μεθόδους πάντη άρχαϊκάς καί βαοβα-

/ w \ / 1 V «ρίκας. Οταν τα  στρώματα ηναι ταπε'.να κα 
μ ικρά, καί ό μεταλλεύς μή θέλη ΐν’ άποθέση 
τους έττ αύτοΰ κειμένους βράχους τής μεγάλης 
έ'νεκα δαπάνης, τότε οί έργάται αναγκάζονται 
κυπτοντες, καθη'μενοι, καί πολλάκις κείμενοι 
όριζοντείως, καί τοαχηλιζόμενοι τά  πολλά, ΐνα

ρυθμα καί εύσχημον α ώσι, καί παρ’ ούδέν 
τιθέμενοι τήν έκδήλώσιν τής ψυχής καί τοΰ 
ήθους τών διαμορφουμένων -προσώπων, εκ- 
τυλίσσουσι τάς είκόνας αύτών έπί το σκη- 
νικώτερον, συσσωρεύοντες τά  πρόσωπα κατά 
συμπλέγματα συμπεπυκνωμένα, καί θη- 

ρεύοντες τάς εύχε- 
ρεστέρας άπό τής 
σκιαυγείας καί τής 
έπιφωτίσεως παθή
σεις.

Ιοού πώς ό Βα- 
σάρης κρίνει τόν Λεο
νάρδον, ούχί έξετά- 
ζίον τά πολυσύνθετα 
αύτού έ'ργα, άλλ’ έκ 
μιας καί μόνης εικό- 
νος, τής λεγομένης 
Ί ο κ ό ν δ η ς  ( la  J o -  
c o m le ) ,  έν ή δ 
ζωγράφος έπεδείξατο 
ολην τήν δύναυ ιν της 
αύτοΰ τέχν η ς .« ’Επε- 
χείρησε, λέγει, τόν
εΐκονισμόν τής συ
ζύγου τοΰ ’Ιοκόνδου, 
καί μετά τεσσάρων 

. έτών εργασίαν κατέ-
ί λιπεν αύτήν άτελή,
’ οί'αν βλέπομεν αύτήν
L παρά τώ βασιλεΐ τής
> Γαλλίας έν Φοντενε-
, βλώ. Ο υετά προσ—
* θεωρών τήν κε-
£ φαλήν ταύτην έν-
^ νοήσει μέχρι τίνος ή
j1 τέχνη δύναται ί'να
λ, μιμηθή τήν φύσιν ·
ί διότι 6 δαιμόνιος ζω-
!  γράφος διεμόρφωσε
ί τά πάντα έντέλέστα-ο

I τα. Καί οί μέν όφθαλ-
5 μοί έ'χουσι τό ύγρόν

άμα το; λαμπρώ 
καί κεχαρισμένω τής 
ζωής καί τής θυμη- 
όιας · τα όε περι την 
κόμην καί τό μέτω- 
πον καί τών όφρύων 
καί τών βλεφαρίδων 
τό εύγραμμόν είσιν 
έξειργασμένα μεθ’ 
ύπερβαλλούσης λ ε -  
τουργιας καί έναρ— 
γείας. Η ρίς καί οί 
ώραϊοι ροδόχροι ρώ- 
θωνες άναπνέουσι. Τό 
στόμα εύρυθμον άν θί
γεται , λεληθότως 
ύπομειδιών, είς ομι
λ ία ν  ή δέ τοΰ παντός 
προσιόπου περιγρα
φή, καί τών παρειών 
τό ένερευθές, καί Γής 

ρινός καί τών χειλέων τό σύμμετρον, καί τών 
δακτύλων τό εύάγωγον καί εις λεπτόν άπο- 
λήγον, καί τό εύσταλές καί κόσμιον τής ανα
βολής άπεργάζονται τήν εικόνα ταύτην ώς 
άληθώς θεσπέσιόν τι χρήμα όμοιότητος καί 
τέχνης, παριστώσηςγυναΐκα ζώσαν, διανοου-

έκδηλώσεως. Τό θέμα είναι άπλοΰν άμα καί 
υψηλόν, άπλώς άνθρώπινον τήν πράξιν, 
καίπερ θειον τήν ιδέαν. Τό ζωγράφημα δια- 
τυποΐ τήν πομπικήν έκείνην στιγμήν, καθ 
ήν ό Θεάνθρωπος τή προτεραία τοΰ εκου
σίου αύτοΰ θανάτου καθιστά τό μέγα τής 
Εύχαριστίας μυστή
ριον, όπερ έστί σύμ
βολον τής Ουσίας, 
δι’ ής λυτρωθήσεται 
ό άνθρωπος, καί της 
άδελφότητος ολου 
τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους έν μια καί τή 
αύτή τροφή καί πί— 
στει. Διαμορφοϊ τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ό 
2ωτήρ άγγέλλει τοΐς 
μαθηταΐς την θανα- 
τηφόρον προδοσίαν.
Τό πρόσωπον αύτοΰ 
είναι άπαθές καί πρα- 
ον καί πένθιμον. Οί 
άπόστολοι διαααοτύ-ι k
ρονται διά σχημάτων 
έκαστος κατά τόν 
οίκεϊον χαρακτήρα· 
είς δ’ αύτών ό άπω- 
τάτω τής τραπέζης 
καθή μένος έρωτα τόν 
παρ’ έαυτώ ώς πα- 
ρακούσας* ό δέ προ
δότης , εύγνώριστος 
ών έκ τής δυσμορ
φίας αύτοΰ, φαίνεται 
τεταραγμένος καίπερ 
θάρρος προσποιούμε
νος.

Εί καί πολλοί τών 
μεγάλων ζωγράφων 
έξειργάσθησαν τό αύ
τό θέμα, ούδέποτε 
ούδείς έπέτυ-χ ε τής 
υψηλής έν τούτω 
άφελείας τοΰ Λεο
νάρδου. Διότι ό μέν 
Πουσσΐνος διετύπω- 
σετον Ιούδαν εχοντα 
διά χειρός τό βαλάν- 
τιον, καί άπερχόμε- 
νον κρυφίως τής αι
θούσης πωλήσοντα 
τοΐς Ίερεΰσι τόν ’ΐη- 
σοΰν ό δέ Βαρόχιος 
παρεισήγαγεν αύτόν 
τον 2αταναν λέγον
τα εις τό ούς τώ 
’Ιούδα ί'να προδιυση 
τόν ’ΐησοΰν κατά τήν 
ύπό τοΰ άγίου Λουκά 
καί άγίου ’ίωάννου 
καταλειφθεΐσαν πα- 
ράδοσιν. ’Αλλά τά 
παραπίπτοντα ταΰτα
βλάπτουσι τήν ένότητα καί τό υψος τοΰ καλ
λιτεχνήματος, άποσπώντα τήν προσοχήν 
άπό τοΰ κυρίου θέματος. Ό  Λεονάρδος όμως 
διεφύλαξεν αύτώ τήν μεγάλην ένότητα. 'H 
μορφή τοΰ Σωτήρος επικρατεί πάντων έν 
τω πίνακι μάλλον έκ τοΰ ήθους αύτοΰ ή

τής χώρας ήν κατέχει. Τό φώς διασκεδάν- 
νυται έξ ίσου είς πάντα τά  πρόσωπα, άτινα 
δέν είναι συγκεχυμένως διατεθειμένα άλλά 
κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν, οι αν κατέλι- 
πεν ήμΐν ό Παυσανίας έν τή τών εικόνων 
τοΰ Πολυγνώτου περιγραφή, καί οΐαν έξειρ-

γάσαντο αύτήν ό τε Ζιώτος, καί ό Φρά Αγ
γελικός, καί ό Περουγΐνος, καί ό 'Ραοαήλος. 
Οί δέ τεχνΐται τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος, 
ό Πέτρος Κοντόνης, ό Κάρρολος Μαράττης 
καί οί τούτων μημηταί γάλλοι ζωγράφοι, 
προνοοΰντες μόνον τών έργων, όπως αύτά εύ



μένην καί «ρθεγγομένην. Εν τώ  κοιλώματι 
τοϋ λαιμού νομίζει τις δτι βλέπει παλλούσας 
τάς αρτηρίας. Τέλος έμολογητέον ό'τι ή εί
κών αυτη είναι οΰτως έξειργασμένη, ώστε 
ή άπομίμησις αυτής εσται και τώ μεγίστω 
τών ζωγράφων δυσκολωτάτη. Ί ΐ  σύζυγος 
τοϋ ’Ιοκόνδου Μόνα Λίζα ήτο ωραιότατη, 
καί ί'να καταστήση τήν ο'ψιν αυτής χαροπον 
6 ζωγράφος συνήθροισε ττερί αύτήν μουσι
κούς, καί άοιδούς καί γελωτοποιούς εμβάλ
λοντας αύτή ευθυμίαν, καί ούτως άπέφυγε 
τήν έν άπασι τοΐς είκονίσμασι διατρανουμέ- 
νην συνήθως μελαγχολίαν.

'Η μεγάλη τοΰ τελ.ειοποιεΐν τάς είκόνας 
αύτοΰ επιθυμία είναι αιτία δι ήν τά έργα 
τοϋ Λεονάρδου είσί σπανιώτατα, καίπερ μα
κροβίου καί λίαν φιλεργοΰ γενομένου.

Καθ’ ολον αύτοΰ τόν βίον ήσχολήθη περί 
τάς αναλογίας αΐτινες άποτελοΰσι την αρ- 
αονίαν τοΰ άνθρωπίνου σώματος, τούς νό
μους τής κινήσεως καί τή ς  διατυπώσεως. 
’Εζωγράφησε δέ καί πολλάς γελοιογραφίας, 
ouyί παίζων άλλά μελετών σχήματα προσ
ώπων καί χαρακτήρας. Επορεύετο οε συν
ήθως είς τά καπηλεία, όπου, διηγούμενος 
γελοίας ιστορίας τοΐς άγροίκοις κωμήταις 
καί έμβάλλων αύτοΐς εύθυμίαν καί γέλω τα, 
έζωγράφει αύτούς έκ μνήμης καί παριστα 
τεχνηέντως τάς ψυχικάς αύτών οιαθεσεις.

’Εάν δέ ό -χρωματισμός αύτοΰ, ον τοσοΰ
τον έθαύμαζον οί σύγχρονοι αύτώ, μηδόλως 
έκπλήττη ήμας σήμερον, άποΟοτέον τούτο 
τώ  /ρόνω· διότι αί πλεϊσται τών ελαιογρα
φιών αύτοΰ έζωγραφήθησαν όλίγω ύστερον 
τής άπό τών Κάτω χωρών άφίξεως τής με
θόδου τής διά τοΰ έλαίου σκευασίας τών 
χρωμάτων, καί πριν ή οί ζωγράφοι λάβωσι 
μεγάλην αύτής πείραν. Γνωρίζομεν δέ οτι 
ό Λεονάρδος, περίεργος καί τά πάντα έξε- 
τάζων καί άναζητών, έπενόησε πολλάς χ η -  
μικάς πρός σύνθεσιν τών χρωμάτων μεθό
δους' διό καί ού θαυμαστόν άν δέν επέτυχε 
πάντοτε, καί πολλάκις έμελάνωσε τά ζω- 
γραφήματα αύτοΰ.

’'Αλλως τε όλίγοι τών τεχνιτών ήτύχησαν 
ώς αύτός έν τοΐς έ'ργοις αύτοΰ · διότι τά 
πλεϊστα άπωλέσθησαν, ή ύπέστησαν αίσχράς 
καί άναξίας επανορθώσεις. Τά διασπαρέντα 
αύτοΰ χειρόγραφά εισι λίαν δυσεύρετα. Ο 
Μ υ σ τικ ό ς Δ εϊπνος, τό τελειότατον αύτοΰ 
έν τή ζωγραφική έ'ργον, κατήντησεν ήδη 
άγνωστον λείψανον. Εύτυχώς έ'χομεν πολλά 
αρχαία αύτοΰ άπομιμήματα ακριβή τή στάθ
μη μετενηνεγμένα, ών έν έν Λούβρω. ’Αλλ’ 
ούδείς ·χ αλκογράφος έτόλμησεν ί'να άπομι- 
μηθή τήν τοιχογραφίαν ταύτην πρό τοΰ 
'Ραφαήλου Μόργεν. Τό περίφημον σκιαγρά
φημα όπερ έζωγράφησεν έν Φλωρεντία έπι- 
στατοΰντος τοΰ Μ ιχαήλ ’Αγγέλου, άπωλέ- 
σθη · ή δέ έλαιογραφία ήν έπεχείρησε μετά 
τήν απώλειαν αύτοΰ, διαφθαρεΐσα, έγένετο 
κόνις σχεδόν αύτοΰ ζώντος. Τό δέ έν γλυ
πτική κάλλιστον αύτοΰ έ'ργον, το περίφημον 
άγαλμα τοΰ Φραγκίσκου 2φόρτζα, ό'περ έ -  
θαύμασεν άπασα ή ’Ιταλία ώς εργον μέγιστον 
τής παλιγγενεσίας, κατεστράφη κατά τούς 
πολέμους πριν ή χωνευθή χαλκοΰν όιότι οί 
τοξόται μετεχειρίσθησαν αύτό σκοπόν πρός 
γύμνασιν. Πρός δημιουργίαν τοϋ άγάλματος 
τούτου ό Λεονάρδος έπεδείξατο άπασαν τήν

κατα την ανατομίαν του ίππου επιστημην ·
διό καί οί'ειδήμονες άνεκήρυξαν αύτό ύτέρ- 
τερον τοΰ έν Παταυΐω τελείου έργου τοΰ 
Δονατέλου.

Καί ό'μως τά όλ,ίγιστα ύπολειφθέντα ήμΐν 
έ'ργα τοϋ Λεονάρδου άρκοϋσι πρός το εκτι
μάν αυτόν κατ’ αξίαν.

Εγκρατής τής θεωρίας τής τέχνης ών 
διέπρεψε διαφερόντως έν τοΐς τεχνουργημασιν 
αύτοΰ, έν οίς δείκνυται όποιος ήν, όρεγόμε- 
νος άδιαλείπτως τοΰ τελείου, καί μή άφίνων 
μηδέν άνεξερεύνητον. >< 'Ο ζωγράφος, λέγει 
ό Λεονάρδος έν τή περί ζωγραφικής αύτοΰ 
πραγματεία, πρέπει ΐνα ήναι πανεπιστήμιον 
καί έμπειρος τής καθόλου τέχνης. » Απέ
χει δέ πολύ ή εύρεΐα αύτη τοΰ συνόλου τής 
τέχνης θεωρία τοΰ διαμελισμοΰ τής ζωγρα
φικής, οίον βλέπομεν διατρανούμενον αύτόν 
κατά τήν παρακμήν αύτής. Καθόλου δέ αί 
θειορίαι τών συγγραμμάτων αύτοΰ δύνανται 
ιν’ άνακεφαλαιωθώσιν ούτως · έπιθυμία 
αέναος έντελείας καί ύψους καί αλήθειας.

Περί δέ τής έπιστημονικής άξίας τοΰ άν- 
δρός ιδού τί λέγει άρμόδιος περί ταΰτα κριτής 
ό κύριος Libri (Histoire des sciences 
m a th e m a tiq u e s  en italie)· « Xv έπισκο- 
ποΰντες τάς πράξεις καί τά έ'ργα τοΰ Λεονάρ
δου Βιγκίου, τοϋ Μακιαβέλη, τοΰ Χριστο- 
φόρου Κολόμβου, τοΰ Ραφαήλου, τοΰ Μι
χαήλ ’Αγγέλου, καί καθόλου τών άνορών 
έκείνων, οΐτινες ΐ'στανται οίονεί κολοσσοί έν 
τώ δεκάτω έ'κτω αίώνι άρχομένω, έτολμώ- 
μεν ί'να δείξωμεν ότι προτιμώμέν τινα, ΐσως 
άν έδίδομεν τόν στέφανον τώ Λεονάροω 
Βιγκίω, άνδρί ύψηλόνω, μεγάλως συντελέ- 
σαντι είς έπίδοσιν τής άνθρωπίνης σοφίας. 
Διότι έν μέν ταΐς τέχναις ό Μ ιχαήλ Αγγε
λος καί ό 'Ραφαήλος δέν ήδυνήθησαν ί'να 
άμαυρώσωσι τήν δόξαν αύτοΰ’ αί δέ έπιστη- 
μονικαί αύτοΰ έξευρέσεις καί αί φιλοσοφικαί 
έ'ρευναι άποδεικνύουσιν αύτόν πρώτον τών 
κατ’ αύτόν σοφών ».

