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Δυσέίιβολό; τε πολεμίοις.

Εϋριπίοτ,ς.

Ή  Μάνη άποτελεΐ τήν μεσημβρινήν άκραν 
τής αρχαίας Ελευθερο-Λακωνίας καί εκτείνεται 
ει?, τας ύπωρείας του σεμνοΰ καί σκυθρωποΰ 
Ταΰγετου ή τοΰ Π ε ν τ α δ α κ τ ύ λ ο υ , οΰτως όνο- 
μαζομένου ύπό τών επιχωρίων άπό τών ώς δα
κτύλων εςαιρομενων αύτοΰ πέντε είς ΰ<1/ος πλεΐ
στον απορρώγων άκρων, ών ή υψηλότατη καί 
μάλλον απρόσιτός, ό Αγιος 'Ηλίας, διατελεΐ 
πάντοτε χιονοβλητος, καί πρόκειται το ΐς έπ ι- 
χωριοις φοβερον οικητηριον παντοδαπών μυθι
κών και θρησκευτικών πλασμάτων. Οριζόμενη 
δε προς δυσιν μέν ΰπό τοΰ Μεσσηνιακοΰ κόλ
που, πρός δέ άνατολάς ύπό τοΰ Λακωνικού, 
πρός βορράν δέ ύπό τής Μεσσηνίας καί τοΰ 
Ταΰγετου καί τής ωραίας τής Λακεδαίμονος 
κοιλαδος , ή Μάνη έ'χει μήκος μέν άπό δεκα
πέντε μεχρις είκοσι λευγών άπό βορρά πρός 
μεσημβρίαν, πλάτος δέ ές μέχρις οκτώ λευγών 
πρός τήν βάσιν αύτής. Προχωρούσα δέ πρός τήν 
θάλασσαν συστελλεται κα τ’ όλίγον, καί άπολη- 
γουσα εις παραλίαν άλιτενή, έμβάπτεται είς την 
έντός θάλασσαν δίκην όξυτάτου βέλους, ούτινος 
ή όςεΐα άκρα ονομάζεται Ταίναρον άκρωτηριον 
ic a p .  M atapan  J. Οι ακτοπλοουντες κυβερνήται

έκάλεσαν αύτό ά ν θ ρ ω π ο κ τό ν ο ν  , τών πολλών 
έ'νεκα τρικυμιών, ά γ ’ ών τά  πλοία  έξοκέλλοντα 
τοΐς σκοπέλοις ναυαγοΰσιν. Από τοΰ ακρωτή
ριου τούτου βλέπει τ ις  επί τής άντιπέραν τοΰ 
κολπου άκτής τό άνθάμιλλον άκρωτηριον Μα- 
λέαν, η "Αγιον Ά γγελον. ’Αμφότερα βρίθοντα 
σπιλάδων , έν αίς διαρ^ηγνύμενα τά κύματα 
παράγουσι γραφικωτάτας παλινδρομικάς δίνας, 
φαίνονται οίονεί προκαλούμενα ά'λληλα κ α ίδ ια - 
μιλλώμενα περί τοΰ καταστρέφειν πλοΐα καί 
ναύτας. Αί έρημοι καί άπόκρημνοι αύται άκταί, 
αίτινες έγένοντο άνέκαθεν καταγώγια τών π ει- 
ρατηρίων, άποτελοΰσι φαντασίαν σκυθρωπόν καί 
φρικτήν. Βράχοι καί σπίλάδες αύχμηροί, ψιλοί, 
φρυγόμενοι ύπό τοΰ φλέγοντος ήλίου, φαίνονται 
ώς άποδιώκοντες τόν άκτοπλοοΰντα τής άφιλο - 
ξένου καί κινδυνώδους ταύτης παραλίας. Έν δέ 
ταΐς χαράδραις η έπ ί τών έρυμνών αύτών κλι- 
τύων ύποκρύπτονται η έ'ρπουσι τή δε  κάκεΐσε, 
ώς καλεαί άετών άσημά τινα κω μίδια , βρίθοντα 
αρχαίων επάλξεων τών μέν ήμιπτώτων τών δέ 
έ'τι καί νΰν άκεραίων. Αναρίθμητοι δέ μικροί 
κόλποι, εύπρόσοδοι μόνον τοΐς μικροί; λέμβοις, 
έγένοντο άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων καταγώ
για  τών πειρατών τοΰ άρχιπελάγους.

Τό έ'νδον τ ή ; χώρας είναι επίσης λυπηρόν καί 
άγριον. Η εϊ; τήν θάλασσαν όιατεινομένη τής 
Μάνη; παραλία είναι ώ; άληθώς χά ο ;, ώς εί 
χείρες τών Κυκλώπων άνεστάτωσαν καί έςεπόρ- 
θησαν ταύτην τής γής τήν γωνίαν. Πανταχόθεν 
δέ οί φλέγοντες καί ξηροί βράχοι έξαίρονται 
μυριόμορφοι καί έςηλλαγμένοι τά  σχη'ματα νΰν 
μέν καταστράπτοντες τά  ώραιότατα τών χρωμά
των έκ τής τοΰ φωτός τοΰ ήλίου άντιλάμψεως, 
νΰν δέ σκοτεινοί καί γνοφοίδεις. Ούδαμοΰ ούδε- 
μία φυτεία · τήδε κάκεΐσε έξησθενισμένα καί 
ισχνά τινα βοσκήματα βόσκουσιν έπί τών ίλ ιγ 

γον φερόντοιν τούτων κρημνών τό μνίον . καί 
άλλα τινά τών έν τή θαλάσση φυτών. ■

Ή  βραχώδης καί άγρία αΰτη παραλία όνο- 
μαζεται ύπο τών έγχωρίων Κ α κ ο β ο ύ ν ι  η 
Κ α κ ο β ο ύ λ ι ,  έπωνυμία άπαίσιο; έκ τής φύ- 
σειος τής χώρας καί τών άγριων ηθών, άλλά καί 
τής πρός τήν πειρατείαν ορμής τών σπανίων αύ
τής κατοίκων έκπορευομένη.

Έ φ δσον πλησιάζει τις πρός· βορράν ή μέν 
χώρα ευρύνεται, ή δέ φύσις καθίσταται ήμε:ω- 
τέρα. Ή  κερατωνία ( κουτουριδιά ) , ή μύρτος, 
τό νη'ριον (ροδοδάφνη) αναφαίνονται ήδη έν τα ΐς 
διασφαγαΐς τών βράχων καί τα ΐς άπεξηραμμέ- 
ναις κοιτίσι τών χειμάρρων. Περαιτέρω δέ ή 
έλαία καί ή δρΰς ποικίλλουσι τήν ό'ψιν, καί 
λος προς τα  μεθόρια τής Μεσσηνίας παρί^-Εούς 
πρόποδας τοΰ Ταϋγέτου ή φυτεία γ ίνετΛ  ϊδαψι- 
λωτέρα καί ποικιλωτέρα. Ή  δέ συκαμινέα καί 
τινα μεσάλπεια φυτά φύονται εν%οΐς πεδίοις καί 
τα ΐς βραχώδεσι κλιτύσι τών'γεωλοφιών. Ούδέν 
ήττον δμως ή χώρα είναι ξνιρά, αί δέ στεναί 
πάροδοι καί οί κάθετοι βρά^φι, καί αί βαθεΐαι 
χαράδραι άποχωρίζουσι τήν τραχεΐαν Μάνην 
τής άλλη; Πελοποννησου.

Οί Μ ανιάται διαπρεπουσιν έν τοΐς χρονικοΐς 
τής νεωτέρας Ελλάδος έπί τε τή  άναμφι- 
λεκτω καί γνησία αυτών άρχ αία καταγοιγή, καί 
τώ ίδιάζοντι ήθει, καί τώ φιλελευθέρω, καί τοΐς 
άγώσιν οΰς ύπέρ τής ιδίας έλευθερίας ύπέστη σαν, 
μέχρις ού συμμετέσχον λαμπρών τής έθνικής 
πάλης ύπό αρχηγούς ών τα ονόματα εσονται 
άείμνηστα. Οί Μανιάται νομίζουσιν έαυτούς ώ ί 
άμέσους απογόνους τών Σπαρτιατών, καί ούδείς 
αύτών άμφιβάλλει δτι κατάγεται έκ τών απο
γόνων τού Λεωνίδου καί τοΰ Λυκούργου· έχουσί 
όέ πάσαν έπί τούτου άντιλογίαν ΰβριν, ην άνόη- 
τον ισως άν ήτο ΐνα κάμη τις αύτοΐς άντικρύ.
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λρχα ία  επιχώριο; παράδοσις όμολογουμένη ύφ’ 
όλων των 'Ελλήνων, έπισχυριζομένη ΰπο μυρίων 
τεκμηρίων, διάλεκτο; συγκειμένη ε/. λέξεων καί 
αρχαίων φράσεων, μαρτυρίαι τών οδοιπόρων, οΐ
τινες έπεχείρησαν ί'να. λύσωσι τά  όύσκολα προ
βλήματα τ ί ;  εθνογραφίας, καταβεβαιοϋσι [Λίγα 
{Αδρός ταύτης τής φιλοτιμίας.

Είναι όμως βέβαιον δ τ ι ,  φεύγοντες τάς έπ ι- 
δρομάςτών βαρβάρων Σλάβων, Βουλγάρων, ί\λ - 
βανών, οΐτινες κατέκλυσαν τήν Πελοπόννησον 
κατά τους τελευταίους καιρούς τής ελληνικής 
βασιλείας, οί κάτοικοι τής Σπάρτης κατέλειψαν 
τα ; εστίας αύτών καί άιτεχώρησαν κρυπτόμενοι 
εϊς τοΰ; βράχους καί τά σπήλαια της Μάνης. 
Έ κεΐ εύρον άλλους άλλοτε καταφυγόντας φυ- 
γάδας τοΰς Μεσσηνίους, οΐτινες άπήλθον εις 
τάς άπροσβάτους ταύτας δυσχωρίας όπως άπο- 
φύγωσι τον ζυγόν τών Λακεδαιμονίων. Οΰτω 
λοιπόν οί Λακεδαιμόνιοι εύρον τό άσυλον της 
ελευθερίας αύτών έν τη  αύτ?ί y ώρα ητις έγένετο 
καταφύγιον τοΐς ύπ ’ αύτών ήττηθεΐσιν. Οί δέ 
Σπαρτιάταικαί οί Μεσσήνιοι διηλλάχθησαν άτυ- 
χοΰντε; άμφότεροι. Καίπερ δε της άρχαίας αύ
τών αντιζηλίας καί άντιπαθείας ούδόλως ύπό 
τοΰ χρόνου άφανισΟείσης, καί μέχρι του νύν 
αφορμής μεγάλων διαφορών καί φρικτών εκδι
κήσεων γενο(ΐένης, τά  δύο γένη συμμιχθέντα 
ηδη εΐςτό  αύτό, έ'τρεψαν τοΰς έπελθόντας αύτοΐς 
βαρβάρους είς φυγήν άνδρωδώς καί έπιτυχώς. 
’Ενώ δέ οί λοιποί της Πελοποννησου κάτοικοι 
ήναγκάζοντο 'ίνα συναλλαχθώσι καί κάμωσι συμ- 
μαχίαν πρός τοΰ; ξένου; έποί/.ους, καί συνεμί- 
χθησαν κ α τ’ ολίγον αύτοΐς, ούτω; ώστε δυσ- 
κόλω; νΰν δυνάμεθα ΐνα καταδείξωμεν ακριβώς 
τήν συνάφειαν τών νεωτέρων καί τών ές αρχής 
Σπαρτιατών, οί πολεμισταί τή ; Μάνη;, ωφε
λούμενοι σφόδρα άπό τής φύσεως τής χώρα;, 
παρέμειναν αμιγείς· διό καί όρΟώ; όνομάζουσι 
εαυτούς άμέσους καί γνησιωτάτου; απογόνους 
τών άρχαίων Ελλήνων. Έ πειδή  γλώσσα, ήθος, 
έθη, σχήμα προσώπου, τά πάντα αύτοΐς μαρ- 
τυροΰσι άρχαίαν καταγωγήν. "Οθεν καί άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ νΰν αί συνελεύ
σεις τών γερόντων καί τών αρχηγών δέν έπαυ
σαν όνομάζουσαι έαυτάς έν τα ΐς πράξεσιν « γ ε 
ρουσίαν τ ή ς  Λ α κ ε δ α ίμ ο ν ο ς . »

Οί βράχοι τοΰ Σουλίου, οΐτινες ύστερον έδο- 
ξάσθησαν ύπό τοΰ μεγαλοψύχου άτυχους Ί'ζα- 
βέλλα καί τών Βοτσαρών, ήσαν ήδη έρημοι-, 
ό'τε ή Μάνη, αύτονομουμένη, διεμαρτύρετο ύπέρ 
τοΰ Ελληνικού έθνους. Το Σούλιον,τά Σφακία1, 
ή Μάνη είσί τρεις έστίαι, έν αί; έπί τέσσαρας 
αιώνας διετέλει ύπό τήν τέφραν τής βαρβαρότη
τας τό ζώπυρον, όπερ άναρριπισθέν ύστερον 
κατεπύρσευσεν άπασαν τήν έλληνικήν χώραν. 
'Η ίστοοία τών πολεμιστών τοΰ Σουλίου καί τών 
Σφακίων είναι μάλλον ή ή τή ; Μάνης γνωστή. 
Πρέπει δέ ΐνα συλλέξωμεν τά  ολίγα, ά γνωρί
ζομεν · διότι έάν άμελήσωμεν, ή ιστορία τής 
Μάνης μ ετ’ ολίγον έπισκοτηθήσεται ούτως, ώστε 
άδύνατον ΐνα έρευνήση τ ι ;  αύτήν.
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"θ τε  τελευτώντας τοΰ 18<)G, καταλιπών 
τάς ’Αθήνας, έπορευόμην είς Σπάρτην, ή Πελο
πόννησος ήν λίαν τεταραγμένη έκ τοΰ αιφνί
διου έμφανισμοΰ μοναχού τίνος πεφωτισμένου, 
Χριστοφόρου, οστις ήν, ώς έγνώσθη ύστερον, έκ 
τών άκολούθων τής μεγάλης ιδέας. Το δέ παρά
δοξον τών λόγων καί ή αποκαλυπτική εύγλωτ-

4. Πλέπ* <· ’Απομνημονεύσεις π ιρ ιοδείας ε ί; Σ*ακ·.α, ® 
υπό Georges Pcrrot. (R e v u e  d e s  D m x - M o n d e s )  <5 fevrier et 
Κ o m m  1 8 C 4 .)

τία  τοΰ μοναχού Χριστοφόρου έξέκαυσε ταχεω ; 
τον νοΰν τών άμαθών Πελοποννησίων, άλλω; τε 
απλήστως προ; ταραχάς καί νεωτερισμούς άνέ- 
καθεν έχόντων. II ληστεία, ή τις έν Έ λλάδι άεί
ποτε συμπαρακολουθεΐ το ΐ; θορύβοις τοΰ πλή 
θους, τραχέως πάσαις ταΐς έπαρχία>ς έπεφέρετο· 
διό ή κυβέονησι; έπει/.ψε στοατόν έπί τοΰς στα-
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σιαστάς έπιτεταγμένον ΐνα συλλάβη τον μο
ναχόν.

Ινατά συγκυρίαν ή χάριν τών οπαδών αύτοΰ 
ό Χριστόφορος έξέφυγεν έπί μακρόν τοΰς κατα
διώκοντας, καί διετέλεσε στασιάζων πολλούς 
μήνας. Έκαυχάτο δέ ότι είχε τήν δύναμιν τοΰ 
γίνεσθαι άο'ρατος καί άσύλληπτος, καί έκήρυτ- 
τεν ότι, έάν ποτε οί εχθροί καταλάβωσιν αύτόν, 
ό άγγελος τοϋ Σωτήρος καταβήσεται ούρανόθεν 
έλευθερώσων αύτόν. Η δέ κυβέρνησις, θέλουσα 
ΐνα καταστήση εκποδών τόν επικίνδυνον μονα
χόν, έ'πεμψε τόν στρατηγόν Τζαοέλλαν, έγγονον 
τοΰ ένδοξου Φώτου καί έκ τών τιμ ιω τάτω ν καί 
μάλιστα ένε&νών τής Ελλάδος άξιωματικών. 
'θ  δέ, συλλαβών τόν ψευδοπροφήτην, ήγαγεν 
αύτόν είς ’Αθήνας δε δε μένον τα ; χεΐρας καί τοΰς 
πόδας καταπληττομένου τοΰ λαοΰ καί περιμέ- 
νοντος μάτην τό θαΰμα τή ; άπελευθερώσεως 
τοΰ μοναχ οΰ.