'Ο Βερναρδΐνος Λουΐνης, ό Άνδρέας 2ο- 
λάρης, ό Γαουοένζιος Φερράρης διετέλεσαν 
έπί τινα χρόνον έν Μεδιολάνοιςζωγραφοΰντες 
κατά τήν χεΐρα καί τάς άρχάς τοϋ Λεονάρ-

ΤΛ Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

ο ου.
Ιδίως δέ ό Λουΐνης , απομιμούμενος τον 

διδάσκαλον αύτοΰ, άφίκετο είς τοσοΰτον έν
τελείας, ώστε τά έ'ργα αύτοΰ εκλαμβάνον
ται τολλάκις ώς έργα τοϋ Ραφαήλου, 
οπερ άποδεικνύει τήν μεγάλην τής τέχνης 
τοΰ Λεονάρδου πρός τήν τοΰ Ραφαήλου 
ομοιότητα.

Αλλ’ ό Ιούλιος 'Ρωμανός, έκ τών 
άρίστων τοϋ Ραφαήλου μαθητών, έλθών 
είς Μάντουαν έν έτει 15 2 4 , καί παραλαβών 
χορείαν νέων τεχνιτώ ν, έγένετο ιδρυτής 
νέας σχολής έπισκιασάσης τά έ'ργα τών 
μιμητών τοΰ Λεονάρδου. Ά λλ’ ώς ή έν 
Μεδιολάνοις ύπό τοΰ Λεονάρδου, οΰτω καί 
ή ύπό τοϋ ’Ιουλίου Ρωμανού έν Μαντούα 
συσταθεΐσα σχολή ταχέως παρήκμασε μετά 
τόν θάνατον αύτοϋ, μέχρις ού βραδύτερον οί 
Καρράχιοι, άνεγείροντες τήν τέως παραμε· 
ληθεϊσαν της τέχνης παράδοσιν, άνεζωπύ 
ρησαν τάς Ιταλικάς σχολάς, αΐτινες ύστερον 
άπετέλεσαν μιαν.

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Ό  ηλεκτρισμός κατα τους αρχαίους και τόν με- 
σαιώνα. —  Γ() ηλεκτρισμός κατα τόν·δε'κατον έ’βοο- 
μον αιώνα. —  Έ ρευναι του Γιλβε'ρτου και τοΰ Otto 
de  G uerick e . —  Πρώτη ηλεκτρική μηχανή,

Ή  τών επιστημών ιστορία μεγίστων έ'χει 
ομοιότητα προς τήν τών εθνών. Διότι, ώ; τά χρο
νικά τών εθνών άναπτυσσουσιν ήμΐν έποχάς τ ι-  
νας επιφανείς, καθ’ άς ποικίλαι άξιάγαστοι πρά· 
ξεις συλλήβδην έννοούμεναι απεργάζονται έθνος 
ή έποχήν τινα ένδοξον, οΰτως άπαντώμεν έν τή 
τών επιστημών ιστορία έςαιρέτους τινάς έπο
χάς, έν αίς ό νους καί τό μέγεθος τών έξευ- 
ρέσεων μεγάλην περιποιοΰσι δόξαν τοΐς τότε 
άνθρώποις.

Μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος αίώνος όλλαν- 
δός τ ις  φυσικός έξεΰρε τήν καλού μένην Λ ο υ γ - 
δ ο υ ν ικ ή ν  β α υ κ α λ ίδ α ,  γνωστόν περίφημον 
έργαλεΐον, ούτινος αί θαυμασταί ιδιότητες με
γάλως έξέπληξαν τήν Εύρώπην. Διότι ά'πασαι 
αί άκαδημ.ίαι, άπασα ι αί τών σοφών έταιρίαι δια- 
κόψασαι τάς συνήθεις αυτών έργασίας έτράπησαν 
είς τήν μελέτην τών τέως μόλις γνωστών ήλεκ- 
τοικών φαινομένων · οί δέ σοφοί ετερπον έν 
τα ΐς συναστροφαΐς τούς βασιλείς καί πλουσίους · 
οί δέ άγύρται όιέτρεχον τάς άγυιάς τών πόλεων 
έκπλήττοντες τά πλήθη διά τών παραδόξων 
καί ακατανόητων φαινομένων τής Λουγοουνικής 
βαυκαλίδος. Κατά ποίαν τινά συγκυρίαν ή τέιος 
άνειμένη μελέτη τοΰ ηλεκτρισμού ή'γαγε τούς 
φυσικούς πρός τήν έξεύρεσιν ή'τις έπί τοσοΰτον 
έξεθέομανε διά  μιας τούς άνθρώπους; καί όποια 
ή ροπή τής έζευρέσεως ταύτης πρός τήν καθό
λου τών έπιστημών έ—ίδοσιν; Τοΰτο προτιθέ- 
μεθα ί'να έκθέσωμεν, άνατρέχοντες εϊς τήν έπο
χήν τών πρώτων τοΰ ήλεκτρισμοΰ πειραμάτων, 
ί'να κατέλθωμεν βαθμηδόν είς τήν άφήγησιν τών 
νεωτέρων έξευρέσεων, δ ι ’ ών άπεδείχθη οτι τό 
ηλεκτρικόν ρευστόν κατέχει δυνάμεις άξιοθαυ- 
αάστους, αΐτινες, ποικιλοτρόπως έφαρμοσθεΐσαι 
έσχάτως, μεγάλως συνε'τειναν είς τήν τών τ ε 
χνών καί τής βιομηχανίας έπίδοσιν. Λ έγεται ό'τι 
οί άρχαΐοι παρετήρησαν πρώτοι ό'τι τόήλεκτρον, 
τριβόμενον, προσελκύει έλαφρά καί ξηρά σώ
ματα.

Ιδού ά'πασαι αί περί ηλεκτρισμού γνώσεις 
τοΰ Θάλητος, καί τοΰ βεοφράστου, καί Πλινίου. 
Κατά τον Θάλητα τό ήλεκτρον είναι σώμα 
έ'μ.ψυχον έ'λκον τά  έλαφρά σώματα ώς δ ι’ εισ
πνοής1, Η φιλοσοφία καί ή άνατροφή καί τα 
ήθη τών άρχαίων καθίστων αύτοΐς άπροσδιό- 
νυσον τήν μελέτην τών έπιστημών, ώς νΰν αΰ- 
τάς έννοοΰυ,εν · διότι άντί τοΰ φιλοσοφεΐν περί 
τήν φύσιν, πρός κατανόησιν τών διεπόντων 
αυτήν νομών, προυτιμων την εςετασιν των νοη
τών, καί τυφλώττοντες πρός τά φαινόμενα τής 
φύσεως έ'διδον έαυτούς τοΐς άφηρημένοις τε καί 
ματαίοις ζητήυ.ασι. Τό πλήθος, όπερ έμάνθανε 
παοά τών ποιητών καί σοφών ό'τι αι μέλισσαι 
γεννώνται έκ τής σήψεως τοΰ σώματος τοΰ 
βοός, καί τό ήλεκτοον έκ τών δακρύων πτηνοΰ 
τίνος τών ’Ινδιών, κλαίοντος τόν θάνατον τοΰ 
Μελεάγρου, δέν ήδύνατο βεβαίως ΐν’ έγκύψη τή 
μελέτη τών άπλώς φαινομένων της φύσεως, όπως 
έξ αύτών όρμώμενος άναδράμη βαθμηδόν είς 
τήν αιτίαν τών φαινομένων αύτών!

I. Διογένους Λαερτίου Β ίο ι  τ ώ ν  ε ν δ ό ξ ω ν  φιλοσο
φώ ν π α ρ ά  τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ίο ι ς .

’Αλλ’ ούδέ κατά τόν μεσαιώνα ήδύνατο ί'ν’ 
έπιόώση ή έπιστη'μη. ’Επειδή ή σχολαστική 
ύπέταττε τήν διάνοιαν τών τότε άνθρώπων τώ 
τε ’Αριστοτε'λει καί τοΐς άρχαίοις, καί άντί τοΰ 
έγκΰψαι τή μελέτη τών φυσικών φαινομένων 
ένησμένιζε τή ξηρα λέξεων καί λόγων κενών 
επιδείςει. Αι δε άρχαί τοΰ χριστιανισμού έ'τει- 
νον πρός τό αύτό· διότι ή υπάτης ’Εκκλησίας 
διδασκόμενη περιφρόνησις τών γήινων έφερε 
τήν θεολογικήν φιλοσοφίαν, ήτις άπέτρεψε τον 
άνθρωπον τής μελέτης τών φυσικών φαινομέ
νων. Οθεν αί πρώται ακτίνες τής έπιστήμης, 
αΐτινες έφώτισαν τήν Εύρώπην έν μέσω τοΰ σκό
τους τής καθολικής άμαθείας, ήλθον ά π ’ έθνών 
μή χριστιανών, τών τε ’Αράβων καί τών Μαύ
ρων τής Ισπανίας· διό ό ηλεκτρισμός ήρξατο 
ί'να γένηται γνωστός μόνον περί τά τέλη τοΰ δε- 
κάτου έκτου αίώνος.

Πατήρ αύτοΰ θεωρείται δικαίως ό άγγλος 
Γουϊλέλμος Γιλβέρτης, ιατρός τής βασιλίσσης 
’Ελισάβετ τής ’Αγγλίας, ό'στις έξέδωκε τά π α 
ράδοξον βιβλίον D e a r te  m ag n e tica , έν ώ 
έςετάζει λεπτομερώς τά  τότε γνωστά φαινό
μενα τοΰ μαγνητισμού καί ήλεκτρισμοΰ. Τά 
ήλεκτρον, τριβόμενον καί έλκύονσώματα έλαφρά, 
έθεώρησεν ό Γιλβέρτης ώς είδος φυσικού μαγνή
του, καί όρμώμενος έκ τής ύποθέσεως ό'τι ή 
φύσις δέν έδώρησεν ίσως μόνον τώ  ήλέκτρω τό 
προτέρημα τής μαγνητικής έ'λξεως, άνήχθη είς 
δοκιμασίας καί εξευρέσεις αΐτινες έτέθησαν οίον
εί θεμέλια τής έπιστήμης τοΰ ήλεκτρισμοΰ.

Καί πρώτος έδοκίμασεν ούτος τήν ηλεκτρικήν 
δύναμιν τών διαφόρων σωμάτων είς τήν μαγνη
τικήν βελόνην τής πυξίδος. Τοιουτοτρόπως 
έξεΰρεν ό'τι ή δύναμις τοΰ έ'λκειν τά έλαφρά 
σώματα μετά προηγηθεΐσαν τριβήν δέν ένέκειτο 
μόνον τω  ήλέκτρω, άλλά καί πολλοΐς πολυτί- 
μοις λίθοις, οίος ό άδάμας, ό σάπφειρος, τό 
^ουβίνιον, ό αμέθυστος , ό γλαυκοσμάραγδος 
la ig e -n ia r iu e ) , ό ορυκτός κρύσταλλος· έ'τι δέ 
καί τή  ύάλω, τώ βελεμνίτη , τω θείω , τή 
μαστίχη , τώ ίσπανικώ κηρω, τή ρητίνη, τω 
άρσενικω, τώ  άλουμινίω. ’Αλλά μή κατέχων 
ηλεκτρικήν μηχανήν δέν έδυνήθη ί'να έπεκτείνη 
τάς έρεύνας. Διότι τήν μηχανήν ταύτην έξεΰρεν 
ύστερον ό περίφημος O tto  d e  G u eric k e , δή
μαρχος τοΰ Μαγδεβουργου, ό καί έφευρετής τής 
πνευματικής άντλίας. Θεωρη'σας ό'τι τά θειον 
τριβόμενον αναπτύσσει πολύν ηλεκτρισμόν, κα
τεσκεύασεν ούτος σφαίραν έκ θείου ήν διατρυπή- 
σας καί διαπεράσας διά ξύλινης ράβδου ήδύνατο 
στρέφειν αύτήν έπ ’ έςουσίας περί τάν αύτής 
άξονα. Καί τότε έθεώρησε πρώτος τάν άπά τής 
τριβής τοΰ θείου άναθρώσκοντα ήλεκτρικάν σπιν
θήρα, καί τά παράδοξον καί σπουδαΐον φαινό- 
μενον, καθ’ ο πολλά σώματα πρώτον μέν έλ· 
κύονται ύπό τοΰ ήλεκτρισθέντος θείου, έ'πειτα 
δέ άπωθοΰνται εύθύς μακράν αύτοΰ, καί οτι τά 
ούτως έλκυόμενα καί άπωθούμενα σοίματα δέν 
ήτο δυνατόν ΐνα έλκυσθώσιν αύθις ύπό τοΰ θείου 
άλλως εί μή άφοΰ πρώτον συνήρχοντο είς επαφήν 
σώματος μή ήλεκτρισθέντος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

’Εξεΰρεσις τής μετοχετεύσεων τοΰ ήλεκτρισμοΰ εις 
ρεγάλας αποστάσεις. —  Πειράματα τοΰ Γρέϋ καί 
τοΰ Βίλλερ. —  Διαίρεσις τών σιομάτων είς ήλεκ- 
τραγωγα καί μή.

Γνωρίζομεν ήδη ό'τι τό ήλεκτρικάν ρευστόν, 
ταχύ  ώς ή ιδέα, μεταβιβάζεται μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος άπό τίνος εϊς άλλον τόπον 
διά  τών ήλεκτρικών τηλεγράφων. Ή  θαυμασία 
αΰτη ίόιότης τοΰ ήλεκτρισμοΰ έξευρέθη κατά 
τόν τελευταΐον αιώνα καθ’ άπλήν · τής τύ/ης 
συγκυρίαν ύπά δύο φυσικών ά'γγλων, τοΰ Γρέϋ 
καί Βέλίρ, οΐτινες έξεΰρον έν ταύτώ ό'τι τά  
σώματα διαιρούνται είς ηλεκτριζόμενα ή μη', 
' θ  Γρέϋ, δ οκιμάζων τήν ελκτικήν δύναμιν σω
λήνας ύαλί <ου έμπεφραγμένα έχ οντος τά  δύο 
άκρα ύπό δύο ξυλίνων πωμάτων, έθεώρησεν ό'τι

ούχί μόνον ό ύάλινο; σωλήν τριβόμενος δ ι ’ έρεοΰ 
υφάσματος, άλλά καί τά έμφράττοντα αύτόν 
πώ ματα είλκον καί άπώθουν τά παρακείμενα 
σωμάτια, ώς ή έκ θείου σφαίρα. Έκ δέ τούτου 
εΐκασεν ό'τι ό ήλεκτρισμός διαδίδεται άπό τοΰ 
σωλήνος εις τά πώ μα. Ή ν δέ τοΰτο άκτίς φω
τός. Ό  ευφυής Γρέϋ ένενόησεν ό'τι ό ηλεκτρι
σμός μεταδίδεται ώς ή θερμότης, άπό τίνος είς 
άλλο σώμα, καί πρός έναργεστέραν άπόδειξιν 
τούτου ήρςατο εύθύς έρευναν τίνα άλλα σώματα 
ήδύναντο ΐνα προσκτήσωνται τήν ήλεκτρικήν έλ- 
ξιν. Έλαβε λοιπόν ράβδον ξυλίνην, ής τώ άκρω 
έφήρμοσε σφαίραν έλέφαντος, καί φέρων τό 
έ'τερον αύτής ά'κρον είς έπαφήν ένός τίνος τών 
τοΰ κυλίνδρου πωμάτων, έθεώρησεν ό'τι ό ήλεκ- 
τρισμάς τοΰ τριβομένου ύαλίνου σωλήνος μετε- 
δίδετο τω πώ ματι καί άπό τοΰ πώματος τή 
(ίάβδω καί τή  έλεφαντίνη σφαίρα , ήτις εϊλκυε 
καί άπιόθει τά  έλαφρά σώματα, ώς ό ΰάλ'.νος 
σωλήν. Καταστήσαντος δέ αύτοΰ άντί τής ξύ
λινης ράβδου μεταλλικόν νήμα, τά  αύτά άπέ- 
βησαν · δ ιότι ό ήλεκτρισμός μετωχετεύετο δ ι ’ 
αύτοΰ μέχρι τής έλεφαντίνης σφαίρας. Περιήλθεν 
ό'μως είς μεγάλην άπορίαν, ότε, θελήσας ΐνα με- 
ταχειρισθή άντί τοΰ μεταλλικού σύρματος σχοι
νίον πολλών ποδών μήκους, έξηρτημένον άνωθεν 
ύπά νημάτων όμοίας ύλης, είδεν ότι ό ήλεκτρι- 
σμάς δέν μετεδίδετο ήδη μέχρι τυΰ πέρατος τοΰ 
ούτως έςαρτηθέντος ήλεκτραγωγοΰ σχοινιού · 
οιότι ήγνόει ότι ό ήλεκτρισμός μετωχετεύετο 
καί άφηρεΐτο ύπά τών λεπτών έκείνων νημά
των , άτινα ήσαν συνημμένα τήστέγν) τοΰ θα
λάμου.