Οτε έφθασα είς Πελοπόννησον, λέγει ό κύριος 
Γεμενής, ό Χριστόφορο; είχε μεγίστην δό ξα ν  
οί δέ τής χώρας κάτοικοι ήν διήλθον ήσαν ώς 
μαινόμένοι. Λφοΰ δέ εΐδον τό Ναύπλιον καί τό 
ΙΙαλαμήδιον, τήν Τίρυνθα, πόλιν τών Κυκλ.ώ- 
πων , τάς Μυκήνας , πόλιν τών ’Ατρειδών , τό 
"Αργος καί τά  έλη τής Λερνης, ήλθον εϊς τήν 
Τρίπολιν διά τής Μ αντινείας, έν ή ένίκησε. 
τήν περιβόητον έκείνην νίκην, καί ήρωΐκώς 
άπέθανεν ό Επαμεινώ νδα:. Διά δέ τραχείας 
οδοιπορίας έπορεύθην έκεΐθεν πρός τά ; γραφι
κά; γεωλοφίας·, τάς όριζούσας πρός άνατολας 
τήν κοιλάδα τής Λακεδαίμονος, ήτις ύπήρξεν 
αύτή πολλάκις άντί τειχισμάτω ν. Αί συνήθως 
έρημοι οδοί ήσαν νΰν πλήρεις άνθρώπων ώπλι- 
σμένων'καί έςηγριωμένων πρός τήν κυβέρνησιν. 
’Ανέβην είς τόν Ταΰγετον καί έκεΐθεν έπο
ρευόμην είς Μάνην, διαμείνας πρώτον έν Μι-.

| στρά, τή Σπάρτη τών σταυροφόρων, νΰν δέ
' 1 /  - /  1 '  ». ./.
I ερΥ,αω ττρίυτευουστ] Τ7,ς εοτ][/.ερου ττ,ς Α χ α ια ς

ηγεμονία;. Ό  Μιστράς είναι έκ των παρα- 
| δοξοτάτων πόλεων, κτισθείς δίκην γοτθικού 

πολυτίμου κοσμήματος έπί τών έρυμνών τοΰ 
Ταΰγετου, κλιτύων ύπό τών ιπποτών, οΐτινες 
έπλ.ήρωσαν πρός ώραν τήν Πελοπόννησον τοΰ 
θορύβου τών ίπποτικών αύτών μαχών καί πανη- 

I γύρεων. Κτισθείς ύπό τοΰ Γουλιέλμου τοΰ Βιλ- 
λαρδουίνου, γενόμενος, διαμονή τών Παλαιολό- 
γων μετά τήν τών Φράγκων άναχώρησιν, ό 
Μιστράς έκυριεύθη πολλάκις ύπό τών Βενετών 
καί τών Τούρκων καί τών Ελλήνων, οΐτινες τό 
τελευταΐον έγένοντο κύριοι αύτοΰ περι τα τέλη 
τοΰ τελευταίου αίώνος. Ή  πόλις άνελίσσετat 
γραφικώς κλιμακηδόν έπί τινο; άποτόμου κλι- 
τύος. Πεντακοσίους ύπέρ τής πόλεως πόδας 
έξαίρονται αί έπάλξει; τοΰ φρουρίου τοΰ έγερθέν- 
το ; έν τή άπροσβάτω άκρα, πρό; ήν φέρει άτρα- 
πό; στενή έλισσομένη περί τόν βράχον. Η γ ο τ 
θική τέχνη άνέδειξεν έν τή  κατασκευή τή ; 
μικράς ταύτης πόλεως τάν ϊοιάζοντα και παρά
βολον αύτής ρυθμόν. Οί δέ τών τιμαριωτικών 
φρουοίων πυργίσκοι ύψοΰνται μέχρι τοΰ νΰν ακέ
ραιοι ύπέρ τών οίκων, έχοντες τήν προσοψιν 
τεχνηέντως διάτρητον, παράθυρα άψιδοειδή, τά  
δέ τείγη καταστράπτοντα τόν χρυσόν δν αποθε- 
τει ό ήλιος τής Έλλάδος είς άπαντα τα  αύτής

μνημεία ώς άνεξίτηλον κόσμον. Τά πάντα έξαί- 
ρονται θαυμασίως έπί τής σκιεράς ά'λω ήν άποτε- 
λούσιν έν τώ  δευτέρω ύποκειμένω τά  δάση καί 
ό πολυκαμπής Ταΰγετος. Ό  Μιστράς, θεωρού
μενος άπό τής κοιλάδος, φαίνεται ανέπαφος καί 
άποτελεΐ φαντασίαν έμφαντικωτάτην. Τα έρεί
π ια  ή μάλλον ή άρχαία αύτη πόλις, έ'μψυχο; 
καί πλήρης ίπποτικών μνημείων καί άναμνη'- 
σεων, άποπνέουσα χάριτος φαντασιώδου;, άπο
τελεΐ μεγάλην άντίθεσιν πρός τό σεμνοπρεπές 
καί πομπικόν τών ερειπίων τών ελληνικών μνη- 
μείων κάλλος.

Η άπό Μιστρά οδός πρός Αρμυρόν, έσχα- 
τεύουσαν τής Λακωνίας πόλιν, καί πρώτον τής 
Μάνης λιμένα, έπί τών μεσσηνιακών ορίων, είναι 
έκ τών μάλιστα άμηχάνων καί άβάτων άπάση; 
τής Ελλάδος. 'Ο οδοιπόρος άνέρπει έπί δύο 
όλας ήμέρας σκολιάν ατραπόν έλισσομένην παρά 
τά  χείλη άπεράντων άβύσσων ίλ ιγγον παρεχου- 
σών τοΐς προσερχομένοις. Τελευτώσηςδέ τής δευ- 
τέρας ημέρας βλέπει’ τέλος τήν θάλασσαν, πρός 
ήνή όδός καθίσταται όμαλωτέρα.

'Ο προφήτης πρός ον έπορευόμην ήλθε παρά 
πάσαν προσδοκίαν ένώπιον έμοΰ· εύρον δέ αύτόν 
δημηγοροΰντα κατά τό σύνηθες άπό τίνος άπορ- 
ρώγος πέτρας, ήτις ήν αύτώ άντί άμβωνος. Πλή
θος δέ άνδρών καί γυναικών καί παίδων ήκουον 
των λόγων αύτοΰ οΰς έδέ·χοντο έπιφωνοΰντες καί 
εύφημοΰντες έμμανώς. Τά σημεία αύτοΰ δέν 
ήσαν άμοιρα άγροίκου τινός καί τραχείας καλλο
νής' ή δέ αλλόκοτος αύτοΰ όψις άπέπνεε τήν 
μέχρις άνοίας αύτοΰ έπαρσιν. Ούδέν δέ άπορον 
άν οί αύτόν άκροώμενοι αγροίκοι έξεκάησαν παοά 
τών λόγων αύτοΰ οΰτως,Ο&στε ώπλίσθησαν όμο- 
θυμαδόν άγνοούντες κατά τίνος, τοΰ ’Οθώνος ή 
τών Τούρκων.

Φθάσας δέ είς ’Αρμυρόν εύρον τήν πόλιν λίαν 
τεταραγμένην έ'κ τίνος επεισοδίου τής διαβάσεως 
τοΰ προφήτου μοναχού. Έ πειδή δύο τών κατοίκων 
τής κωμοπόλεω; ταύτηςέ'σχον τοσοΰτον έχθρωδώς 
πρός άλλήλους, ώστε έθήρευον πάσαν εύκαιρίαν 
ΐνα έπιπέσωσιν άλλήλοις. Πρός άποφυγήν α ίμ α 
τηράς συγκρούσεως, έλπίζοντες, ότι ή άναβολή 
γενήσεται αύτοΐς αιτία συναλλαγής, οί φίλοι τών 
δύο ' άντιπάλων κατιόρθωσαν ΐνα καθείρξωσιν 

ϊ έκαστον έν τώ  ίδίω οίκω, καί έφύλαττον αύτούς 
νύκτα καί ημέραν, ό'ντες βέβαιοι ό τ ι, έάν συν* 
ηντώντο, σκοπόν είχον ΐνα κατακοπώσιν άλ-

/ / ν r/ ff 7'Τ* Γ·' . , I
λήλους. Κεκλεισμένοι ούτως έκαστος έν τοΐς 
οίκοις αύτών, κειμένοις άντικρΰ, οί δύο μαινό- 
μενοι ύβριζον άλλήλους καί ήπείλουν . Τούτών 
οΰτως έχόντων, ό Χριστόφορος φθάνει, καί. οι 

, φίλοι τών διαφερομένων παρακαλοΰσιν ΐνα διαλ- 
λάξη αύτοΰς διά τής πειθοΰς. ' θ  δέ, πεισθείς 
προθύμως αύτοΐς, κατήλθε μεταξύ τών διαμα- 
χομένων, καί ένουΑέτησεν αύτούς τοσοΰτον έπι-' 
τηδείως, ώστε έξελθόντες ώμοσαν ότι λησμονή- 
σουσι τήν έ'χθραν αύτώ ν πρός έπικύρωσιν δέ τών 
λόγων επιον εκ του αυτου ποτηριού κ a t εφαγον 
τοΰ αύτοΰ άρτου, όπερ έστί μέγα διαλλαγής 
σημεΐον παρά τοΐς Μ ανιάταις.