Ά μηχανών δέ ό Γρέϋ προσήλθε τω  φίλω Βέ- 
λερ, φυσικω διαπρέποντι τότε, καί διεσάφησεν 
αύτώ τά πειράματα, καί τήν έκ τής άποτυχίας 
άπορίαν αύτοΰ. Οί δύο φίλοι έδοκίμασαν σχοι
νίον 90 ποδών μήκους, ό'περ , ώς λίαν βαρύ,
>£ / / Λ \ ν ? ~εςηρτησαν μετεωρον οια νημάτων μ.εταςωτων.

’Αλλ έκ τής τυχαίας καί όλως άσκοπου ταύ
της χρήσεως τής μετάξης παρήχθη ή μεγάλη 
εύρεσις καθ’ ήν τά σώματα διηρέθησαν είς ή λεκ- 
τ ρ α γ ω γ ά  καί μή ή λ ε κ τ ρ α γ ω γ ά .  Διότι 
τά πείραμα κατά τήν δευτέραν ταύτην δοκιαήν 
επέτυχε πληρέστατα. Ή  μ.έταξα ώς κακός ήλεκ· 
τραγωγος δέν άπερρόφα τόν ηλεκτρισμόν, ό'στις 
μετωχετεύετο ούτω μέχρι τής τώ  τε'ρμ.ατι τοΰ 
σχοινιού έφηρμοσμ.ένης έλεφαντίνης σφαίρας, 
ήτις εϊλκυε καί άπώθει τά παρακείμενα έλαφρά 
σώμ-ατα ώς πρότερον. ’Αλλά τά δοκιμαζόμενον 
σχοινίον, θραΰσαν διά τό βάρος τά  άνέλκοντα 
αύτό μ.ετάξινα νήματα, κατέπεσε. Τότε οί δύο 
φυσικοί, οΐτινες δέν ένενόησαν εϊσέτι τήν τής 
μετάξης εν τώ  πειράματι τούτω δύναμιν, μετε- 
χειρίσθησαν άντ’ αύτής μεταλλικόν σύρμα.

Τά πείραμα άπέτυχεν έκ νέου’ διότι ό ήλεκ- 
τρισμ.άς δέν μετωχετεύετο μέχρι τοΰ τέρματος 
τοΰ σχοινιού, καί τότε μόνον οί δύο■ φυσικοί 
ένενόησαν ότι τά μ.έν μ.εταλλικάν σύρμ.α καί τά 
κοινόν σχοινίον καθίστων εύκολον τήν φυγήν τοϋ 
ήλεκτρικοΰ ρευστοΰ, ώς καλοί ήλεκτραγωγοί, 
ή δέ μ,έταξα ά π ’ έναντίας ώς κακός ήλεκτρα- 
γωγάς κατεΐχεν αύτό.

Κάμ.νοντες νέας έρεύνας ό Γρέϋ καί ό Βέλεο 
εύρον ότι ή ύαλος, ή ρητίνη, τό θειον, ό άδά
μας, τά  έλαια, τά μεταλλικά οξέα κ. τ .  λ . δέν 
μεταδίδουσι τόν ήλεκτρισμάν άλλοις σώμασι, 
τών μετάλλων, τών όςέων καί άλκαλικών υγρών, 
τοΰ ύδατος καί τοΰ σώματος τών ζώων μεταδι- 
δόντων αύτό ευκόλως· καί ό'τι ό'σα μέν σώμ.ατα 
τριβόμ.ενα άναπτύσσουσι τον ήλεκτρισμάν είναι 
κ α κ ο ί ή λ ε κ τ ρ α γ ω γ ο ί ,  διότι φυλάττουσιν 
αύτόν, τών σωμάτων άτινα τριβόμ.ενα δέν γεν- 
νώσι ήλεκτρισμάν όντων κ α λ ώ ν  η λ ε κ τ ρ α 
γ ω γ ώ ν  δ ιότι άμα παράγοντα μ,εταδίδουσιν 
αύτόν τοΐς παρακειμ-ένοις ήλεκτραγωγοΐς σώυ.ασι. 
Τά παράδοξον είναι ότι οί δύο φυσικοί άγαλ- 
λόμενοι έπεράτωσαν ένταΰθα τά πειράμ.ατα 
αύτώ ν κα ί, άγνοοΰντες ότι ή διάδοσις τοΰ 
ήλεκτρισμ.οΰ είναι άπεριόριστος, έςέόωκαν ότι 
κατώρθωσαν ί'να μετενέγκωσι τάν ήλεκτρισμάν 
είς άπόστασιν έπτακοσίων έςήκοντα πέντε πο-

δών. Ούτω βραδεία είναι ή άνθρωπίνη διάνοια 
περί τήν έ'ρευναν τής φύσεως, καί ή συμπλήρω- 
σις μιας τίνος έξευρέσεως , καίπερ λίαν εύκολος 
ήμΐν καταφαινομένη, έπιζητεΐ αιώνων δοκι- 
μάς.

Ούχ ήττον ό Γρέϋ έκαμε πειράματά τινα 
άφορώντα είς τόν ήλεκτρισμάν τών υγρών, καί 
άπέόειςεν ότι σταγών ύδατος, ήλεκτρισθεΐσα καί 
άποχωρισθεΐσα έπί ύαλίνου δίσκου, έ'λκει καί 
άπωθεΐ τα  παρακείμενα έλαφρά σώματα , καί 
ό τιτά  ύδωρ καί ό υδράργυρος άνυψοΰνταικωνοει- 
όώς, όποταν αίωρήσωμ.εν ύπέρ αύτών τάν ήλεκ- 
τρισθέντα ύάλινον σιολήνα. Πρός δέ τούτοις εύρεν 
ότι τά άνθρώπινον σώμα δύναται ΐνα ήλεκτρισθή. 
’Απέδειξε δέ τοΰτο θέτων έπί εύρέος δίσκου ρη
τίνης παιδίον, όπερ έτίθετο είς συνάφειαν τοΰ 
ήλεκτρισθέντος ύαλίνου σωλήνος. ’Έ πειτα  δέ 
άναρτήσας τά παιδίον όριζοντείως διά  σχοινιού 
τριχών ίππου, είδεν ότι οσάκις έθετε τάν σω
λήνα είς έπαφήν τοΰ παιδίου, τά  άκρα καί ή 
κεφαλή τούτου είλκον καί άπώθουν τά  έλαφρά 
σώματα, ώς ό άπλοΰς ύάλινος σωλη'ν.

'Ο Γρέϋ συνεπέρανεν ώς ό G u e r ik e  ότι τά 
ύπά τοΰ ήλεκτρισμοΰ έλκυόμ-ενα σώμ.ατα, έξαρ- 
τώμ.ενα νήματος, στρέφονται άπό δυσμών πρός 
άνατολας έντός έλλείψεων, ών ώρισε τάς εστίας, 
πεπεισμένος ότι έκ τής άναλογίας ταύτης έξεΰρε 
τήν κατασκευήν τοΰ σύμπαντος καί τήν φύςιν 
τών πλανητών. Διετέλεσε δέ φρονών τοΰτο μ.ε- 
χρι τέλους. Τήν δέ προτεραίαν τοΰ θανάτου αύ
τοΰ έφανέρωσε τήν ιδίαν γνώμην τώ γραμ.μα- 
τε ΐ τής Βασιλικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου, τώ 
ίατρώ Μόρτιμ.ερ, ό'στις, καίπερ άποδεχθείς τήν 
θεωρίαν αύτοΰ, δέν ήδυνήθη ΐνα πείση αύτήν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Έρευναι τοΰ Δυφέη. —  Πρώτος ηλεκτρικός
σπινΟήρ παραχθεις υπο τοΰ ανθρωπίνου σώματος.—
Πειραματα τών Γερμανών φυσικών. —  Διάφοροι
μεταοολαι καί βελτιώσεις τής στήλης.

Μέχρι μέν τοΰδε έν μοννι τή ’Αγγλία έγένοντο 
σπουόαΐα πειράματα περί ηλεκτρισμού. Ο ί δέ 
Γάλλοι φυσικοί, καίπερ ύστερήσαντες, διέπρεψαν 
ούχ ήττον εύθύς έπί σαφηνεία καί μεθόδω. ‘θ  
φυσιολόγος Δυφέη. μέλος τής ’Ακαδημίας τών 
έπιστημών άπέδειξε, διά πολλών περί ήλεκτρι- 
σμοΰ ύπομνημ.άτων, ότι άπαντα τά  σώματα 
δύνανται ΐνα ήλεκτρισθώσι τριβόμενα, έάν άνυ- 
ψώνται διά λαβίδος ύάλου ή ρητίνης, ή άλλως 
έαν ώσιν άποκεχωρισμένα. Ή  θεωρία αΰτη κα
τέστρεψε τήν τών σωμάτων διάκρισιν είς ήλεκ- 
τριστά καί μή ύπά τής τριβής. Απέδειξε δέ ότι 
ή ήλεκτραγωγική ίδιότης τών οργανικών σω- 
μ.ατων έςαρτάται τοΰ αύτοΐς ένυπάρχοντος 
ΰόατος.

Αλλα τά μαλιστα τάν Δυφέη δοξάσαν είναι 
μ-εγαλη άρχή ήν ήσπάσατο πρός διασάφησιν τών 
καθολου ήλεκτρικών φαινομένων, α Έξεΰρον, 
λεγει, άπλουστάτην τινά άρχήν, δ ι ’ ής ευκόλως 
διασαφοΰμεν τάς ανωμαλίας ή μ,άλλον ιδιοτρο
πίας αΐτινες αναφαίνονται έν τοΐς πλείστοις τών 
ήλεκτρικών πειραμάτων. Είναι δέ αύτη· Τά ή- 
λεκτρικα σώμ,ατα έλκύουσιν ό'σα σώματα δέν 
είναι ήλεκτρικά καί άπωθοΰσιν αύτά άμα μετα- 
βληθέντα είς ήλεκτρικά διά τής αύτών επαφής. 
Ούτω τά χρυσοΰν φύλλον, έλκυόμενον πρώτον 
ύπά τού σωλήνος προσκτάται τάν ήλεκτρισμάν 
καί άπωθεΐται παοευθύς · καί εφόσον μέν δ ια 
τηρεί τάν προσκτηθέντα ήλεκτρισμάν δέν έλκύε- 
ται ούδαμώς. Εαν δέ ό'ντος αύτοΰ έξηρτημένου 
νήμ,ατος πλησιάσωμεν έτερον σώμα, άποβάλλει 
παραυτά τάν ίδιον ήλεκτρισμάν, καί επομένως 
έλκεται πάλιν ευκόλως ύπό τοΰ σωλήνος, ό'στις. 
προσκτήσας πάλιν νέον ηλεκτρισμόν άπωθεΐ, και 
οΰτως έφεξής. Ε κ πλ ή ττετα ι δέ τ ις  βλέπων πόσα 
σκοτεινά καί δυσεξη'γητα Φαινόμ,ενα δυνάυιεθα
r/ Ν / λ \ / * ^
ινα άιασαφησωμεν d ia ταυτης τής θεωρίας. »

Ο Δυφεη κατεθεσεν ετέραν γενικήν άρχήν, 
τήν διάκρισιν δηλαδή τοΰ ηλεκτρισμού είς υ α 
λ ώ δ η  και ρ η τ ιν ώ δ η .  « Ό  μέν πρώτος είναι



έν τή ύάλω, τώ όρυκτώ κρυστάλλω, τοΐς πολύ
τιμοι? λίθοι;, τώ  μαλλώ καί τισιν άλλοις σώμα- 
σιν* ° « * « ίτ · ρ ο ς  έν τώ ήλέκτρω, τώ ίσπανϊκώ 
κηρω ,^ν^ μεταξη, τώ  νήματι, τώ  χάρτη καί 
τισιν αλλοις σώμασιν. Ίδιότης τών δύο τούτων 
ηλεκτρισμών^ είναι το έλκύειν και άπωθεΐν εαυ
τούς άμοιβαίως. Οΰτω λόγου χάριν σώμά τ ι 
του υαλώδους ηλεκτρισμού άττωθεΐ πάντα τά  
αλλα σώματα όσα άνη'κουσιν είς τόν αύτον υα
λώδη ηλεκτρισμόν, καί έλκει ά π ’ εναντίας πάντα 
τ α  άναφέροντα εϊς τον ρητινώδη ηλεκτρισμόν. 
Ί α δε ρητινώδη έπίσης έλκύουσι τά υαλώδη καί 
άπωθοΰσι τά  ρητινώδη.

Η άρχη αυτη του Δυφέη συνέτεινε τά  μέγι
στα εις την του ηλεκτρισμού έπιστη'μην, εύ'κο- 
λον καταστήσασα τήν κατανο'ησιν άπάντων τών 
ηλεκτρικών φαινομένων. ΤΗτο δέ ούχί μο'νον 
θεωρητικώς, άλλά καί πρακτικώς ωφέλιμος· 
επει ο^ες αύτ?ίς έμαθομεν ινα διακρίνωμεν διά 
της πείρας έκ ποίου ηλεκτρισμού κατέχεται σώ
μα τ ι  ήλεκτρισθέν. Λιότι άρκεΐ προς τούτο ϊνα 
πλησιασωμεν αύτώ νήμα μετάξης έκ τής ρητί
νης ήλεκτρισθείσης. Έάν το μέν νήμα άπωσθή, 
το σωμα καί το νήμα έ'χουσι τον αύτον ρητι
νώδη ηλεκτρισμόν έάν δέ τάνάπαλιν το αύτό 
νημα τής μετάξης έλκυσθή, δηλοΐ δτι τό σώμα 
ήτο ηλεκτρισμένον έκ τής ύάλου. Τοιαύτη τ ις  ή 
αρχή τού η λ ε κ τ ρ ο μ έ τ ρ ο υ , πολυτίμου εργα
λείου, ό'περ είναι χρήσιμον πρός έξεύρεσιν καί 
οιορισμον του είδους τοΰ ηλεκτρισμού. Αλλά τό 
ιδίως τίμησαν τόν Δυφέην έν τοΐς φυσικοΐς 
και καταστήσαν δημοτικώτατον τόν άνδρα παοά 
πασιν, ήτο τό πείραμα δ ι ’ ού άπέδειξε κατά 
πρώτον, οτι δυνάμεθα ί'να έκφέρωμεν ηλεκτρι
κούς σπινθήρας έκ του άνθρωπίνου σώματος.

 ̂Ηδη ό Γρέϋ έν Α γγλία άπέδειξεν ότι τό αν
θρώπινον σώμα δύναται ΐνα ήλεκτρισθη καί έλ- 
κυσν) πρός^ εαυτό ξένα σ ώ ματα ' δέν’ ήδυνήθη 
όμως καί ϊνα παράξη ήλεκτρικόν σπινθήρα έξ 
αύτοΰ, τού άτελοΰς ένεκα ηλεκτρικού έργαλείου 
οπερ^ μετεχειρίσθη. Α λλ’ ό Αυφέη έξήρτησεν 
εαυτόν οροφής δωματίου διά  δύο μεταξω- 
των σχοινιών, καί ήλεκτρισθη ύπό μεγάλου 
«Λίνου σωλήνος. 'Ο δ ’ Άββάς Νολλέτ, όστις 
ηρξατο τότε ϊνα διατριβή περί τάς φυσικάς 
έ πίστη μας, έβοήθησεν αύτόν κατά τήν παράδο
ξον ταύτην άπόπειραν έπειδή ότε ό Νολλέτ 
επλησίασε τόν δάκτυλον όλίγον τη κνήμη τοΰ 
Δυφέη, έςήλθε παραυτά λαμπρός σπινθη'ρ. Τό 
ηλεκτρικόν ρευστόν έπορεύετο κατά πρώτον άνά 
μέσον τών σωμάτων δύο φιλοσόφων.