Καί αΰτη μέν ίσως έγένετο ή μόνη άγαθή του 
Χριστοφόρου πράξις κατά  τήν θορυβώδη αύτοΰ 
έκδρομήν όμως δέ ή διαλλ-χγή δεν διέμεινεν 
επι πολύ· διότι όλίγω ύστερον οί δύο άσπονδοι 
εχθροί, άπαντηθέντες έκ τύχης ϊ ί  τ ιν ι έρη^’η· 
του Ταύγέτου άτραπώ καί έλθόντες -πάλιν είς 
λόγους, προσέβαλον άλλήλους διά καραβινών» 
Και ό μέν έφονεύθη , ό δέ έπανήλθεν είς ’Αρμυρόν 
λιαν τετραυματισμένος, όπου φεύγων ού μόνον 
την τών συγγενών καί φίλων τού άποθανοντος, 
άλλα καί τών έαυτοΰ έκδίκησιν, μή συγχωρούν-

των αύτώ τήν αίσχράν παρασπόνδησιν, ριφθείς 
εί; λε'μβον έλαθεν άποδρά; εί; τ /jv αλλοδαπήν.

Τό πολίχνιον ό ’Αρμυρός ούδέν σπουδής άξιον 
εχει πρόςτό έφελκύειν τόν όδοιποροΰντα · άλλ’ ό 
καταβαίνων πρός τόν Μεσσηνιακόν κόλπον διά 
τών υψηλών και ερυμνών αύτοΰ κρημνών εισέρ
χετα ι εκπληττόμενος είς χώραν μάλλον μάλ
λον αξίοσπουό αστόν. Ή  πρώτη κώμη μετά τον 
’Αρμυρον είναι τό Παλαιοχώριον, όνομα κοινόν 
έν Ελλάδι πάσαις ταΐς παλαια ΐς πόλεσι. Τό 
Παλαιοχώριον κεΐται έπί 
τών- έρειπίων τής άρ
χαίας Xβίας ή νΙρης ή 
κατά Στράβωνά Εΐρας , 
μιας τών έπτά μεσση- 
νιακών πόλεων, άς καθ’
Ομηρον ύπέσχετοό Α γα
μέμνων τώ  Λ χιλλεΐ.
Ούδέν όμως ύπελείφθη 
ίχνος τών έν αύτή ναών 
τοΰ 'Ηρακλέους καί Α
σκληπιού, οΰ; είδεν ό 
Παυσανίας κατά τήν αύ
τοΰ περιοδείαν. ’Ολίγον 
δέ άποχωρών τής θα
λάσσης εισέρχεται τις είς 
τόν δήμον Σταυροπη'- 
γιον, έ'νθα κυκλωπικοί 
τινες ογκώδεις λίθοι δει- 
κνίουσι τήν θέσιν τής
’Αρχαίας Ένόπης ή Γερηνίας, άφ’ ής ό Νέστωρ 

Γερήνιος έκλη'θη.

Ούτος δέ ό νομός είναι έκ τών μάλιστα 
σπουδής άξίων τή ; Μάνη;. 'Η έλαια, ή συκαμ,ι- 
νεα καί ή συκή θάλλουσιν έν αύτώ άφθονώτεραι 
ή έν το ΐ; πέριξ νομοί;, καί φέρουσι μή εύκα- 
ταφρονήτους καρπού;, άγοραζομένου; ύπό τών 
εμπόρων τής Καλαμάτας, μητροπόλεως τής 
Μεσσηνίας. Ή  άναφορική τοΰ έδάφους εύοορία 
άποδοτέα τοΐς γιγαντιαίοις έργοις άτινα άπό 
αιώνων έτελέσθησαν πρός τήν φυσικήν 
τής γής ξηρο'τητα.

Ό  τόπος είναι άγριος καί πετοώ- 
δης· αί δέ χαράδραι κάμνουσι άπει
ρους ελιγμούς έν μέσω αύχ μηρών πε
τρών καί επικινδύνων ορών. Χλλ’ 
έφ ό'λης τής έπιφανείας τής τοσοΰτον 
τ Ρ*/είας ταύτης χώρας, ή φυτεύσι- 
μο; γή έπεζητήθη, συνελέγθη επιμε
λέστατα, καί μετηνέχθη μετά μυρίων 
/.o'itwV κ&,ι μόχθων άπό τών ύπωρειών 
εν; τας?.κορυφάς τών όρών, καί κατε- 
τ  εθϊ ερ «ονό άσε ω ν δίκην εί; πάσαν

*ΐ;..παν. όροπέδιον, φυ- 
)Λσσομενη άπό τής βροχής δ ι’ άνα- 
ριθμητων .τοίχων, ών ο! ύψηλότατοι 
ουδέποτε ύπερβαίνουσι τρία μέτρα, 
καί ών ά'νευ ή τυχοΰσα θύελλα παρέ- 
συρεν άν είς τόν χείμαρρον τ /jv τε -  
χνητήν έκείνην γήν. Έξετελέσθη δέ τό 
γιγαντειον τοΰτο έργον ΰπο τών γυ
ναικών τής Μάνης· ίιό τ ι ό Μανιάτης 
π'εριφρονεΐ τά  μέγιστα τήν γεωργίαν καί τά 
Υέωργηματα. Ένταΰθα αί γυναίκες άπό αιώνων 
Χαί -άπό γενεάς είς γενεάν θέτουσαι λίθον έπί 
λίθου έπεσωρευσαν τήν γήν καί κατεσκεόασαν τά 
περιεχοντα αύτην τοιχώματα άτινα διατελοΰσιν 
έπισκευάζουσαι μέχρι τοΰ νΰν. Ιδίω ς δέ δια- 
πρεπει τή παραδοςω ταύτη γεωργία ό νομός τοΰ 
Ζαρνατου, ή τ ι ς . άλλως τε εύρίσκεται τήδε 
κάκεΐσε εν τισιν αλλ.οις μερεσι τής Μάνης, ούχί 
όμως ούτως έκτεταμένη. (Έπεται συνέχ*.».)

ΘΑΥΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣεΩΣ ΤΠΝ εΝΤΟΜΩΝ.

II Πυρολαμπίς.

Είδη τινά εντόμων έ'χουσιν, ώς γνωστόν, τήν 
παράδοξον άνεξήγητον ιδιότητα τοΰ φωσφορεΐν 
έν τή σκοτία· καί πετόμενα μέν καταλείπουσι

Πυρολαμπ:; ή Αυχνοφανί;.

λαμπράν τροχιάν, αναπαυόμενα δέ ©ώτίζοιισιν 
ήσύχως τά φυλλώματα. Κατά τό φθινόπωρον ή 
χλόη έν Εύρώπη άποτελεΐ ένιαχοΰ φαντασίαν 
ενάστεου ούρανοΰ. Παοαδοξότατα ό'υ.ως πάντων 
είσί τά  κατα τούς τροπικούς τής ’Αμερικής φωσ- 
φορούντα έντομα διά τό μέγεθος καί τήν λάμ- 
ψιν. 'Η π υ ρ ο λ α μ π ί ς  (FulgOre porte-!an- 
te r n e )  παράγει τοσοΰτον λαμπρόν φώς, ώστε 
αμαυροί τό φώς τής λυχνία;. Η κυρία Sybil Ιο 
de M eriar διηγείτα ι όχι έν Σουρινάμ άνεγίνω-

εύωδίας απαντα τόν

Ν ιγρίται εργαζόμενοι διά λυχνίας πυρο/.αμπϊδων.