Ο Νολλέτ έν τώ  συγγράμματι αύτοΰ τώ 
επιγραφομένω Μ α θ ή μ α τ α  τ ή ς  π ε ίρ α  μ α τ . -  
κ ή ς  Φ υ σ ικ ή ς  λέγει ότι ούδέποτε ήδυνήθη 
ί'να̂  λησμονήση πόσον έξεπλάγη βλέπων τόν 
πρώτον^ ήλεκτρικόν σπινθήρα άπορρέοντα τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος, ' θ  σπινθήρ ‘έφερε πόνον 
ομοιον τω^ τής βελόνης, ούτινος αισθάνονται άμ- 
φότεροι, ό τε ήλεκτρισθείς καί ό ψαύων αύτόν · 
καί ότε ή δοκιμασία έγένετο έν τώ  σκότει, τό 
σώμα τοΰ ήλεκτριαθέντος διέχεε φώς τ ι άμυ- 
δρόν, όπερ σφόδρα έξέπληττε τούς παρεστώτας.

Τό πείραμα έξέπληξε μεγάλως τούς πολλούς· 
και έκαστος εδραμεν εις τό μελετητήριον τοΰ 
Δυφέη ϊνα κ α τα σ τ | αύτόπτης τοΰ φαινομένου, 
όπερ εϊς τοσαύτας έδωκεν άφορμάς φιλοσοφικών 
καί φυσικών συζητήσεων.

, ^ δ η  οί φυσικοί τής Γερμανίας ηρξαντο καί 
αύτοΐ ϊνα μελετώσι τόν ηλεκτρισμόν, καί μ £Τέ- 
βαλον παντάπασι τήν ηλεκτρικήν μηχανήν.

'θ  έν Βυρτεμβέργη καθηγητής Rose μετεχει
ρίσθη έκ νέου έν ετει 1 7 3 3  τήν ύαλίνην’ σφαίραν 
τοΰ Hauksbee στρεφομένην περί άξονα καί 
τριβομένην διά τής χειρός. Τήν μηχανήν ταύ
την έτελειοποίησεν ό έν Λειψία καθηγητής W in
kler προσθείς είδος μονίμου δερμάτινου προσ- 
κεφαλαιου, όπερ, τριβόμενον έν τώ  περί αύτόν 
στρεφομένω δίσκω, άνέπτυσσε τόν ήλεκτρισμόν.
Την τελειοποίησιν ταύτην άπέρριψαν οί τότε 
Γάλλοι φυσικοί, πεπεισμενοι ότι ή χε ιρ , ξηρά 
ούσα, είναι καταλληλοτέρα πρός εξαγωγήν τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ. (Έπεται συν-χ£ια }

Ρ Ω Μ Α ΪΚ Ο Ν  Δ Ε Ι1 ΪΝ Ο Ν .

Οί 'Ρωμαίοι, μέγιστοι έν τή  άκμή αύτών, 
διέσωσαν άπαν τό μεγαλεΐον καί έν τη παρακ
μ ή . Γο δραστηριον καί αθλητικόν έκεΐνο έθνος, 
τό όποιον άνήλθεν είς τό άκρότατον τοΰ κλέους 
όριον, άφ’ ού κατέπεσε, διετηρησε τά  πάθη καί 
τάς παραφοράς αύτοΰ κ α ί, όπως άλλοτε ήρωϊ- I 
κώς ε ,η τει τήν δόξαν, ήρωϊκώς έξηκολούθησε νά 
ζητη τας ή δόνας. Ο -'Ρωμαίος ήτο άνήρ πάν
τοτε, και ότε δέν ήδύνατο πλέον νά παίξη τήν 
ζωήν αύτοΰ είς τό παιδίον τοΰ, Άρεως έπαιζεν 
αύτήν είς τούς κύβους μετά τό πέρας τών συμ
ποσίων, ούόέποτε ώχριών, ούδέποτε θλιβομενος 
καί άπαθεστατα άτενιζων τόν θάνατον. Ή  με- I 
γαλοφυια καί ή δραστηριότης δέν θάλλουσιν είς 
τας χλιαρας άτμοσφαίρας, έν ταΐς όποίαις μόνον 
οι άμανΐται αύξάνουσιν, ούδέ άνέχεται νά μα
ραίνεται είς τοΰ συνήθους βίου τήν αδράνειαν 
καί όταν λείψη ή μέθη τών κατακτη'σεων, όί- 
π τε  .α ι άκαθεκτος είς τήν κραιπαλην τών συμπο
σίων , εις τά  όργια , είς πάσαν κακίαν. Διά 
τοΰτο ούδέν^ έθνος παρουσιάζει τοσοΰτον σκοτει
νήν άμα καί μεγαλοπρεπή εικόνα διαφθοράς ώς 
• ό Ρωμαϊκόν, και ούδείς άλλος έκτος 'Ρω
μαίου παρεκάθισέ ποτε είς τό  δεΐπτον είς ο 
παρουσιαζόμεθα.

; Το συμπόσιον τοΰτο δέν προσφέρει ο Καλλι- 
γουλας, ό'στις δ ι εν συμπόσιον έδαπάνησε δύο 
εκατομμύρια δραχμώ ν όχι, δέν είναι αύτο
κράτορος, δέν είναι στρατηγοΰ κήπος αύτός, 
άλλ άπλοΰ ίόιώτου. Έ ν τώ  μέσω παραδείσου 
είς τοΰ όποιου τά  δένδρα είσιν άνηρτημένοι φα
νοί, ων αι διαφανείς πλευραί άποτελοΰνται'έκ 
κ ί/ρω ματισμέ, ων κεράτων, άπλοΰται ή στρογ
γυλή τραπεζα. Περί αύτήν έν ειδει άρχαίου 
Ελληνιχοΰ σίγμα, ώς ημικύκλιον, κεΐται κλίνη 

π α χε ΐα , έννέα άναμένουσα δαιτυμόνας. Έ π ί 
τραπέζης άπλοΰνται άνθοδέσμαι έν. τών σπανιω- | 
τέρων άνθέων, τών άπανταχοΰ τής γνωστής γής, 
εντός αγγείων άλαβαστρίνων. Κλωβός μέγιστος 
περικλείων μικρά δένδρα καί θάμνους έπ ί τών 
οποίων αναπαύονται πολυειδή πτηνά άποτελεΐ 
τό κέντρον τοΰ παραδείσου. Ή  άηδών ψάλλει. 
Κάτωθεν τοΰ κλωβού είς δεξαμενήν φέρουσαν 
θαλάσσιον ύδωρ πλέουσιν ιχθύες ποικίλων χρω- 
μάτων. Πέραν είς τό άκρον τοΰ κήπου υπάρ
χε ι ή μουσική, καί γλυκυτάτην άρμονίαν άπο- 
τελούσιν ό χέλυς, ή λύρα, ή άρπα, ό μόναυλος, 
το κρόταλον. Έν τώ μέσω τής τραπέζης άγαλμά- 
τιον χρυσοΰ καί έλέφαντος άνίσταται παριστών 
τήν Λήδαν καί τόν κύκνον άσπαζόμενον τά στήθη 
αυτής. Παρά τό άγαλμάτιον τοΰτο είναι ό Διόνυσος 
έκ δεξιών, ή Αφροδίτη έξ άριστερών οί πίνακες, I 
τό μαζόνομον, ή λεκάνη, αί κύλικες, οί δίσκοι 
στίλβουσιν άργυροί· χρυσοί δέ είσιν οί κύαθοι, 
αι φιάλαι, τά  σκαφία. ;

’Ιδού έρχονται οί δαιτυμόνες- οί δραστήριοι 
καί ρωμαλέοι έκεΐνοι Ρ ω μ αίο ι, ών ή λιτότης I 
εν τω πολέμω , τό άκάματον αύτών, ή καρτέ
ρια είς τάς κακουχίας έπροξένουν τρόμον είς τούς 
πολέμιους τής Ρώμης. Ηδη κομίζονται ώς 
παραλυτικοί έπί φορείου, βαρυνόμενοι νά βαδί- 
σωσι, βαρυνόμενοι νά σείσωσι τήν χεΐρα. “Εκα
στος αύτών ακολουθείται άπό μακράν συνοδίαν 
ύούλων, ον οί μέν άερίζουσι τόν δεσπότη,ν, οί 
δέ άποδιώκουσι τάς μυίας, άλλοι χαριεντίζον
τα ι ϊνα προκαλέσωσι τόν γέλωτα τοΰ δεσπότου, 
όστις βαούνεται καί νά γελάσν) καί μόλις έλα- 
φριος μειδιά . Ό  ομηρικός γέλως πρό πολλοΰ 
εςελιπεν. Αλλοι τέλος ακόλουθοι κομίζουσι χρη
ματοκιβώτια. Κάθηνται παρά τήν τράπεζαν, 
και ενώ όπισθεν αύτών τάσσονται οί προγεΰσται, 
οί οίνοχόοι καί οί λοιποί τοΰ συμποσίου θερά
ποντες, ο κύβος αναδεικνύει τόν συμποσίαρχον. 
Αρχεται ή πρώτη τράπεζα ένώ άρωματίζεται 

ή άτμοσφαΐρα δ ιά  θυμιαμάτων. Ποικιλία φα
γητών αμύθητος. Τέχνη σπανία. Ο μάγειρος 
αποθαυμάζεται ήδη τοσοΰτον όσον πάλας ό Κ ι-

I κερων, άμοίβεται δέ πολύ περισσότερον. 'Η 
μαγειρική άνυψώθη είς έπιστη'μην. Ίχθΰς φυ
λασσόμενοι ζωντανοί έντός θαλασσίων‘ύδάτων 
παρασκευάζονται απέναντι τών δαιτυμόνων, 
οΐτινες άπλήστως περιεργάζονται αύτούς σπαί- 
ροντας. Δι έκαστον μαγειρεύεται ίδιον φαγητόν 
κατά τήν ό'ρεςιν καί επιθυμίαν αύτοΰ ύπό ιδ ια ι
τέρου μαγείρου. Ολων τών κλιμάτων πτηνά 
παρατίθενται. Φέρεται άκέραιος χοίρος έν τή 
κοιλία τοΰ όποιου ύπάρχουσι ζωντάναί Χΐ'χλαι’ 
αίτινες άνίπτανται άμαήνεω χθη. Καρυκεύματα 
παράόοςα άλλά νόστιμα, ποικίλα καί άφθονα 
περιαγονται. ’Ηδη εισέρχονται όρ/τστρίδες έκ 
τών Γαδείρων καί τής Αντιόχειας. Έ χουσι τούς 
βραχίονας γυμνούς, φοροΰσι στέμμα είς τήν κε
φαλήν, κρατοΰσι κρούσματα είς τάς χεΐρας. Ή  
παρυφή τών ενδυμάτων αύτών σύγκειται άπό 
πολυτίμους λίθους. Δέν όρχοΰνται είσέτι· άνα- 
μένουιπ τό πέρας τοΰ συμποσίου καί περιφέρον
τα ι άνά δυο χαριέντως, ψάλλουσαι ισπανικόν 
άσμα.

Ιδού όλος άγριόχοιρος έπί δίσκου άργυνοΰ 
κομ ι,ετα ι · έν αύτώ ύπάρχουσι φασιανοί τής 
Σκυθιας, έν τοΐς φασιανοΐς ό'ρτυγες, οί όρτυγες 
περιέχουσι συκοφάγους. Κατακερματιστής έκ 
Τ?,ς ®Χ°λης τοϋ Τρυφερού, διαβοήτου μαγείρου 
Ρωμαίου, διδάσκοντος δημοσία τό κατακερμα- 

τ ι,ε ιν , τέμνει τόν άγριόχοιρον.’ Τά κεκορεσμένα 
αυτών χείλη μόλις θίγουσι τά  φαγητά δ ι’ α 
εοαπανη'θησαν τόσαι χιλιάδες δραχμών, ένησχο- 
ληθησαν τόσοι βραχίονες καί τόσοι έκινδύνευσαν 
άνθρωποι. Ταλαίπωροι, άναφωνεΐ οΣ ενέκας, 
όέν έννοεΐτε ότι ή όρεξις ύμών είναι εύρυτέρά 
τής κοιλίας!

Ο συμποσιαρχος έγείρεται καί προτείνων 
τον αμφορέα λέγει· « v ir tu s  e t ph ilosofia  e t 
ju s t it ia  v e rb o ru m  in a n iu m  c re p itu m  e s t ;  
u n a  verita s  e s t, b en e  vitae face re . » Πλη- 
ροΰνται τά  σκαφία· άλλά δέν είναι οίνος ό γ ΰ .  
νομενος, είναι κώνειον « τό άντκράρμακον τοΰ 
κώνειου είναι ο οίνος, εκφωνεί ό συμποσίαργος· 
πιωμεν, π ιω μ εν  άλλως θ’ άποθάνωμεν. μ Τό 
πράγμα φαίνεται άπίστευτον, καί ό'μως μαρτυ
ρεί ό Πλινιος· « ac b ib e n ti e tiam  causa ve- 
n en a  c o n fic iu n tu r  , a liis  c icu ta m  priesu - 
m e n tib u s , lib e re  m o rs  co g a t. u Κάλλιστοι 
τής Ιταλίας άπάσης οίνοι, άρχαΐοι τήν ήλικίαν, 
οιαφανέστατοι, τοΰ Φαλέρνου,' τής Σητίας, τής 
Αλδης διαμείβονται. Τοιοΰτον δέν έπινον είμή 

τρις τοΰ ένιαυτοΰ ό Θρασέας καί ά Έλβίδειος, 
ότε έστεφανωμένοι μέ άνθη έώρταζον τά  γενέ
θλια τών δύο Βρούτων καί τοΰ Κασσίου. Πίνουσι, 
πινουσιν οί συμπόται καί μεταβάλλονται είς 
Κορυοαντας. Ασματα αισχρά, παροίνιος φιλο
σοφία ο ιεγείρουσα τό έρύθημα καί αύτών τών 
δούλων αντηχεί έν τώ ύπαίθρω, ένώπιον τοΰ 
ουρανούς Η βραχνή αύτών φωνή παραβαλλό
μενη πρός τήν ευστροφον καί λιγυράν φωνήν τών 
'Ισπανίδων προξενεί παράδοξον άντιθέσεως αί- 

σθησιν. Τά σκαφία αύτών φέρουσι πολυτίμους 
λίθους καί τινα  άξίζουσι δύο καί τρία εκατομ
μύρια δραχμών. 'Η πρώτη τράπεζα λήγει. Είς 
την δευτέραν τράπεζαν διαθέτουσι τάς οπώρας 
καί τ ά  γλυκύσματα. Ή  τέχνη τών μαγείρων 
εόω σιακρινεται. λ ν  τ ις  δέν έπέτυχεν, ό δε
σπότης αύτοΰ δ ιαττάτει δ ι’ ένός βλέμματος καί 
όι ένός εκφραστικού σχήματος, κ α ί'ό  μάγειρος 
φονεύεται. Ό  άποτυγχάνων είς τό γλύκισμα 
είναι δις μοχθηρότερος τοΰ προδότου. Ή  δευ- 
τέρα τράπεζα λήγει, άλλά δέν λήγει τό δεΐπνον  
v o m u n t u t  e d a n t .  Ή  τράπεζα καί ή αποσκευή 
ανακαινίζονται, φέρονται νέα άνθη, άρχεται νέα 
μουσική, καί επαναλαμβάνεται τό δεΐπνον.