σκεν εύκόλως τάς έφημερίδας καί έγραφε διά 
λύχνου φωτίζοντος άπό τοιούτου τινός εντόμου. 
Οί κάτοικοι τών ’Αντιλλών ώφελοΰνται άπό τοΰ 
φωτός τών έντόαω ν έπειδή έν Κούβα αί γ υ 
ναίκες θέτουσιν εν η πολλά τοιαΰτα κολεόπτεοα 
είς μικρούς κλωβούς έκ ξύλου ή ύάλου, οΰς έξαρ- 
τώσιν ώςλυ'/νίας έν τοΐς οικοις, ή, θέτουσαι τόν 
κλωβόν αύτόν είς τό μέσον τοΰ θαλάμου, κά- 
θηνται καί εργάζονται περί αύτόν τήν νύκτα. 
Οί περιηγηταί έξερχόμενοι τήν νύκτα είς τά-ς

όόοΰ; τής πόλεως, προσαρτώσι τοΐς αύτών ύπο- 
δημασι δύο πυρολαμπίδας, αΐτινες φωτίζουσιν 
άντι λυχνίας έν τώ σκότει. Αί δέ κρεώλαι έξαρ- 
τιοσιν αυτας τών ώτων ώς ένώτια, ή τής κόμης 
αντι πολυτελών λίθων, όπερ πεοιποιεΐ αύταΐς 
λιαν παραύοξον όψιν. Κατά δέ τοΰς έν ύπαίθρω 
χορούς κοσμοΰσι διά τών λα[/.πρών έντόοιων τά 
ενόυματα, ατινα κατασκευάζουσιν έκ τοΰ ο), ο ιού 
τοΰ φυτού L a g e lto .  Καί όταν χορεόωσιν εύθύ- 
μως, φαίνονται ώς ει ήσαν ένδεδυμέναι ένδυυ.α 

πυρός , καί καιόμεναι, 
ώς ή Δηϊάνειρα.

Η επιστήμη δέν ήδ·υ·· 
νήθη μέχρι τοΰδε ΐνα 
έςηγήση δεόντως πόθεν 
τό φώς τοΰτο καί τά  
λαμπρά χρώματα καί ή 
ίόιάζουσα οσμή ήν άπο- 
φέρουσί τινα τών εντό
μων. Πώς τό εντομον 
τής Κοχενίλλης (κερμέ- 
ζ ι ;  δύναται ΐνα εύρη έν 
τώ  πρασίνω χυμώ τοΰ 
κάκτου, έξ ού τρέφεται 
το λαμπρόν έκεΐνο πορ- 
φυροΰν ή ΐσγυνον χρώμα, 
οπερ πληροί τό σώμα 
αύτοΰ; Ό  Κεράμβυξ άπό- 
ζει εύωδεστάτη; ρόδου 
οσμής ού'τως ώστε πληροί 

τερι τήν ιτέαν ής έξαο- 
τάτα ι αερα, όπερ εφέλκει τοΰς συλλέγοντας αύ
τόν ιθαγενείς. Παράδοξον δέ ότι τό αύτό δένδρον 
ε*τρεφει ετερον όυσώόες είόο; έντόμων, τούς κό- 
ρεις. Πώς εκ τής αυτής τροφής δύνανται τό μέν 
των εντομών ινα απομυζηση τήν εύωδεστάτην 
τών οσμών, το δε τήν βδελυρωτάτην j

Ή  Μέλισσα γεννά τόν μαλακτικόν κηρόν διά 
τινων τοΰ σώματος αύτής οργάνων · κεντούσα 
όε αποθετει εις το σώμα ύλ.ην δριμυτάτην έπι- 

φέρουσαν έξόγκωσιν καί φλόγωσιν τοΰ 
κεντηθέντος αέλους.

7 ι  1

Αί κανθαρίδες καί ή Μελόη μετα- 
βάλλουσιν είς φρικτά δηλητήρια τοΰς 
άβλαβεΐς χυμούς τη ς  μελίας καί της 
πόας τών λειμώνων. 'Η δέ ύλη, ήν 
τα  κολεοπτερα ταυτα τρώγουσιν, ή 
παχύνουσα καί τρέφουσα τά βοσκή
μ α τα , έθανάτωσε πολλούς άνθρώ
πους.

’ΐδίως αί έν τή ιατρική έν χεήσει 
Κανθαρίδες, δ ι ’ ών κατασκευάζοντάι 
τά  έκδόριά είσιν εκ τών σφοδοοτάτων 
δηλητηρίων τής φύσεως· διότι μ ι-  
κροτάτη αύτών δόσις επιφέρει ταχύ1} 
θάνατον, ή δέ έξωτερική αύτών κα- 
χοησις είναι λίαν κινδυνώδης. Ό  
Πλίνιος άναφέρει ότι ό τω  Νέρωνι 
κεχαρισμένος Κόσσινος άπέθανε πιώ\ί 
άπόβρεγμα Κανθαρίδων. Ό  Γαληνός 
καί ό Διοσκορίδης καί οί νεώτεροι 
'Ορφιλας καί Κλοκέτ άναφέοουσι 

λλούς τοιούτου; θανάτους. ί ·'
Τέλος δέ πώς ό έν τή κόποω ζών Σταφυλΐνος 

άπορροφα έν αύτή τό ήδυτατον τών άρωμάτων, 
ό'περ μεταδίδεται καί εμμένει έπί μακρόν τοΐς 
δακτύλοις τοΰ ψαόοντος αύτοΰ;

πολ'

Α. Μ.
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Περι τάς άρχάς τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος, 
άκμάζοντος τοΰ περί διαδοχής πολέμου τ ί ;  
'.Ισπανίας, ή Αγγλία και ή 'Ολλανδία συνεμά- 
χνισαν τω βασιλεΐ της Αυστρίας κατα Λουδο
βίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου και Φιλίππου τοΰ 
πέμπτου. Ή δ η  ό πρίγγιψ Εύγένιος ένίκησε τον 
Κατινάτ'^ν καί τόν Βιλλεροά- διότι ό γαλλικός 
καί ό ισπανικός στρατός ήσαν κάκιστα διατε
ταγμένοι, τής έλλείψεως ενεκα τών αναγκαίων 
χρημάτων, ά'τινα περιεμένοντο έπιθυμητικώς έξ 
Ινδιών» ,

Ή  Γαλλία καί ή 'Ισπανία περιέμενον λοιπόν 
όσημέραι έξ ’Ινδιών εν δισεκατομμύριον καί 
πέντακοσίας χιλ ιάδας ταλήρων, μ ή λογιζομένων 
πολλών άλλων πολυτίμων εμπορευμάτων, ό'πως 
έξαρτίσωσι τον στρατόν καί τοΰ: στόλους αύτών.

Άλλα φοβούμεναι τους Ά γγλος καί τους 'Ο λ
λανδούς , οΐτινες περιέπλεον έφορμοΰντες επι
τελώς τα ΐς μεσημβριναΐς τής Ισπανίας άκταΐς, 
άπε'στειλαν τόν γενναΐον μέν άλλ’ άδέξιον ναύαρ
χον R e n a u lt [Λετά δεκαπέντε πλοίων ό'πως πο- 
ρευθή είς συνάντησιν τοΰ στόλου καί πχρα- 
πέμψη αύτόν ασφαλώς μέχρι τών Γαδείρων.

Ο Γάλλος Μαύαρχος άπηντησε τόν στόλον 
παρά τάς Καναρίας νήσους, καί παρηνεσε τω 
ναυαρχοΰντι αύτοΰ ισπανώ Βελάσκω ΐνα προσ- 
ορμηθη μάλλον γαλλικώ τιν ι λιμένι, προαισθό- 
μενος ό'τι ό εχθρός έπετνίρει έπιμελώς την ισπα
νικήν παραλίαν. Οΐ Ά γγλοι καί οί 'Ολλανδοί, 
ιδοντες τόν στόλον παρά τόν άκρωτη'ριον τοΰ 
Αγίου Βικεντίου, έδιωξαν αύτόν. Οί δέ Γάλλοι 
καί οι Ισπανοί, έγκειμένων αύτοΐς τών πολε
μίων, παρηλλαξαν τάς άκτάς τής Πορτογαλλίας 
καί κατέπλευσαν φυγομαχούντε; είς τόν λιμένα 
τοΰΒι'γο, ούτινος έφραξαν εν τάχει τήν είσοδον 
(22  όκτωβρίου 1 7 0 2 ) . Ό  ίσπανός ναύαρχος 
Βελάσκος έ'σπευδεν ΐνα έκφορτίση τούς θησαυρους

αύτοΰ. Άλλ’ ό έχθρός, μη θέλων ΐν’ άπολέση 
τήν πολυπόθητον καί πολύτιμον λείαν, άπο- 
βίβασεν έν τά χει σύνταγμα έςακοσίων άνθρώ
πων, οΐτινες κατέλαβον τά  η δη έκφορτισθέντα 
τέσσαρα εκατομμύρια ταλη'ρων άργύρου άκατερ- 
γάστου, καί ένεπόδισε τόν έκφορτισμόν τών 
λοιπών γαλεώνων, αίτινες ηδη έπλησίασαν τώ 
άντιπαραταχθέντι γαλλικοί στόλω. Αλλ’ ό Ά γ 
γλος πλοίαρχος έτόλμ α τά  πάντα όπως καταστή 
κύριος τοΰ θησαυροΰ άφ’ ού έξηρτάτο ή τύχη 
τής Ισπανίας.