^Ηδη επηλθε το μεσονύκτιον* βαρείς καί κα- 
ταβεβλημμένοι κομίζονται είς μαρμαρίνην στοάν 
εις τας πλευράς ύψοΰνται τά  αγάλματα τών προ
γονών, και τό φώς καταπίπτον έπί τοΰ προσώ
που αύτών ομοιάζει έρύθηματι. Ή  στοά άντη7 εΐ 
εκ τών οργάνων καί τών ασμάτων καί τα /ε ϊα ι 
ως φασματα χορεύουσιν αί 'Ισπανίδες. Συγκρούον- 
τα ι τα  κρούσματα τών δακτύλων αύτών, καί νο- 
μ ι,ε ις  ό τ ι ϊπτανται μάλλον η θίγ ,υσι τό έδαφος.

^ΦΡΛΓΙΔΟΓΑΥΦΙΛ

Μεθύει τό κάλλος περισσότερον τοΰ οίνου · άλλ’ 
ή μέθη αυτη είναι βραχυτάτη, καί ό 'Ρωμαίος 
θέλει συγκινήσεις μακράς καί ποικίλας.

Φέρονται αί τράπεζαι και οί άστράγαλοι και 
οί κύβοι· ό χρυσός καί οί πολύτιμοι λίθοι ά- 
πλοΰνται έπ ι τών τραπεζών καί κυκλοφορουσιν 
άπό χειρός είς χεΐρα. Η άρμονία έπαυσε, καί 
σιωπή βαθεΐα επικρατεί. Ένίοτε όπόταν ή βολή 
τ ή ς  ’Α φ ρ ο δ ίτη ς  άναρπάση άπό τίνος μέγα μέ
ρος τής περιουσίας αύτοΰ, άκούεται βλασφημία. 
Ο νεώτερος τών δαιτυμόνων άποσύρεται. Ούδέ 

οβολόν έχει πλέον. Πάσα ή περιουσία αύτοΰ τήν 
προτεραίαν μετεβλήθη είς χουσίον, καί τήν νύκτα 
ταύτην περιήλθεν είς τόν μάλλον εύτυχή.

—  Δεν έχεις πλέον χρυσούς, Μάνλιε;
—  Δέν έχω , δέν έχω .
Οί έπίλοιποι λαλοΰσι κρυφίως, καί μετ’όλίγον 

προτείνουσιν είς τόν Μάνλιον νά παίξη τήν ζωήν 
αύτοΰ είς τούς κύβους.

—  Θές αύτήν διά χιλίους χρυσοΰς, Μ άνλιε’ 
άν άποτύχης, θ’ αύτοκτονηθης διά  ξίφους έδώ, 
ένώπιον ήμών, ύποκρινόμενος τήν γραίαν καί 
τάν πανοΰργον άλώπεκα, τόν Κάτωνα.

—  θέλω δύο χιλιάδας χρυσών.
—- Δύο χιλ ιάδας, λέγει ό συμποσίαρ-/ος μετά 

φωνής συρόμενης· ζωή άνευ χρημάτων είναι θά
νατος* είναί τ ι  φοβεοώτερον τοΰ θανάτου · ούδέ 
όβολόν άξίζει.

Καί διά λατινικής προφοράς άπαγγέλλει πομ- 
πωδώς τούς άκολούθους στίχους τοΰ Μενάνδρου-

Ό  μεν ’Επίχαρμος  τούς θεούς είναι, λέγει, 
άνε'μους, ίΐοωρ, γην, ήλιον, πΰρ, άστέρας' 
εγώ δ’ ΰπέλαβον χρησίμους είναι θεού; 
τ ’ αργΰριον ήμΐν καί το /ρυσίον μόνον. 
Ίδρυσάμενος τούτους γαρ εϊς τήν οικίαν, 
εύςαι τί βούλει, πάντα σοι γενητεται · 
άγρος, οίκίαι, βεράποντες, άργυρώματα, 
φ ίλοι, δικασταί, μάρτυρες· μόνον δίοου- 
ούτούς γάρ τούς θεούς εξεις ύπηρέτας.

—  Κ αί, έξηκολούθησεν ε'τερος τών συμποτών,

Ευκαταφρόνηταν έστι, Μάνλιε, πένης, 
καν πάνυ λέγγι δίκαια - τούτου γαρ λε'γειν 
ενεκα μόνον νομίζεβ’ ούτος, τοΰ λαβεΐν.
Καί συκοφάντης εύθύς δ το τριβωνιον 
εχων κα ίε ΐτα ι, καν άδικούαενος τύχη·

—  "Εστω διά χιλίους χρυσοΰς, είπεν ό Μάν- 
λιος πεισθείς.

'Ρ ίπτει τούς κύβους- άλλ’ ή βολή είναι ή 
λεγομένη τοΰ κυνός- άπώλεσεν- άστραπ/ι χαράς 
διέλαμψεν είς τά  πρόσωπα τών επίλοιπων συμ
ποτών. ’Αληθώς πλήρες τό δεΐπνον- θά λη'ξη μέ 
αίμα, και τό τοιοΰτον είναι πολύτιμον επιδόρ- 
πιον. ' θ  Μάνλιος, ον ή τύχη κατεδίκασεν είς 
θάνατον, άνέμενεν άτάραχος τήν διαταγη'ν.

'Η ημέρα ή'ρχιζεν ηδη νά ύποφώσκνι * ή ανα
τολή τοΰ ήλίου ήτο ή ώρα τοΰ ύπνου. Οί κύβοι 
καί οί αστράγαλοι δέν έκυλίοντο πλέον έπί τής 
τραπέζης, καί ό Μάνλιος άνέλαβε τό ξίφος. Εν 
τώ μέσω τής στοάς ΐστατα ι άναμένων τό σύν
θημα. 'Ο συμποσιαρχος άνατείνει τήν χεΐρα, καί, 
ό Μάνλιος βυθίζει τό ξίφος είς τ ά  στη'θη, παρά 
τόν αριστερόν θώρακα. Π ίπτει, άλλά δέν έπεσε 
χαριέντως. Ο συμποσιαρχος παρατηρεί τούς 
λοιπούς δαιτυμόνας · τό σώμα σπαίρει έπί τοΰ 
έδάφους · ψιθυρισμός δυσαρεσκείας άκούεται · 
μειδιώσιν οίκτείροντες τήν άνεπιτηδειότητα , 
καί συρίζουσι τόν Μάνλιον, ούτινος τό αίμα 
έκάλυψε τό μωσαϊκόν τής στοάς. Έρχονται οί 
δοΰλοι καί άναλαμβάνουσι τόν νεκρόν διά νά 
θάψωσιν αύτόν είς τούς τάφους τής οίκογενείας 
του, καί ένώ άπέρχεται ή θλιβερά έκείνη συνοδία, 
οί έπίλοιποι κατακλίνονται εύτυχεΐς διά τήν 
ζωηρότητα τοΰ δείπνου. Ο ί δοΰλοι άναπεταν- 
νύουσι μεγάλα ύφάσματα, φέροντα τερατώδεις 
εικόνα; πρός άποδίωξιν τών πτηνών · δέν πρέπει 
ούδέ κα τ’ έλάχιστον νά ταραχθή ό ύπνος αύτών

Τοιαΰτα ήσαν τά  συνήθη συμπόσια τών 'Ρω
μαίων τής Αύτοκρατορίας.

Δ. Π α π α  ρ ^ η γ ο π ο υ λ ο ς .

ΚΑΙ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

Άπό τών μετά. της ’Ασίας σχέσεων έπε- 
πόλασεν ίοίως έν ταίς Μακεδονικαϊς αύλαΐς 
ή μεγάλη χρησις τών γλυπτών ψήφων- 
οιότι ά  Ασιανοί βασιλείς, κατά κόρον χρώ- 
μενοι αύταΐς, .ού μόνον σκεύη καί έπιπλα 
καί έκπώματα καί όπλα, άλλά καί μέοη 
της ένδυμασίας αύτών είχον πολλάκις πο- 
λυτελώς λιθοκόλλητα. Διά τοΰτο ό άλαζών 
του Θεοψράστου λέγει, ό'τι στρατεύσας μ ετ’ 
Αλεξάνδρου, « πολλά λιθοκόλλητα ποτήρια 
έκόμισε», διότι >< έν τή ’Ασία οί τεχνΐται 
βελτίους είσι τών έν τή Εύρώπη >·" καί κ α τ’ 
ΆΟήναιον ·> ό Παρμενίων συγκεφαλαιούμε- 
νος τά Περσικά λάφυρα, ποτηρίων φησί λ ι-  
0οκολλήτων σταθμός τάλαντα Βαβυλώνια 
πεντήκοντα εξ, μναΐ τριάκοντα οκτώ (περί
που 10(Χ) όκάδ.)· Πρό πάντων δ’ οί τής 
Συρίας βασιλείς εχαιρον έπί τώ κλάδω τούτω 
τής πολυτελείας, ώς λέγει καί ό Κικέρων' 
Ocula ex auro,qua, utmosest regius, 
etm axim ein Syria, gemniis erant dis- 
tincta clarissimis. Καί μετά τών λιΟο- 
κολλήτων άναφέρονται παρ’ αύτοΐς καί μο- 
νόλιθα έκπώματα, θαύματα πολυτελείας, 
ολόκληρα γεγλυμυίνα  έκ μιας μόνης πολυ
τίμου λίθου, οιον τό περί οδ όμιλεΐ ό Κ ικέ- 
ρων' Yas vinarium ex una gemma pre- 
granti trulla excavata, cum m anubrio 
aureo. Κατεσκευάζοντο δέ πολλά τοιαΰτα 
έξ ονυχος, οί λεγόμενοι κ α τ’ Αθήναιον 
« όνύχ^ινοι σκύφοι» , ώς αναφέρει ό ’Αππια- 
νός' « δισχίλια έκπώματα λίθου τής ονυχι- 
τιοος λεγομένης, χρυσοκόλλητα. »

Κατά τήν έποχήν δέ ταύτην μάλιστα 
άνεπτύχθη καί νέος τις τρόπος ψηφογλυ- 
φίας, ό τών έ κ τ ύ π ω ν  ή α ν α γ λ ύ φ ω ν  ψ ή 
φων (cam eo), δι’ άς έπροτιμώντο αί πο- 
λύχροες ψήφοι, και προ πάντων οί όνυχες, 
'θ  Πλίνιος αναφέρει ’Αχάτην τινά τοΰ Πύρ- 
ρου, άπιστεύτως περίεργον, παριστώντα διά 
φυσικών κηλίδων τον ’Απόλλωνα, κιθάραν 
φέροντα, καί τάς έννέα Μούσας μετά τών 
συμβόλων αύτών. In quo novem Musae 
et Apollo citharam  tenens spectaren- 
tu r, non arte, ced spontae naturae ita 
discurrentibus m aculis,ut musis quo- 
que singulis redderen tu r insignia. 
’Αλλά καί ή τέχνη παρήγαγεν είς τό είδος 
τοΰτο έςαίσια προϊόντα. Ο τεχνίτης ώφε- 
λεϊτο έκ τών διαφόρων χρωμάτων τών στρω
μάτων τής ψήφου του όπως κατασκευάζη 
τά  ζώδια άλλου χρώματος ή τό έμβαδόν, 
ή ποικίλλη τόν χρωματισμόν τών διαφόρων 
τοΰ άναγλύφου μερών. Ή ν δέ κατά τήν 
άρχήν τής έποχής καί ό τεχνικός ρυθμός 
τών λεπτουργημάτων τούτων ωραίος, καί 
άποδεικνύων, ώς πασα ή γλυπτική, ό'τι ή 
φιλοκαλία βαθμηδόν μόνον έςέλιπεν έκ τής 
τέχνης, καί έπέζησεν έφ’ ικανόν χρόνον είς 
τήν μεγαλουργόν αύτής άσκησιν.

Εκ τών σωζομένων τοιούτων ψήφων θαυ- 
μασιωτάτη είναι ή λεγομένη Γονζάγιος λί

θος (cameo G onzaga), ήτις διατηρείται 
έν Πετρουπόλει καί παριστα δύο προτομάς, 
άνδρός και γυναικος, κατά μέν τινας Πτο
λεμαίου Α ' καί Εύριδίκης, κατά δέ Βισκόν- 
τη ν , Πτολεμαίου Β ', τοΰ Φιλαδέλφου, καί 
Αρσινόης τής Λυσιμάχου. Η διάμετρος αύ
τής είναι ήμίσεως ποδός, ή δέ έογασία τών 
προσώπων εύφυεστάτη καί ώραία και ή τών 
κοσμημάτων πλουσιωτάτη καί εντελής.

Κατά δΐύτερον δέ λόγον θαυμάζεται ή έν 
Βιέννη ψήφος, έπίσης Πτολεμαίον Β ' καί 
Αρσινόην παριστώσα, το ήμισυ δέ μέγεθος 
τής πρώτης έ'χουσα, καί άπλουστέρα ούσα 
κατά τήν σύνθεσιν.

Παρίσταται δ’ αύτός βασιλεύς, ϊσως μ ετ’ 
’Αρσινόης Β ' καί έπί άλλης ψήφου, έν Βερο- 
λίνω, ής όμως ή γραφίς είναι πολύ,άμε- 
λεστέρα.

Μία δέ τών ώραιοτάτων σωζομένων ψή
φων είναι προσέτι καί ή δοθεΐσα ύπό τής 
αύτοκαρτορίσσης ’ίωσηφίνης εις τον αύτο- 
κράτορα Αλέξανδρον, καί παριστώσα κεφα
λήν Άντιόχου καί Ααοδίκης.

Τά δέ ν ο μ ί σ μ α τ α ,  έν φ  διά τών τύπων 
των άποδεικνύουσι τήν κατά τούς χρόνους 
τούτους έ'κτασιν τής Μακεδονικής δυνάμεως, 
είσι συγχρόνως διά τοΰ ρυθμοΰ τής γλυφί- 
δος αύτών ό άκριβέστερος έλεγχος τής τ α 
χείας τεχνικής παρακμής. Διότι, έν φ  τ ’ 
άρχαιότερά είσιν ώραίας γραφίδος καί έπι- 
μελοΰς έργασίας, τά μετ’ αύτά, καθ’ όσον 
προχωροΰσιν of. χρόνοι, φαίνονται έπί μάλ
λον καί μάλλον άτελή καί έξηχρειωμένα. 
Από τοΰ Αλεξάνορου αύτοΰ έπεκράτησεν 
ή έξις, έξ Άσίας καί αΰτη προελθοΰσα, τοΰ 
νά έπιτυπώνται έπί τών νομισμάτων αί τών 
βασιλέων εικόνες, ό'περ διευκολύνει βεβαίως 
τήν κατάταξιν αύτών, καί είναι πολύτιμον 
τής ιστορίας βοήθημα. Ή  ταυτωνυμία όμως 
πολλών βασιλέων, τών Πτολεμαίων, τών 
2ελεύκων, τών Άντιόχων, επιφέρει άφ’ ετέ
ρου μεγάλην σύγχυσΊν.

Μεταξύ τών ώραιοτάτων νομισμάτων 
τής έποχής ταύτης διακρίνονται τά τοΰ 
Αλεξάνδρου ,  διάφορα Θεών ή έτερα σύμ
βολα φέροντα, ώς Ήρακλέους, Άμμωνος, 
προτομήν έλέφαντος διά τήν είς ’Ινδίας 
στρατείαν, κράνος πολεμιστοΰ έκ χρόνων 
μεταγενεστερων. Εύγενές δέ είναι καί τό τοΰ 
Αλεξάνδρου δαμάζοντας τόν Βουκέφαλον- 
καί καλής έργασίας ό χρυσοΰς Αλεξάνδρου 
στατηρ, έχων κεφαλήν Παλλάδος καί Νί
κην. Μεταξύ δέ τών ούχ ήττον λόγου άξιων 
καταριθμούνται καί τά τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ 
Φι λ ί π π ο υ  τοΰ Άριδαιου,  τά τοΰ Α ν τ ί 
γονου (301 π. X .), κεφαλήν έ'χοντα Πο- 
σειδώνος, καί είς τό έ'μπαλιν Απόλλωνα έπί 
πρώρας- τά  τοΰ υίοΰ αύτοΰ, Δ η μ η τ ρ ί ο υ  
τοΰ Πολιορκητοΰ, παριστώντα κεφαλήν αύ
τοΰ κερασφόρον, καί είς τό έ'μπαλιν Ποσει- 
δώνα διά τοΰ δεξιοΰ ποδός είς βράχον έπι- 
βαίνοντα. Τά Λ υ σ ι μ ά χ ο υ  τοΰ βασιλέως 
τής Θράκης, κεφαλήν έ'χοντα Αλεξάνδρου 
ώς υίοΰ Διός Άμμωνος. Τά 2ε λεύκου τοΰ 
Νικάτορος, βασιλέως Συρίας, έφ’ών κεφαλή 
αύτοΰ ταυρόκερως. *£μπαλιν ί'ππου προ
τομή ή άλλως κεφαλή, και έ'μπαλιν Απόλ
λων είς τρίπουν στηριζόμενος. Τά τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ Ά ν τ ι ό χ ο υ  Α'  (Σωτήρος) (281 π .Χ .) ,



καί τοϋ υίοΰ τούτου Α ν τ ι ό χ ο υ  τοϋΒ* (Θεοϋ) 
(266 π . X .), έχοντα κεφαλήν ’Αντιόχου 
(Θεοϋ) ■ καί έ'μπαλιν Ηρακλήν άναπαυόμε- 
νον μετά τον περί τον Αύγίαν άΟλον.

Ε πίσης δ’ εύπερίγραφα καί έξέχοντα κατα | 
τήν χάριν καί ελαφρότητα τής γλυφίοος, εί 
καί λειπόμενα τών αρχαιότερων κατά το 
έντονον καί μεγαλοφανές,ήσαν τά σικελικά 
τής αρχής τής περιόδου ταύτης νομίσματα, 
ώς τά  τοϋ ’ΑγαΟ ο κλέους ,  εχοντα κεφα- ι 
λήν ΙΙαλλάδος κρανοφόρου. ’Έ μπαλιν Κε
ραυνόν. Καί ετερον τοϋ αύτοΰ, εχον κεφαλήν 
τής εγχωρίου νύμφης Κόρας, έστεμμένην ά- 
στάχεις. “Εμπαλιν Νίκην τρόπαιον ίστώσαν.
Τά τοΰ Π ύ ρ ρ ο υ ,  ώς βασιλέως τής Σι
κελίας, ομοίως κεφαλήν εχοντα Κόρας στα- 
χεσιν έστεμμένην, καί δαδα· !,£μπάλιν οε 
Παλλάδα ’Αθήναν, κεραυνόν καί αστέρα. 
Καί ετερον τοΰ αύτοΰ μετά κεφαλής ’Αθήνας 
κρανοφόρου. ’’Εμπαλιν εχον Νίκην φέρουσαν 
τρόπαιον καί στέφανον καί κεραυνόν. Τοΰ 
αύτοΰ, ώς βασιλέως Ηπείρου, εχον κεφα
λήν Δωδωναίου Διός, καί κεραυνόν · ’Έ μ - 
παλιν έν τή Δωδώνη μετά τοΰ Διός λατρευο- 
μένην Διώνην.

Α λλ’ εκτοτε ήρξαντο παρακμάζοντα παν
ταχοΰ τά Ελληνικά νομίσματα. Εν Μακε
δονία εϊσίν ήδη κατώτερα τά άπο Α ν τ ι γ ό 
νου τοΰ Γόνατα, υίοΰ Δημητρίου τοΰ Πο- 
λιορκητοΰ (242 π. X .), ώςα ύτά τά τοΰ 
Αντ ι γόνου ' ,  κεφαλήν εχοντα Πανος έν 
άσπίδι Μακεδονική , ήν κοσμοΰσιν ήμισέ— 
ληνοί καί αστέρες· ’Εμπαλιν ο’ άρχαϊκήν 
Παλλάδα κεραυνοφόρον καί κράνος. Καί 
έ'τι κατώτερα εϊσί τά τοϋ Φι λ ί π π ο υ  Ε 
(πατρός τοΰ Περσέως), εχοντα κεφαλήν 
Περσέως (γενάρχου τών Μακεδόνων βασι- I 
λέων) έν ό'πλω. ’'Εμπαλιν ρόπαλον έν στέμ- 
ματί κισσοΰ. Τοΰ αύτοΰ - κεφαλήν τοΰ βα- 
σιλέως.’Εμπαλιν Παλλάδιον. Περσέως .  Κε
φαλήν αύτοΰ.’'Εμπαλιν άετον κεραυνοφόρον.

Έ ν 2 υ ρ ί α  ή παρακμή γίνεται έπαισ- 
θητή άπό Ά ν τ ι ό χ ο υ  Γ' ,  τού μεγάλου 
(255 π . X.)· Τοιαϋτα τά νομίσματα αύτοΰ 
τοϋ Αντιόχου Γ ' εχοντα κεφαλήν αύτοΰ, 
νέου* ’Απόλλωνα έπί τοϋ όμφαλοΰ. Αντ ι ό -  
χ ου Ε '  (Εύπάτορος) έγγόνου τοΰ Γ ', κεφα
λήν εχοντα αύτοΰ· Έμπ· Δία Όλύμπιον 
έκ Δάφνης τής ’Αντιοχίας. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  13' I 
(έγγόνου τοϋ Πολιορκητοϋ) (145 π. X.). 
Κεωαλήν αύτοΰ · “Εμπαλιν άετον έπί πρύμ- 
ν τ '.  ’Αν τ  ιόν ου 2 Τ ' υίοϋ Άλες. Βάλα). 
Κεφαλήν αύτοΰ ακτινωτήν· Εμπαλιν Διο- 
σκούμους καί έπιγεγραμμένην τήν Συριακήν 
χρονολογίαν Ρ θ ' (I/O), ήτοι 142 π. X. 
’Α ν τ ι ό χ ο υ  '// , 2ιδήτου ή Εύεργέτου (έπί 
Ρωμαίων). Κεφαλήν αύτοΰ· Ε μπ. την 

Παρθένον Αθήναν τοϋ Φειδίου. Α ν τ ι ό χ ο υ  
Η ', ή Γρυποΰ, ή ’Επιφανούς, καί τής μ η 
τρός αύτοϋ· Κλεοπάτρας, θυγατρός Πτολε
μαίου τοΰ Φιλομήτορος. Κεφαλήν, αύτού· 
Έ μ παλιν  Αετόν. Τοΰ αύτοΰ- Κεφαλήν. 
Έ μπ. Δία Βήλον. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Γ ', υίοϋ 
τοϋ Γρυποϋ. Κ εφαλήν ’Έ μ π . Εφεσίαν Αρ- 
τεμιν. Έτερον ’ίνδικοΰ Δ η μη τ ρ ί ο υ .  Κε
φαλήν εχουσαν άντί κράνους προβοσκιοα · 
Έμπ. Ηρακλέα. Φ ι λ ε τ α ί ρ ο υ  (βασιλεύ— 
σαντος έν Περγάμω). Κεφαλήν αύτοΰ. 
Έμπ. Παλλάδα.

Καί τά 2 ικ  ε λ ι κ ά  δέ εϊσίν ήδη τών προ
γενεστέρων ύποδεέστερα άπό Ιέρωνος Β , 
εχοντα κεφαλήν αύτοϋ συγχρόνου τοϋ Πύρ
ρου (271 π. X .), καί τών περί αύτόν, ώς 
αύτά τά τοΰ ' ΐ έ ρ ω ν  ος Β ' Έ μπαλιν Ιπ
πέα. Φ ι λ ι σ τ ί δ ο ς ,  γυναι,χδς αύτοΰ·Κεφα
λήν α ύ τ ή ς .Έ μ π . Νίκην έν τεθρίππω. Γ έ- 
λ ων ος  ,υίοΰ αύτοϋ. Κεφαλήν αύτοΰ - ’Έ μ π . 
’Απήνην, ' Ι ε ρ ων ύ μ ο υ  (βασιλέως Συρακου
σών). Κεφαλήν αύτοΰ· ’Έ μ π . Κεραυνόν.

Τά δέ τών Π τ ο λ ε μ α ί ω ν  ήσαν άπ’ αρ
χή ς σχεδόν αφιλόκαλα πάντα, καί έτι μάλ
λον τά τελευταία. Έστωσαν ο’ είς παρά
δειγμα τά  έπόμενα. Α ρ σ ι ν ό η ς  Β γυναι- 
κός Πτολεμαίου Β ' (Φιλαδέλφου). Χρυσοϋν. 
Κεφαλή αύτής* Έ μ π . Δίκερας. Π τ ο λ ε 
μ α ί ο υ  Γ ' Εύεργέτου. ’Αργυροϋν. Κεφαλή * 
’Έ μπ. ’Αετός έπί κεραυνοϋ. Β ε ρ ε ν ί κ η ς  
εύεργ. γυναικός Πτολεμαίου Εύεργέτου, Χρ. 
Κεφαλή αύτής .  Έ μ π .  Κέρας. Π τ ο λ ε 
μ α ί ο υ  Δ' ,  Φιλοπάτορος Χρ. Κεφαλή* 
Έ μ π . ’Αετός ’Α ρ σ ι ν ό η ς ,  αδελφής καί γ υ -  
ναικος Πτολεμαίου Λ ', Χρ·, Κεφαλή * Εμπ. 
Κέρας. Π τ ο λ ε μ α ί ο υ  Ε \  έπιφανοΰς. Χρ.

| Κεο. άκτινοφόρος μετ’ αιχμής ύπέρ τόν 
ώ μ ον  ’Έμπ. Κέρας μεταζύ 2  αστέρων 
Π τ ο λ ε μ α ί ο υ  Σ Τ ',  Φιλομήτορος. Αργ. 
Κεφαλή. Έμπ. Αετός επί κεραυνοϋ. Π τ ο 
λ ε μ α ί ο υ  Ζ '. Φύσκωνος, ή Εύεργέτου Β . 
’Αργ. Κεφαλή αύτοΰ · ’Έ μ π . Αετός μετα 
φοίνικος. Α ν τ ω ν ί ο υ .  Κεφ. μετ’επιγραφής·
« Αντ. Αύτοκράτωρ τρίτον, τριών άνορών.*> 
Έτερον ’Αργ. Κεφ. μετ’ έπιγραφής * *< Βα
σίλισσα Κλεοπάτρα, Θεά νεωτέρα. »

I Καί εϊς τάς Έ λ λ η  ν τ ικ  ά ς δέ πόλεις μετα 
τήν έποχήν τοΰ Αλεξάνδρου έζέλιπε βα
θμηδόν τό κάλλος καί ή γλαφυρότης τής 
νομισματογλυφίας, καί τά πρώτα μεταξύ 
τών νομισμάτων νών χρόνων τούτων εισι 
ν ούχί μέν εϊσέτι άσχημα, άλλά πολυ οεό- 
μενα τών προγενεστέρων. Ιοίως οε οιακρι- 
νονται έ'τι διά τήν τέχνην των τά αργυρά 
τής Α χαϊκής σ υ μ μ α χ ί α ς  έξ Όλυμ, 
1 3 3 -1 5 8 , εχοντα κεφαλήν Διός Ομηγυ- 
ρίου, μ ε τ ’ ονόματος άρχοντος, καί εις τό έ'μ- 
παλιν έντός στέμματος μονόγραμμα ΑΧ’ 
καί τά τών Α ϊ τ ω λ ώ ν  έφ’ ών κεφαλή νέου 

ΙΙρακλέους · Έμπαλιν Αιτωλία έπι όπλων 
καθημένη, ώς έγλύφη τό άγαλμα αύτής 

I ύπό ’Αριστάνδρου.
Κατωτέρας δ’ εργασίας εϊσίν οί τής έντός 

τοΰ Ταύρου Ασίας Κι στοφόρο ι  έξ Ολυμ. 
1 3 0 -1 4 0 , οΐτινες πρό πάντων έπί τών Ρω
μαϊκών χρόνων ήσαν συνεχέστατοι, και 
παρίστων έν στεφάνω κισσοΰ βακχικήν κι— 
στυν, έξ ής έξέρπει ό'φις. ’'Ε μπ. Δράκοντας 
περί φαρέτραν ή τοξοθήκην ■ καί Επειοή το 
νόμισμα τήν καταγωγήν είχεν έξ Εφέσου, 
προσέτι τής Έφεσίας ’Αρτέμιδος τόν νεβρόν. 
Τινές δέ, ώς οί τών Απαμέων, ειχον είς το 
έ'μπαλιν δράκοντας σύροντας ναΐσκον, έφ ού 
άγαλμα Χθηνας.

Άξια λόγου έκ τώ ν χρόνων τούτω ν εϊσί 
καί τ ά  μ εγά λα  τώ ν Αθηναίων αργυρά τε 
τρ ά δ ρ α χ μ α , έ 'χοντα κεφαλήν Π αλλάοος, 
καί είς τό εμ π α λ ιν  γλ α ύ κ α  έπί δ ιω τίδος, έν 
στεφάνω  έλ α ία ς· καί τ ά  τώ ν  Ρ ο ο ίω ν ,  
άντωπον έ'χοντα τή ν  άκτινοστεφή κεφαλήν 

’ τοΰ ΙΙλ ίου , καί εϊς τό έ'μπαλιν ροδόν ή μ ια -

νεωγμένον μετά μικρού παλλαδίου, ένίοτε 
καί μετά τοϋ ονόματος τοΰ άρχοντος. Αλλά 
ταΰτα εύκόλως διακρίνονται τών προγενεστέ
ρων, όμοια μέν έκείνοις τόν τύπον, άλλά 
τήν εργασίαν ύποδεέστερα.

Α Α ΕΞ . Ρ . Ρ Α Γ Κ Α Β Η Σ .

ΑΜΕΡΙΚΗ.

'Ο έν Ούασιγκτώνι επιτετραμμένος τής ελ
ληνικής κυβερνήσεως Κ . Κ . Ραγκαβής, έπισκε- 
πτόμενος τας δυτικάς επαρχίας, αφικετο εις 
Μ ιχιγάν και ού μικρόν κατεπλάγ/ι άπαντήσας 
πόλιν καλουμένην ' ϊψ η λ ά ν τ η ν .  Έκφράβας ευ
χαριστίας επι τή τ ιμ ή , ήν οί Αμερικανοί περιε- 
ποίησαν τνί πατρίδι του άποδόντες το ό'νομα 
τών Αθηνών καί τής Σπάρτης είς πολλάς τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών πόλεις, παρεκάλεσε τόν 
δήμαρχον τής 'ϊψ ηλάντης νά τώ σαφηνίση πώς 
έξελέχθη τό ό'νομα τής ήρωϊκής έκείνης οίκογε- 
νείας καί έάν οί κάτοικοι έγίνωσκον τα  κατ 
αύτήν. 'Ο δη'μαρχος τώ έπέστειλε τήν έπομένην 
άπάντησιν"

'Γψηλάντη, 27 σεπτεμβ. 1869-

Σπεΰδυ) να εκπληρώσω ήν έξεφράσατέ μοι επιθυμίαν 
εν τή άπο 22 ίσζαμίνου επιστολή υμών. Γινώσχετε 
χαλώς οτι τώ  182<4 οί “Ελληνες ήγωνίζοντο τοΐς Τουρ- 
κοις υπέρ τής έαυτών ελευθερίας. 'Ο  λαός τής ’Α με
ρικής τότε επεοείξατο μεγίσιην συμπάθειαν τοΐς π α -  
τριώταις 6μών. 'Ο  τοϋρκος στρατηγός διελΟών εν 
θρίαμβέ ολην σ/εοον την ΙΙϊλοποννησον κατεβη εις 
Τρίπολιν μετ’ όκτακισχιλίων άνορών ινα λεηλατηστ) 
τήν ’Αργολίδα και κατακτήσϊ) τήν Ναυπλίαν. ’Εν 
τω κινουνω τούτω δ γενναίος Ελλην Δημητριος 
'ϊψ η λά ντη ς συλλεςαί 220  άνορα; ετοίμου; ν’ άπο- 
θάνωσιν 6πέρ πατρ'δος αντεπε;ηΛθε κατα του ε - 
χΟροϋ. Ό  άπηλπισμένος αρχηγός και οί ώταυτοις 
άπηλπισμένοι όπαοοι του έφαίνοντο εχοντες έκαστος 
ού/ί μίαν ζοιήν αλλ’ έκατόν. Οί ολίγοι εν τούτοις ε -  
θριάαβευσαν.Τοϋ Ύψηλάντου τό ονομα δοξασθεν άπαν- 
τα /οϋ τής 'Ελλάδος διέβη τους ωκεανούς, έμνημονευθη 
κατ’ αξίαν ε’ις τα ήμετέρα άσματα και ε’γνωρίσθη είς 
τάς δυτικάς ταΰτας άκτάς. ’Ακούσαντες αυτό οί Ιν τη 
εοηαία ταύτη φιλοπάτριδες έβουλεύθησαν νά το κρα- 
τήσοισι οιά παντός' δμοδυμαδον λοιπόν εψή^ισαν τώ 
182S καί 1826  οί προΰ/οντες τών κατοίκων νά ονο- 
μασΟή ή πόλις Ύ ψ η λ ά ν τ η . Δεν Ιπίσταμαι τήν ιστο
ρίαν τής υμετερας επαναστάσεως μετά τής αυτής ακρί
βειας ώς οί πατριώται Ομοιν- γινωσκω ομως οτι Οαυ- 
μάσαντες τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων άπεδομεν τη 
πολει τό όνομα τοΰ 'Υψηλάντου. Δεξασ9ε κ. τ. λ.