Έπιβαίνων είς τήν ναυαρχίδα Τορβάϋ έση'- 
μανε την έφοδον καί ώρμησε πλησίστιος έπί τής 
άλύσεως ην παρέτεινε τη είσόδω τοΰ λιμένος ο 
ίσπανός ναύαρχος, καί θραύσας αύτήν διά δεινής 
προσβολής έπέπεσε τω παρατεταγμένω γαλλικώ 
στόλω άγων μεθ’ έαυτοΰ δεκαπέντε μεγάλα 
πλοΐα. Ό  Γάλλος ναύαρχος διέπρεψε κατά 
την μ ά χ η ν , καί κατεπύρσευσε τό Αγγλικόν 
πλοΐον M o n tm o u th ·  άλλά καταβεβαρημένο; 
ύπό τοΰ πλήθους τών πολεμίων μετέβη είς την

A lm ira n ie , ενθα ήτο ό Βελάσκος, καί συμβου 
λευθέντες, καί ίδόντες τον κίνδυνον . έκριναν ΐνα 
ν,αταποντίσωσι άπάσας τάς γαλεώνας όπως σώσω- 
σιν το ν  λοιπόν θησαυρόν, όπερ καί έγένετο εύθύς. 
« Ο ΰτω, λέγει ό' ιστορικός Ααφουέντης, έξηφανί- 
σθησαν εν τή θαλάσση άπειροι θησαυροί χρυσοΰ, 
και άργύρου και πολυτίμων εμπορευμάτων. »

Αί εφημερίδες τής Μαδρίτης άναγγέλλουσιν 
ό'τι πρό τινων μηνών συνεστάθη έταιρία Γαλ
λική σκοπόν εχουσα ΐνα έξεύρη τούς έν τώ 
κόλπω τοΰ Βίγου καταβυθισθέντας θησαυρούς. 
Μετά τριών μηνών βαρείας καί έπι-μόνους έρεύ
νας τά  καταποντισθέντα πλοΐα  εύρέθησαν κάλ- 
λιστα  διασεσωσμένα. ’Επί δέ τών πλευρών τής 
A lm ira n d e  εύρέθη πρό τινων ημερών πολύς 
άσημος άργυρος, έν αύτη δέ πολλά πολυτελή 
σκεύη καί ό'πλα κλπ . Τό ζήτημα ηδη φαίνεται 
λελυμένον. Πρόκειται ΐνα άνελκυθώσι τά πλοΐα 
διά  νέων μηχανών. Ή  'Ισπανική κυβέρνησις 
έπέτρεψε τή εύτυχησάση έταιρία τήν έπιχείρη- 
σιν έπί τώ μετασχεΐν τοΰ τρίτου τού εύρεθησο- 
μένου θησαυροΰ.

Οί ν.ατα/.λυσμΛΐ τώ ν άνΟ ρα/ωρυ/εία

Η ΛΗΣΤεΐΑ εΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ.

Ό  κόμης Ί ’αδέύς, επιτετραμμένος άπό τίνος 

χρόνου παρά τής Ουγγρικής κυβερνήσεως την 

διαφθοράν τών ληστών έν τω νομώ τοΰ Άλφορδ, 
άπη'γγειλεν έσχάτως τά  ύ π ’ αύτοΰ πραχθέντα 

κατά τών ληστών. Λέγει δέ ό'τι άπο δώδεκα 

μηνών ή ζωή καί ή περιουσία τών κατοίκων τοΰ 

νομοΰ έξηρτώντο τών ληστών, ούδ’ αύτών τών 

πόλεων έξαρουμένων, έ'νθα αί κλοπαί καί οί φόνοι 

έγίνοντο άναφανδόν καί άκμαζούσης ήμέρας.
Α' ληστρικά!. συμμορίαι, ών αί ήγεμονεΐαι 

ρ,σαν ΐν  τη πόλει S zeged in , συνιστώντο ούχί 

έξ άνθρώπων έπαγγελλομένων τόν ληστρικόν 

βίον, άλλ’ ασχολούμενων τήν μέν ήμε'ραν περί 
εμπορίαν, τήν δέ νύκτα έξερχομένων έφ’ άρ- 

παγην καί φόνον. Πολλοί δέ τών ληστών τού
των, ών τινες ήσαν γνωστοί έπί συχνοΐς κακουρ-

γήμασιν, ήσκησαν μέχρι 'τούδε τό εργον αύτών 

έλευθέρως ούδέποτε ·συλλη<ρθέντες\ η τιμωρηθέντ 

τες. ' θ  κόμης''Ραδέυς^περιγράφειντήν^διαφθο#· 

ράν τής αστυνομίας καί -τήν~παντελή': εϊ(?;<ϊψΜ» 

ηθικών άρχών παρά τούτοις.'7 Ή'·'λη<?τΐίά,τ'?ξε1· 

τάθη περί τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος εΥου'ς.έφ? 

άπάσης τής μεταξύ T heiss καί τοΰ Δουνάβεως 

χώρας, τής έν Κροατία έπαρχίας Ταρασδίν, τής 
Σαξωνίας καί μέρους τών στρατιωτών μεθορίων 

τής Σερβίας. ’Αλλ’ ηδη συνεστάλη έν μέρει,. χά 
ριν τή ς παρά τής κυβερν,η'σεως καρτεράς αύτής 

καταδρομής. Αί με'γισται τών συμμοριών διε- 

σπάρησαν καί κατεστράφησαν 5 1 3  δέ λησταί 

κατηγορούμενοι έπί φόνοις καί έμπρησμοΐς ο ι-  

κασθη'σονται - μετ’ - όλίγον καί - τιμωρηθήσονται 
θανάτω. ,·χ

'τ  (Eastern ^Budget.) : ό

ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΑΙ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ENNATOY Α ΙΩ Ν 0 2 .

Ο ΓΑΙΑΝΘΡΑΞ 

ΚΑΙ Ο Σ Ι Λ Η Ρ Ο Σ ,

γ ή , Ψ, σπειρομ.ε'νη μέν ού ψέρει 
καρπόν, όρυσσομένη οέ πολλοπλατίοος τρε'αεί, εϊ 
ή σίτον έφερε. »

ιονς τρίψει, si 
(Ξενορ. Οίκον.)

V I.

II ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Ή  είς τό μέγα φρέαρ κατάβασις καθίσταται 
τοσοΰτον επικίνδυνος έ'ν τισι κακώς έκκαρπου- 
μένοις άνθρακωρυχείοις, ώστε οί μεταλλεΐς, κα-

ομενοι υποό δεισιδαιμονικοΰ τίνος φόβου, κά- 
μνουσι σταυρους καί προσεύχονται πρίνείσέλθωσιν 
είς τό βάραθρον’ διότι πολλάκις τά  ικριώματα 
η αί μηχαναί, τά  τούς κάδους η τάς πιθάκνας 
έν αίς ούτοι κατέρχονται άναρτώντα σχοινία , 

'τετριμμένα ύπό τοΰ καιροΰ, καταπίπτουσιν έπί 
τών κεφαλών τών κατερχομένων. Πολλάκις δέ 
δύο πιθάκναι, ή μέν άνερχομένη, ή δέ κατερχο- 
μένη , συναντιόνται , καί προσκρόύουσιν άλλη'- 
λα ις,'ο ί δέ έργάται κατακρημνίζονται άπό πολ- 

,λοΰ ύψους μέχρι τοΰ βυθοΰ τοΰ φρέατος. Καί 
πρός μέν άποφυγήν τών άπό τών καταπτώσεων 
κακών, άφ ’ ών κινδυνευουσιν οί άθλιοι έργάται, 
οί κάδοι καί αί πιθάκναι καλύπτονται άπό τίνος 
ύπό στεγάσματος μεταλλικού, οί δέ μεταλλεΐς 
φοροΰσι πλατείς έκ λευκοσιδήρου πίλους’ ΐνα δέ 
άποφύγωσι τας τών πιθακνών συναντήσεις ιδρύε
τα ι παρά τό στόμιον τοΰ φρέατος ίδιον τ ι μηχά- 

' νημα η διπλούς δείκτης δεικνύων τώ  έπί τούτοι 
τεταγμένω μηχανικω, έπί τίνος σανιδιού διηρη- 
μένου είς μοίρας, την σχετικήν τών άνερχομένων 
καί κατερχομένων κάδων θέσιν. 'θ  δέ μηχανικός 
δύναται ΐνα επίσπευση η νά βραδύνη έπ’ έξουσίας 
τήν πορείαν τών έργατών" καί ούτως, έάν τυχόν 
πέση η λίθος η ξύλον, η.τεμάχιον γαιάνθρακος 
η άλλο τ ι  είς τό φρέαρ, τό στέγασμα τοΰ φο
ρείου προφυλάττει τούς άνθρώπους· άν δέ διαρ- 
ραγή τό καλώδιον τό φέρον τά  βάρη, εξελίσσε
τα ι εύθύς ύπέρ τοΰ κλωβού μεταλλικόν τ ι έλα- 
τη'ριον κατέχον τήν πτώσιν.