Ε Π ΙΓ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  

ΙΑΚΏΒΟΥ ΡΙΖΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ.

Ε Ι2  ΙΑ Τ ΡΟ Ν .

Αύτός όπου τ’ άνΟροιπινον δολοφονούσε γ«νος, 
ό ιατρός Γεώργιος εδώ είναι θαμμένος.
Φυλάςου, μή τόν δε/.εσαι σ’ τόν “Αδην, Περσειρόνη 
εΤν’ ίκανός καί τούς νεκρούς νά ςαναΟανατώνη.

Ε ΙΣ  Α Δ ΔΗ Φ Α ΓΟ Ν .

'Ο  πηγαδόστομος 'Ραξής, τραπέζιών ό γλάρος, 
άφ’ ού τόν κόϊμον εχαψε, τόν έχαψε κι’ δ χάρος.

Ε ΙΣ  T IN A  ΕΜ Η Ο ΡΟ Ν .

Τό οεΐνα πρόϋγμα ποιαν τιμήν σ’ τήν δείνα πολιν εχει, 
πόσα τό δείνα νόμισμα σ’ τόν δείνα τόπον τρεχει, 
αύτά σύ πάντα φρόντιζες, αύτά σύ εζητουσες.
IIλήν τί πραγμ’ ε'χει τιμήν σ’ τόν 'Αδη δέν £ωτου « ς .

01 ΕΝ

ΑΒΥΣΣΙΝΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ,

Μετά τόν Θάνατον τοΰ αύτοκράτοοος τής 
Αβυσσινίας Βακούφφα άνέβη εϊς τόν θοο'νον ό 
υιός του ’ίαούς Β ' (1 7 2 9 ) ,  ό έπικληθ-ίς Μέγας 
δ ά  τά  πολλά φυσικά καί επίκτητα αύτοϋ προ- 
τερη'ματα. ’Ολίγον μ«τά την ένί)ρο'νισίν του 
διάφοροι "Ελληνες έκ τβν παραλίων της Μικρας 
Ασίας καί τών νήσων του Αιγαίου πέλαγους 
φέύγοντες τόν βαρύν ζυγόν τών κρατουντών 
ηλθον είς Καιρόν, άλλ’ εύρόντες καί ένταΰθα τήν 
αύτήν ακαταστασίαν καί τόν αύτόν φανατισμόν 
άπεφάσισαν ίνα μεταβώσιν είς Ινδίας, και πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον ηλθον είς Γέδδαν · διαπλεύ- 
σαντες ό'μως τήν Ερυθράν θάλασσαν έρρίφθησαν 
ύπά τών εναντίων άνεμων είς Μαζουάχ, καί με- 
ταβαλο'ντες σκοπόν άπέβησαν είς Αφρικήν καί 
ήλθον εϊς τήν πρωτεύουσαν τής Αβυσσινίας 
Γον^α'ρ. Ό  φιλόςενος αύτοκράτωρ έδεζιώσατο 
εύμενώς τούς πρόσφυγας, μεταζύ τών οποίων 
ησαν καί τινες επιτήδειοι χρυσοχόοι καί ζωγρά
φοι. Κατασκευάζων τότε ό φιλόκαλος Ίαούς νε'ον 
άνάκτορον, άνέθετο είς αύτού; τήν διακόσμησιν, 
καί αφειδώς έχορη'γησε τά  μέσα.

Οί "Ελληνες καλλιτέχναι, ένζη'λως έπιληφθέν- 
τες τοΰ έ'ργου, διεκόσμησαν άληθώς Θαυμασίως 
τήν αίθουσαν τής υποδοχής· τά  το ιχώ ματα κα- 
τεσκίυάσθησαν έξ έλεφαντόδοντος έξαισίως γλυ- 
φέντος, καί έπ ’ αύτών έτέθησαν τρεις σειραί 
Ένετικών καθρεπτών συνηνωμενων καί ύποστη- 

ριζομε'νων διά κωρωνίδος έξόχως κεχρυσωμένης. 
Ή  μεγαλοπρέπεια τής οροφής ήν ένα'μιλλος τή 
τοΰ λοιπού οικοδομήματος.

Ενθουσιών ό φιλόκαλος αύτοκράτωρ άφω- 
σιώθη είς τούς “Ελληνας, διδασκόμενος ύπ’ αύτών 
καί συνεργαζόμενος. Έμμανώς πρότερον αγαπών 
τό κυνη'γιον έλησμόνησεν ήδη αύτό, παύσας 
καί τούς συνεχείς κατά τών ομόρων κρατών πο
λέμους. Η πρός τούς "Ελληνας γενναιοδωρία αύ
τοΰ ήν απίστευτος, διότι παρεχώρησεν αύτοΐς, έκ
τος τών άλλων, καί τά πέριξ τοΰ Γονδάρ χωρία.

Οί έν Αβυσσινία "Ελληνες δέν ήσαν μόνον 
καλλιτέχναι αλλα καί τών Μουσών τρόφιμοι, 
και πολιτικοί ίκανώτατοι. ’Εδίδαξαν πολλούς 
τα  γράμματα καί τάς ωραίας τέχνας, καί άνελ- 
θοντες είς τά εζοχώτερα τής αύτοκρατοοίας αξιώ
ματα επολιτεύθησαν έλληνοπρεπώς. Είς εκ τού
των ήτο Γεώργιος ό έκ τής νη'σου νίου, περί 
τοΰ όποιου λέγει Καισάριος ό Δαπόντες ·

Τόν εχει χερι του δ=ςι καί συμβουλάτορά του.
Ίον  εοωκε την αοελφήν, τόν εκαμε γαμβρόν του,
Τον είχεν ώς επίτροπον εϊς τό βασίλειο'ν του.

Ολο του τό βασίλειον αύτός χριστιανίζει . . .

Τώ 1 7 3 5  ύπήρχον έν άξιώμασιν είς τήν αυ
λήν τοΰ Ιαοΰ Πέτρος καί Δημη'τριοςοί 'Ρόδιοι· 
ο δέ Δαπόντες αναφέρει καί άλλους·

Ε χει Ρωμαίους ες Ιπτά  μέ περισσή τιμήν τους,
Καί μέ άνάπαυσιν αύτών καί εύχαρίστησίν τους.

Τή 21 ’Ιουνίου 1 7 5 3  άπεβίωσεν ό φιλόκα
λος και φιλέλλην Ιαούς διαδεχθείς ύπό τοΰ υίοΰ 
του Ιωά. Και έπί τοΰ ήγεμόνος τούτου οί "Ελ
ληνες έςηκολουθουν άπολαύοντες τής αύτής εύ- 
νοίας· πολλοί έξ αύτών κατέλαβαν διάφορα 
άξιωματα, ως Πέτρος τις διορισθείς θαλαμηπόλος 
τοΰ αύτοκράτορος, καί άλλοι. Αλλ’ ό ’ίωάς δέν 
εμιμ/ιθη τόν πατέρα του καί εις τήν έμψυχωσιν 
τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών, οΐτινες μή εύρίσ- 
κοντες δημόσιόν τινα  ασχολίαν, είργάζοντο βα- 
ναυσους εργασίας,^έπικοσμοΰντες έφ ίππια , χα λ ι
νούς, ξίφη καί άλλα στρατιωτικά είδη ' δ ι’ ά 
καί γλίσχρως άντημείβοντο.

'Ο διάσημος Σκώτος περιηγητής B ru ce  εύ- 
ρεν έν Α βυσσινιά διαφόρους "Ελληνας, έξ ών καί 
τινας όνομαστί αναφέρει. ’Εκ τούτων πρώτος 
ήτο ό Γιάννης, σύμβουλος τοΰ Μ ιχαήλ Σοχούλ 
διοικητοΰ τής Τιγριτίας καί ύστερον πρωθυπουρ
γού τής Αβυσσινίας. 'Ο "Ελλην ούτος μεγάλως 
’ίσχυεν ού μόνον έν τή χώρα ταύτο, άλλά καί 
ύπό τών ομόρων ηγεμόνων μεγάλως έτιμάτο. 
Τώ 1 7 4 5  ό άρχιερεύς τής Αβυσσινίας (^άβου- 
νάς) κρατηθείς ύπό τοΰ να'ίπου τής Μαζουάχ, 
μόνον τη μεσολαβήσει τοΰ Γιάννη άπηλευ- 
θερώθη.

Τήν 2 9  Δεκεμβρίου 1 7 6 9  ήλθεν ό Βρούκιος 
είς Αδόβαν , πρωτεύουσαν τής Τ ιγρ ιτ ίας, ένθα 
όιετριβεν ό Γιάννης, πρός τόν όποΓον συνίστα 
τόν περιηγητήν ο πατριάρχης Αλεξάνδρειάς 
Μάρκος.

« Ούδέποτε, λέγει ό B ru ce , εΐδον ί/άλλον
'Ρ / ^αςιοσεοαστον φυσιογνωμίαν ττ,ς του ευαίσθητου 

καί γενναίου ήμών ξενοδόχου "Ελληνος. Ή  λευ
κή καί μακρά κόμη του έκαλύπτετο διά τιάρα; 
έκ μουσελίνης, ή δέ πυκνή καί λαμπρά ώς ή χιών 
γενειας του έπ ιπτε μέχρι τών γονάτων. Ένδε- 
δυμ ένος άβυσσινιστί έφόρει λευκόν βααβάκινον 
χιτώνα π ίπτοντα  μέχρι τών άστραγάλων, έρυ- 
θοοΰν χρυσοκέντητον έπανωφόριον φθάνον μέχρι 
τής όσφύος, καί σανδάλια. Ο άγαθός ούτος γέ
ρων περιεκυκλοΰτο ύπό πολλών ύπηρετών καί 
δούλίον άμφοτέρων τών φύλων. Πλησιάσαντα μέ 
ύπεδέχθη μέ δείγμ α  ταπεινότητας , ό'πεο πολύ 
μ ’ έστενοχώρησε. Τόν ένηγκαλίσθην μετά πολ
λών ένδείςεων τρυφερότητος καί σεβασμοΰ, καί 
τόν έκάλεσα πατέρα μου· ή τελευταία έπίκλησις 
παραδόξως έκολάκευσεν αύτόν, καί τό ό'νομα 
τοΰτο δέν έπαυσα άποδίδων αύτώ καθ’ ό'λην τήν 
Ιν Αβυσσυνία διαμονήν μου. »

Είς τήν πόλιν Δίξαν ύπήρχε πολυάριθμος ελ
ληνική κοινότης , άναγνωριζουσα ώς προεστώτα 
τόν Γιάννην, ό'στις ένέμετο όλα τά  τελωνεία 
τής Τιγριτίας καί Δίξα:.

Αναχώρησές έξ Αδόβας ό Βρούκιος έλαβεν 
άπό τόν Γιάννην συστατικά πρός τόν έν Γονδάο 
αδελφόν του Πέτρον, διατελέσαντα θαλααηπό- 
λον τοΰ αύτοκράτορος ’ΐωά. "Αμα είς Γονδάρ 
διεδόθη ή είδησις ότι Φράγκος τις ήρχετο, ό 
φανατικός λαός ήρχισε νά ε’κσφενδονίζη τρομεράς 
άπειλας κατ αύτοΰ. Βλέπων τόν κίνδυνον τοΰ 
περιηγητοΰ ό Πέτρος εδραμε πρός τόν έν ’ΐβάβ/ί 
διαμένοντα ράν Μ ιχαήλ, καί μόλις διά  μεσολα- 
βήσεως πολ7νών έσώθη ό Βρούκιος άπό τάς χ ε ΐ 
ρας τών Α βύσσινών.

Ό  Σκώτος περιηγητής εύρεν όλους τούς έν 
Γονδάρ "Ελληνας κατέχοντας κυβερνητικά άξιώ- 
ματα, εκτός τοΰ Πέτρου, ό'στις μετά τόν θάνα
τον τοΰ Ίωά ήρνήθη νά δεχθη. Ό  Πέτρος κα- 
τήγετο έκ Ρόδου, είχεν ώραίαν φυσιογνωμίαν 
καί ύποχρεωτικούς τρόπους. "Οταν τον έγνώρι- 
σεν ό Βρούκιος ήτο μόλις τριακονταετής. Ό  ϊτε- 
γές τής Ία βυσσινιάς τόν έξετίμησε πολύ , ό δέ 
αύτοκράτωρ Ίωάς τόν ώνόμασεν άζελλεφφά-ελ- 
κ αμ ίσ χα , θέσις ακριβώς άνταποκρινομένη πρός 
τήν τοΰ λόρδου θαλαμηπόλου. Ή το  νοήμων, 
καί κομψός· εϊλκυσε τήν άγάπην ό'λων τών αύ- 
λικών, καί έντός ολίγου έγένετο πλουσιώτατος. 
Μή δυνάμενος νά έξέλθη άκινδύνως τής Αβυσ- 
συνίας, κατώρθωσεν ύστερον μετημφιεσμένος 
είς επαίτην μέ κίνδυνον νά φύγη έκ τόπου, ένθα 
ή επιρροή καί ό πλούτος έ^ετον είς κίνδυνον 
τήν ζωήν αύτοΰ.

"Ετερος Πέτρος διετέλεσεν ομοίως θαλααηπό- 
λος τοΰ ίωά.

"Ελλην τ ις  μοναχός, Χριστόφορος ονομαζό
μενος, έξήσκει έπιτυχώς τήν ιατρικήν έν Γονδάρ.

Οί ένταΰθα "Ελληνες συνέστησαν τόν Βρού- 
κιον πρός τόν ράν Μ ιχαήλ καί τόν αύτοκράτορα.

Οταν ό ύστερον ό διάσημος Σκώτος έπεχεί- 
ρησε την προς άνακάλυψιν τών πηγών τοΰ Νεί
λου κινδυνώδη οδοιπορίαν, δύο Ελληνες, Στρά- 
της και Σεβαστός, συνώδευσαν αύτόν καί με- 
τεσχον τών ταλαιπωριών καί'κινδύνων.

Τοιαύτη εγένετο καθ’ όσον ήδυνη'θην νά εξα
κριβώσω, ή εν Αβυσσινία κατά τόν παρελθόντα 
αιώνα ελληνική άποικία \

Κ. ΣΑ Θ Α Σ.

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Τ .

ΑΝΑΣΤΑ2Ι2.

Ή  Μαρία Μ. Γ . . . ηλικίας 18 έτών, χο
ρεύτρια τό επάγγελμα, γεννηθεΐσα έν Μ αγχε- 
στρία, είσήχθη τήν 14 Δεκεμβρίου 1 8(39 είς τό 
νοσοκομεΐον τής Αγγλικής πόλεως Αίδς, εις τά  
δωμάτια τοΰ δόκτορος Σαμουήλ Σμίθ. Ή νεάνις 
αυτη έπασχεν έξ ύπερτροφίας τοΰ θυροϊδοΰς αδέ
νας,  ̂ καί κατά συνέπειαν ύπέκειτο είς προσβολάς 
βιαίας δύσπνοιας. Είσελθοΰσα είς τό νοσοκο- 
μεΐον υπεβλήθη είς θεραπείαν βάσιν εχουσαν τά 
ίώδιον, καί μετά παρέλευσιν δύο έβδομάδων ή 
ύγεία της ε βελτιωθώ έπαισθητώς· άλλα τήν νύ
κτα τής 3U Δεκεμβρίου ύπέκ'υψε προσβληθεΐσα 
αίφνης άπό βίαιον παροξυσμόν υστερικής δυσ · 
πνοίας.^ Ή  νοσοκόμος, ήτις ήγρύπνει 'έν τ·?ί α ι
θούση ένθα ε’νοσηλεύετο ή θνήσκουσα, βλέπουσα 
αύτην ότι Λεν έδιδε πλέον σημεία ζωής, τήν 
έκάλυψε διά λευκής οθόνης καί περιτυλίξασα 
τήν κλίνην μέ χονδρά παραπετάσματα, όπως 
τήν χωρίση άπό τάς λοιπάς μετέβη ήσύχως νά 
ειδοποίηση τον εσωτερικόν ιατρόν τοΰ νοσοκο
μείου.

*Αν ό ίατρο; ήτο γέρων, άν ή κόρη ήτο άσχη
μος, πιθανόν ότι ό ιατρός ήθελεν άποκριθή· —  
εχει καλώς 1 —  καί ήθελεν άποκοιμηθή · ή δέ 
νέκρα ήθελεν εισθαι ήδη ένταφιασμένη· φαίνεται 
όμως νά ήτο τό έναντίον, διότι ό νέος ίατεός 
αμέσως ένδυθείς μετέβη παρά τή κλίνη τής άπο- 
θανουσης, ευρίσκει αυτήν πελιδνήν καί ψύχραν, 
αί αναπνευστικαι αύτής κινη'σεις είχον παυσει. 
η καρδια όεν επαλΛε πλέον· ή νεάνις ήν κατά 
γράμμα νεκρά.

'Ο ιατρός εξετάζει μετά προσοχής τό πτώ μα 
τής νεανιδος, και δεν θελει ν αναγνώριση τήν 
αδυναμίαν του ενωτιον του τρομερού μυστνιοιου, 
τό όποιον όνομάζουσι θά να τον . Πρό μιας καί 
/ΐμισειας περίπου ωρας η καρδια επαλλεν εϊσέτι, 
διατί αί κινήσεις της έπαυσαν ; Ή δίοδος ή υ.ε- 
ταόίόουσα τόν άτμοσφαιοικόν άέρα είς τούς 
πνεύμονας εκλεισθη αίφνης έξ οιδήματος, έξογ- 
κωθεισης τού θυρεοεϊόούς αδένος καί τοΰ άδένος 
τοΰ λαρυγγος· τό αίμα μή όςυγονούμενον τοΰ 
λ^οιποΰ διεφθάρη καί κατά συνέπειαν έ'παυσαν οί 
παλμοί τής καρδίας. *Αν ήνοίγετο ό λάρυγξ κά
τωθεν τοΰ πρήσματος τοΰ έπενεγκόντος τόν θά
νατον, καί διά τοΰ άνοίγματος αύτοΰ είσήγετο 
άήρ εις τούς πνεύμονας, δέν άπεδίδετο άρα είς 
τό αίμα ή τακτική αύτοΰ κατάστασις; ή καρ
δία δέν ήθελεν άοά γε έπαναρχίσει νά κτυπα,· 
Οί λογισμοί ούτοι μόλις διήλθον τόν έγκέφαλον 
τοΰ ίατροΰ καί αμέσως ούτος ετρεξεν είς τό δω- 
μάτιόν του, έλαβε τά  έργαλεϊά του,· έκάλεσε 
τούς βοηθούς του, εθεσε τήν νεκράν έν τώ μέσω 
τής αιθούσης καί πρός μεγάλην έκπληξιν τών 
παρισταμένων έβύθισε τήν σμίλην του είς τόν 
λαιμόν τής Μαρίας Μ. Γ . . . ηνοιξε τήν τρα- 
χεΐαν αρτηρίαν, καί διά σωλήνος είση'γαγε τόν 
άτμοσφαιρικόν άέρα είς τούς πνεύμονας τοΰ 
πτώματος. Ήτο μία ώρα καί τρία τέταοτα 
άφ’ ό'του ή κόρη ήν νεκρά. Ή νοσοκόμος εξέ
λαβε τόν ιατρόν ώς παράφρονα.

I .  Ή ρανίσθην τά  κατ’ αύτήν έκ τής περιτ,γήσεως τον 
πολυμαβοϋ; κ α ί £ιψοκινούνον -ερίϊ-,γητοϋ J ames B race, 
το ΰ  έπovoμaσ6έvτ^c νέου Η ρ ο δ ό τ ο υ . (T ravels to  discover 
the sources o f  the  N ile , the  years J 768-1772.)



Τη βοηθεία ηλεκτρικής τίνος μηχανής, ό νέος 
χειρουργό; ΐμ ιμ εΐτο  ό'σον οίόν τε τας πνευστικας 
κινήσεις· ό άήρ είση'ρχετο εντός τών πνευμόνων 
και έξη'ρχετο εύκόλως, άλλ ή τεχνική αυτη 
αναπνοή δέν εφερε τάς κινήσεις της καρδίας. Εν 
τούτοις ό ιατρός δέν άπεθαρρύνδη, διότι τη βοή
θεια θερμομέτρου άνεκάλυψεν δτι ή θερμοκρασία 
τοϋ σώματος έφ' ού ένήργει δέν ήλαττοΰτο , 
άλλ’ δτι ηΰζησε μάλιστα κατά έ'να βαθμόν μετά 
την τραχ εκτομίαν.

Την πρωίαν περί την 9  ώραν ό δόκτωρ Σα
μουήλ Σμίθ έπισκεφθείς κατά τδ σύνηθες τδ νο- 
σοκομεΐον, εύρε τον βοηθόν του ιατρόν έπασχο- 
λούμενον έπιμόνως εις την έξανάστασιν της 
Μαρίας Μ. Γ  . . . ύψόνει τούς ώμους καί εκ
λαμβάνει αύτόν ώς παράφρονα.—  ’Ενόσω ή θερ
μοκρασία τοΰ σώματος κρατείται εις τον αύτον 
βαθμόν, άπεκρίθη ό ιατρός, θά εξακολουθώ τό 
πείρααα.

Περί την μεσημβρίαν μετά έννεάωρον καρτε
ρίαν, ό ιατρός δστις ηκροάτο πάντοτε τό στήθος 
τ η ς  νέκρας, ένόμισεν ό'τι ήκουσεν άτακτους τινάς

παλμούς της καρδίας, οΐτινες έπαυσαν εύθύς. 
Νέα επίμονη'· μετά μίαν ώοαν οί μόλις άκουο- 
μενοι παλμοί ηύξανον πάντοτε επαναλαμβανό
μενοι κατά άτακτα διαστήματα. Τέλος ή καρόια 
έπανέλαβε τάς τακτικάς κινη'σεις, καί τοτε ή 
άναπνοη έγινε μόνη,ά'νευ της βοήθειας της ηλεκ
τρικής μηχανής* ή νεκρά έφαίνετο λαβοΰσα 
ζωήν, άλλ’ αί λειτουργίαι του σώματος ήσαν 
έσβεσμέναΓ δλην τήν ημέραν έκείνην και τήν 
έπιοΰσαν μένει άκίνητος καί άναίσθητος· προσ
δοκία μακρά καί κοπιώδης διά τόν σωτήρα της, 
ό'στις δέν τήν έγκατέλειπεν ούδ’ έπί στιγμη'ν. 
Τήν τρίτην ημέραν ή νέα εδωκε σημεία ζωής, 
άνοίξασα τούς οφθαλμούς ώσεί άπό βαθύν ύπνον 
έξεγερθεΐσα, δέν ενθυμείτο αύδεν τών περι αύτήν 
συμβάντων.

Τό θαΰμα αύτό δπερ αντήχησε καθ’ δλην τήν 
’Αγγλίαν, καί τό όποιον ήμεΐς μεταφέρομεν έκ 
τής άγγλικής ιατρικής έφημερίδος « Δανσέτ» 
δίδωσιν ήμΐν σπουδαία μαθήματα, 'άνθρωπος 
ές ασφυξίας παθών δύναται νά έπανέλθη εις τήν

ήν μίαν καί δύο ώρας αφοΰ ή καρόιΊ του'.αρδίϊ

παύση νά κτυπά- ό'ταν οί περί τα  πλευρά μυώνες 
συστέλλονται ύπό ήλεκτρικής έπιρροής, τό π τώ 
μα φυσιολογικώς δέν είναι νεκρόν κ«ί δύναται 
νά άναζωογονηθή. Πόσοι έξ άσφυξίας άποθανόν- 
τες ήθελον ζη'σει, έάν έγνώριζον νά τούς περι- 
θάλψωσι τόσον έμπείρως καί τόσον καοτερικώς, 
δπως οί άναστη'σαντες τήν Μαρίαν Μ. Γ . . .

’Αμερόληπτος.
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Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος μηνός έδί- 
δετο συμπόσιον καί χορός παρά τω  κ. Βραουν- 
στών, περιφήμω όπλοποιώ τής Νέας Ύορκης, 
νυμφεύοντι τήν αύτοΰ θυγατέρα, καί καλέσαντι 
πολλούς φίλους καί συγγενείς πρός εορτασμόν 
τοΰ γάμου.

Τό πλήθος τών συμποτών έχόρευον καί ήδον 
καί έγέλων· ό δέ κ. Βραουνστών, προσκληθείς 
παρά τής συζύγου αύτοΰ μετέβη εϊς τό μαγει-

οεΐον, δπως διατάςη τά  περί τό τελευταΐον όεΐ- 
πνον τής νυκτός.

Διερχόαενος τούς διαδρόμους τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ οίκου άπαντα νέαν τινά ύπηρέτριαν, νεω- 
στί έλθοΰσαν έκ τής έξοχης, έχουσαν έν ταΐς 
χερσίν άνημμένον κηρίον άνευ κηροπηγίου. Μή 
ύπονοήσας που ή υπηρέτρια έπορεύετο, ό κ. 
Βραουνστών εΐσήλθεν εϊς τό μαγειρεΐον , ενθα 
μ ετ’ όλίγον βλέπει αύτήν πεφορτωμένην λαγή- 
νους διαφόρων οίνων. Τότε δέ ό κ. Βραουνστών, 
ένθυαηθείς δτι κατέθεσε τη πρωΐα εϊς τήν οίνο- 
θη'κην τρία πιθάκνια πυρίτιδος, ών εν ήνοιξεν 
δπως δώση δείγμα τιν ι τών αγοραστών, δρα- 
μών πρός τήν υπηρέτριαν ήρώτησεν αύτήν ύπερα- 
/ωνιών*

—  Ποϋ άφήκας τήν λαμπάδα τήν όποίαν 
πρό ολίγου έκομισας, Μ αρία;

 Είς τό υπόγειον τών οίνων, κύριε" εκολ-
λησα αύτήν είς τό πιθάκνιον τό περιέχον τήν 
μαύρην κόνιν τήν όποιαν έφεραν ση'μερον, και το 
όποιον εύρίσκεται έν άριστερά.

Ό  δυστυχής πατήρ ώρμησεν ως μανιώδης 
πρός τήν κλίμακα τοΰ υπογείου, αγωνιών, πο- 
ρευόμενος ψηλαφών έν τώ  σκοτει, και τρεμων μ/) 
οί πόδες δέν φθάσωσιν ινα φερωσιν αυτόν μέχρι 
τοΰ ύπογείου" αλλα φθάνει προ τής πύλης τής 
οίνοθήκης, καί ανοίγει αύτη'ν.

Έ κεί δέ ύπό τήν αίθουσαν, ένθα η οικογένεια 
καί οί φίλοι καί συγγενείς αύτού έχυρευον και 
έτέρποντο, ήτο τό τήν πυρίτιδα περιεχον ανοι

Οί πρώ τοι άνδρωποι. — ’Άμυνα κατά τών θηρίων.

κτόν πιθάκνιον, πλήρες, καί έπί τοΰ χείλους 
αύτοΰ έκαίετο ή προσκεκολλημένη λαμπάς, ής 
■» θρυαλλίς άπανθρακιοθεΐσα καί φλέγουσα έτι 
έ'μελλεν ΐνα πέση εϊς τήν πυρίτιδα.

Τότε ήκούσθησαν φαιδροί καί γοργοί κλειδο
κύμβαλού ήχο ι, καί ό οίκος έκραδάνθη ύπό τών 
χορευτών. Ό  δέ κ . Βραουνστών έμβρόντητος, 
άκίνητος έθεώρει τήν κλίνουσαν θρυαλλίδα, καί 
ήδυνάτει ΐνα πορευθνί πρός αύτη'ν. Οί πόδες αύ
τοΰ ήσαν παραλελυμένοι.

Άλλ’ αίφνης, κατισχύσας τοΰ φόβου καί συν- 
ελθών είς εαυτόν, προέβη μετά προσοχής, καί 
λαβόμενος διά τών δύο χειρών τής φρικτής 
θρυαλλίδος έ'σβεσεν αύτη'ν.

Τό σκότος περιε'βαλεν αύτόν έκ νέου. "Επεσε 
γονυκλινής, καί δακρύων άπέτεινε θερμας πρός 
τόν "Τψιστον χάριτας.

ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΙ2.

Έ ν  τιν ι περιέργω βιβλίω άναγινώσκομεν τήν 
εξής άντίθεσιν μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως :

« Οί ’Ανατολΐται γράφουσι καί άναγινώσκου- 
σιν έκ δεξιών πρός τά  άριστερά, ήμεΐς 6 ές 
άριστερών πρός τά  δεξιά. Ή μεΐς έν τοΐς εύκτη- 
ρίοις οϊκοις έκβάλλομεν τούς πίλους ή τα κα
λύμματα  της κεφαλής καί φοροΰμεν τά  ύποδή- 
μα τα , έκεΐνοι δέ φυλάττουσι τό κάλυμμα τής

κεφαλής καί έκβάλλουσι τάς έμβάδας. Ή μεΐς 
μετροΰμεν διά τοΰ ήλίου, έκεΐνοι διά τής σελή
νης. Ή μεΐς δέναμέν τόν λαιμόν καί άφίνομεν 
τήν κεφαλήν σχεδόν γυμνήν, έκεΐνοι όέ ά π ’ 
εναντίας σαρικόνουσι τήν κεφαλήν καί αφίνουσι 
τόν λαιμόν γυμνόν. Ή υ εις καθήμεθα είς καθέ- 
κλας, άνακλιντήρια καί σκίμποδας, έκεΐνοι δέ 
είς προσκεφάλαια, τάπητας, ή έπί ψάθης, καί 
πολύ συχνά χα μ α ί.

« Εις αύτούς ό νόμος άπαγορεύει τόν οίνον, 
τόν έγχελυν, τόν χοίρον καί τά  άγχόμενα ζώα, 
έπιτρέπει δέ τήν πολυγαμίαν· οί νόμοι ήμών 
ούδόλως ταΰτα άπαγορεύουσιν, άπεχθάνονται 
δμως τήν πολυγαμίαν. Ή μεΐς ίππεύομεν έκτεί- 
νοντες τούς πόδας έπί τών άναβολέων, έκεΐνοι 
δέ πρός τόν πώγωνα τά γόνατα προσανιόντες. 
Ή μ εΐς ξυρίζομεν ή άφίνομεν τόν πώγωνα κατά 
τό δοκοΰν, παρ’ αύτοΐς δέ ά'παξ άφεθείς ό πώ- 
γων θεωρείται ιερός καί βεβήλωσις τό ξύρισμα 
αύτοΰ. »

Εϊς ταΰτα προστεθήτω καί ό περίεργος τρό
πος, καθ’ όν πληρόνουσιν έν Κίνα τούς ιατρούς 
άντιθέτως ήμών. Έκαστος οικογενειάρχης πλη- 
ρόνει εϊς τόν ιατρόν του ποσόν τ ι  συμπεφωνη- 
μένον κ α τ’ έτος, ό'ταν δμως άσθενήση ούτος, 
τότε ό ιατρός δ ι ’ δλον τό διάστημα τής άσθενείας 
δέν πληρόνεται ού'τε οβολόν. Ούτως ώστε οί 
Κινέζοι πληρόνουσι τούς ιατρούς ό'ταν ήνεύγιεΐς, 
ήμεΐς δέ ό'ταν άσθενώμεν. Ε .

ΛϊΤΚΕΓΣ.