Βραδύτερον δέ έπήλθον έ'τεραι βελτιώσεις. 
Καθ’ ό'λον τό ύψος τού φρέατος ιδρύονται διπλα ΐ 
ςύλιναι στήλαι καλούμεναι ο δ η γ ο ί·  οί δέ άν- 
θρακοφόροι κάδοι καί αί τούς μεταλλεΐς φέ- 
ρουσαι πιθάκναι ή κλωβοί προσαρτώνται ούτοι 
τα ΐς δύο στήλαις, ώστε διολισθαίνουσιν έπ’ αύ
τών καθ’ όλον τό τοΰ φρέατος ύψος, οί μέν άνα- 
σπώμενοι, οί δέ άφινόμενοι είς κατάβασιν. Άλλ’ 
αί βελτιώσεις αύται δέν έγένοντο έ'τι πανταχοΰ 
τής Εύρώπης. νΕν τισι μεταλλείοις τής Ούγγα- 
ριας καί Αγγλίας οί έργάται κατέρχονται άπλώς 
συνιστάμενοι περί άκραν σχοινιού. Άλλά τά έκ 
τής τοιαύτης καταβάσεως περιπτώ ματά είσι συ
χνά - διότι πολλοί έργάται προσκρούοντες καθ’ 
οδόν έμποδίσματί τιν ι έρρίφθησαν είς τήν άβυσ- 
σον, καταπλη ττομένων τών περί αύτούς. ’Ένια 
δέ τών μεταλλείων τούτων κατασκευάζουσιν 
απειρομεγέθεις κλίμακας, όμοίας τη κλίμακι ην 
είόε κατ’ ό'ναρ ό ’Ιακώβ πεντακοσίων καί πολ
λάκις έξακοσίων μέτρων ΰψους, δι/ικούσας καθ’ 
ολον τό μήκος τοΰ μεγάλου φρέατος, δ ι ’ ών 
κατέρχονται οί μεταλλεΐς καί ώμοφοροΰσιν άνω 
του; γαιάνθρακας. Οί έργάται παραναλίσκουσιν 
ουτω καιρόν πολύτιμον άναβαίνοντες καί κατα- 
βαίνοντες τάς άτελευτη'τους ταύτας κλίμακας, 
ών ίδιω ; ή αναβασις καταπονεί καί φθείρει τήν 
ύγειαν τοΰ μεταλλεως, προσβαλλομένου ύπό 
πολλών ασθενειών τοΰ στήθους, καί ίδίως τοΰ 
άσθματος και τής φθισεως, αίτινες, έάν μή άναρ- 
πασωσι, καθιστώσιν αυτόν άχρηστον μετά τό 
τεσσαρακοστόν έ'τος.

Εν δε πολλοΐς μεταλλείοις καί μάλιστα έν

τοΐς τοΰ H arfz  έν Πρωσσία μεταχειοίζονται 
κλίμακας κινητάς κινουμένας ύπό μηχανών. Αυ- 
τα ι δε αποτελούνται από δύο παραλλήλων δοκών 
κεχορηγημένων διαστηματικώς άναβάθραις. Διά 
τής ένεργείας τή ; έπί τοΰ στομίου άτμομηχα
νή; αι δυο δοκοί ανυψοΰνται καί καταβαίνουσιν 
εναλλαξ ουτω;, ωστε ό εργάτης, μεταβαίνων καί 
ούτος εναλλάξ άπό τή ; μιας εί; τήν έτεραν, 
άνέρχεται άπόνω; καί ταχέως μέχρι τοΰ στομίου.

Αλλ’ άπαντα τά  μέχρι τοΰδε μνημονευθέντα 
παθήιζατά είσιν άσημα πρός τά γενόμενα έκ τής 
θραύσεως των ικριωμάτων καί τών καταπτώ 
σεων αύτών καί τών μηχανών, αίτινες έπιφέοουσι 
τήν έ'μφραξιν τών φρεάτων, όπόταν τά  μεταλ
λεία μόνην ταύτην τήν έ'ξοδον έ'χωσιν.

"Εν τινι άνθρακωρυχείοι τοΰ H artle y  έν Νιου 
καστλ, όιαρραγεΐσα πρό τινων έτών ή κολοσ- 
σαία σιδηρά στάθμη τοΰ άντλητήρος καί κατα- 
πεσοΰσα, έκτύπησεν οκτώ άναβα ίνοντας έν ίδίω

Κάθοδος εΐ; τά  μεταλλεία τή ; Ο ύα /λ ία ;.

κλωβώ έργάτας, ών οί πέντε διεφθάρησαν έν 
άκαρεΐ. Κατά δέ τήν ώραν έκείνην έτύγχανον 
εργαζόμενοι έν τώ άνθρακωρυχείω διακόσιοι καί 
τέσσαρες έργάται καί τεσσαράκοντα ίππο ι. Έκ 
τής συγκρούσεως τή ί ύπερμεγέθους στάθμης τοΰ 
άντλητήρο;, κτυπούση; έν τη πτώσει τούς το ί
χου;, τό φρέαρ κατέπεσεν έν πολλοί; μέοεσιν. Αί 
δέ τή ; γ ή ; υποκινήσεις συσσωρευθεΐσαι έπί τών 
άνασχ εθέντ'ονξυλίνων ικριωμάτων έ'κλεισαν τήν 
μόνην έ'ξοδον δ ι’ ής οί έγκλεισθέντες έργάται 
ήδύναντο ΐνα διεκφύγωσιν.

Οί διακόσιοι καί τέσσαρε; έργάται συμπεοι- 
λαμβανομένων τών οκτώ πληγωθέντων καί τεσ
σαράκοντα ίππων άπέθανον έκ τούτου1 διότι 
τών καταπτώσεων φραξασών πάσαν τών εσω 
πρός τούς ε'ξω επιμιξίαν, καί τοΰ άνθρακωρυχείου 
κεχορηγημένου όντος έστίαις διαερώσεως, έν α ί; 
έκκαίοντο άνθρακε;, οί άνθρωποι διεφθάρησαν έν 
ολίγω χρόνω άπαντε; έξ άσφυξία;, καί ούχί ύπό 
πείνη;, ώ; άπεδείχθη ΰστερον τών ίππων εύρε-

θέντων άθίκτοιν. Φαίνεται δέ ό'τι τινέ; αύτών, 
απέλπισαν τες, προσεπάθησαν ΐνα έξέλθωσιν έκ- 
τού υπογείου τούτου τάφου έςοούσσοντε; νέαν 
έ'ςοδον· όιότι οί εί; βοήθειαν αύτών δραμόντες 
ηκουον εςωθεν τάς άπεγνωσμένα; έκείνας άπο- 
πειρας, αίτινες κακή τύχη διετέλεσαν όλίγον 
χρόνον.

Το πλήθος τών φίλων καί συγγενών τών άπο- 
κλεισθεντων, οιτίνε; συνε'δραμον περί τό στόμιον 
τοΰ φρέατος, προσεπαθησαν ΐν αποκινη'σωσι 
τά ; καταπτώ σει;τήν τα χ ίσ την· άλλά δυστυχώ;, 
ότε το φρέαρ ήνοίχθη, δέν έγένετο χρήσιμον είς 
άλλο είμή είς άναβίβασιν διακοσίων δώδεκα 
πτω μ ά τω ν.

Εν ταύτη τη δεινή καταστροφή ό άγγλικός 
τύπος εςηγερθη δριμύς άπαιτών τήν καθ’ έκα
στον μεταλλεΐον έξόρυξιν δύο άνθ’ ένός ©ρε'ατος1 
διότι, έάν τό μεταλλεΐον τοΰ H a r tle y  είχε δευ- 
τέραν δίοδον, οί έργάται έσώζοντο άν άπαντες. 
Άλλ ή έξόρυξις τών φρεάτων έ'ν τισ ι μεταλ

λείοις, ών τά μέν άνθρακοΰχα στρώματά είσι 
λίαν μ ικ ρά ,-τά  δέ αύτούς περιέχοντα ’ έδάφη 
σκληρότατα, καθίστατο αδύνατος διά  τό μ έγε
θος τής δαπάνης. Αί δέ άγγλικαί Βουλαί, καί
περ αισ.θομεναι τοΰτο, έψηφίσαντό ό'τι τοΰ λοι
πού ούοεμία έκκάρπωσις μεταλλείου έπιτραπή- 
σεται μή χορηγούμενου δυσί φοέασιν. ’Ί'.κτοτε 
δέ πολλά μικρά άνθρακωρυχεΐα κατελεί&θησαν 
παντάπασι.

Τή μεγάλη πέμπτη  τοΰ 1 8 6 4  τρεΐς έργά- 
τα ι, κατερχόμενοι διά. τοΰ. φρέατος άνθρακωρυ
χείου τινός τής Τοσκάνης παρά τό V o llern e , 
ήκουσαν αίφνης κριγμούς καί πάταγους, καί πριν 
ή προφθασοισιν ΐνα άνέλθωσιν, είδον καταπί
πτοντα φοβερά τά  ξύλινα τού φρέατος στηρίγ
ματα , δοκούς καί σανίδας, αίτινες, άγαθή τύχη , 
άνασχεθεΐσαι. καί χιασθεΐσαι έν τώ μέσω τοΰ 
φρέατος, άπετέλεσαν ύπέρ εαυτών στέγασμά τ ι ,  
και μετ όλίγον ήκουσαν φρίττοντες τόν κρότον 
τών καταπιπτουσών πετρών καί - καί χω μ ά 
των, άτινα έσωρεύοντο έπί τοΰ τυχαίου στε
γάσματος, ό'περ ηωρεΐτο φοβερόν τριάκοντα μέ
τρα ύπερ τών κεφαλών αύτών, άδιαλείπτω ; 
κινδυνευον ΐνα πε'σγ. Οί έργάται εμειναν μετέ
ωροι έντός τοΰ φρέατος· οί δέ συνδραμόντες, 
αντιτοΰ,κατασκευάσαντες μεθοδικά τών έκλελυ- 
μενων και καταπιπτοντων τοΰ φοέατος το ί- 
χων ύποστηρίγματα, καί άφαιροΰντες τάς κατα
πτώσεις, φθασαι μέχρι των κινδυνευόντοίν, πα- 
ρεφρονησαν, καί δοκιμάσαντες άαεθόδως καί 
αλογως τά  παντα καί άπελπίσαντες, εφυγον αίσ- 
χρως, καταλιπόντε; τούς κινδυνεύοντας έντός 
τοΰ κάδου έν τφ  μέσω τοΰ καταχθονίου έκείνου 
βυθού. Τεσσαρε; δέ μετα τό συμβάν ημέρα; Ά γ
γλο; r t ;  μηχανικός , μαθών τά  γινόμενα , κα
τήλθε μονο; ει; το φρέαρ, καί εργαζόμενο; νύ
κτα και ή μέραν κατώρθωσε μετά παρέλευσιν εί- 
κοσιν ημερών έπιπόνου έργασία; ΐνα κάμη έν 
τ α ΐ;  καταπτωσεσιν άνοιγμά δι* ού είσήλθεν άήο, 
και καταβα; μετα τίνος ςυλουογοΰ διά τής οπής 
τοΰ στεγασματος ήδυνήθη, καιπερ πληγούθείς βα- 
ρεως ύπό τινων καταπεσουσών δοκών, ΐνα φθάση 
μεχρ’- τών εργατών. Άλλ εύρεν αύτούς νεκρού;.

Τή 2 8  Απριλίου 1 8 6 6  ό μ.ηχανικό; άνθρα
κωρυχείου τινο; τοΰ M arie, ό κ. Μ ίχα, παρε- 
τηρησεν αίφνη; ό’τι οί /.λωβοί κατεσχέθησαν καί 
δέν διωλίσθαινον ή'δη έπί τών οδηγών. Κ ατα- 
βάς δέ περί πεντήκοντα μέτρα είδε τά  ξύλινα 
το ιχώ ματα  τοΰ φρέατος παρεκκλίνοντα τής κά
θετου και διαγράφοντα ελιγμούς δεινά προαγ
γέλλοντας, καί τήδε κάκεΐσε άναπηδώντας άπό 
τών ρωγμών ύδάτων κρουνούς. Οί έργάται μα- 
θόντες τοΰτο άνήλθον άπαντες. Έ π ί δύο ήμέρας 
ήκούοντο ό κρότος τών θραυομένων δοκών , ό 
ψόφος τών καταπτώσεων, καί ό φλοίσβο; τών 
τά  πάντα κατακλυζόντων ύδάτων. ’Ο τό φρέαρ 
τοΰτο κατασκευάσας μηχανικός, καί επιστατών 
τοΰ άνθρακωρυχείου κ. G lep in , καίπερ γέρων 
καί οικογενειάρχης, ήθε'λησεν ΐνα καταβή μέχρι 
τών καταπτώσεων, άν καί έγνώριζε τόν κίνδυ
νον. Αμα κατελθοντος ολίγον έντός κάδου αί 
λυχνιαι αυτου σβεννυνται έκτος μ ια ς, ήτις φω



τίζε ι άμυδρώς τό έν τώ μέσω τοΰ φρέατος άνοι- 
y θέν (/.ίγα y άσμα, ό'περ ευρυνόμενων ΰπο τών εξ 
αύτοΰ έξορμώντων φοβερών χείμαρρων παρασύ
ρει καί κατακρημνίζει τά  το ιχώ μ ατα  του φρέα
τος. «Άνέλθωμεν, λέγει τότε ό κ . G lep in , ό 
εχθρός έγένετο κύριος τοΰ φρέατος, καί πάσα έλ
π ίς σωτηρίας του μεταλλείου άπωλέσθη. »

Πρό τινων έτών, λέγει ό κ. S im o n in , παρ 
ού λαμβάνομεν πολλά περί γαιανθράκων, ό τολ
μηρός ούτος γέρων μοι διηγείτο τό δεινόν τοΰτο 
συμβάν « Έγήρασα κατά δέκα ετη έν ένί ώρας 
τετάρτφ* αί δέ τρίχες της κεφαλής μου έλευ- 
κχνθησαν κατά την κινδυνώδη έκείνην κατάβα- 
σιν, ήν ούδέποτε λησμονη'σω. II νύξ έπήλθεν 
ηδη , καί αί άπό τοΰ μέσου τοΰ φρέατος άρξά- 
μεναι καταπτώσεις έξηπλώθησαν άπό τοΰ βυθοδ 
μέχρι τοΰ στομίου τοΰ φρέατος, ό'περ άπε- 
τελεσεν ώς κρατήρα περίπου τριάκοντα πέν
τε μέτρων διαμέτρου καί δέκα μέτρων βάθους. 
Τ α  πάντα, ικριώματα, καί μηχαναί καί λέβη
τες καί οικοδομήματα, κατεκάθισαν καί ήφανί- 
σθησαν βαθμηδόν έν τώ  βαράθρω. Ό  ουρανός ην 
νεφελώδης καί θυελλώδης, ή δε ατμόσφαιρα βα
ρεία καί πνιγώδης, καί οί κρωγμοί ταώνος εν 
τ ιν ι παρακειμένω ορνιθοτροφείο) κεκλεισμένου 
ήγγειλε πενθίμως έκαστον τοΰ έδάφους σεισμόν. 
Ή έξόρυξι; καί ή περιτείχισις τοΰ φρέατος έκεί
νου έγένετο δυσκολωτάτη ένεκα τών άπό τών 
ύδάτων απόρων, καί έδέησε δαπάνης ένός εκα
τομμυρίου καί πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων. 
Τα δέ γιγάντεια καί πολυδάπανα έκεΐνα έ'ργα, 
ύπέρ ών τοσοΰτον έκοπίασα έπί πολλά ετη , κα- 
τεποντίσθησαν έν δυσίν ήμέραις είς αιώνα. »

Ή συμφορά έγένετο έκ τών μεγίστων ά'ς ποτε 
έ'παθεν ή τοΰ γαιώδους άνθρακος βιομηχανία, 
καίπερ μηδενάς τών μεταλλευτών διαφθαρέντος. 
Αλ λ ’ ή εταιρία τοΰ M aries δέν άπεκαρτέρησεν, 
άλλ' ηδη άνώρυξε νέον παρά τό καταστραφέν 
φρέαρ.

Άνακεφαλαιώσωμεν τό μακρόν τοΰτο μαρτυ
ρολογίαν. Ή  στατιστική έλογίσατο έπιμελώς 
ό'τι καθ’ έκαστον έ'τος έξ έκατόν έργατών ά~ο- 
θνήσκουσι δυο, ότι έκατόν χιλιάδες τόννοι 
γαιάνθρακος θανατοΰσιν έ'να εργάτην. Έν Γαλ
λία  αί μέν καταπτώσεις διαφθείρουσι τούς πλεί- 
στους καί ίσως περί τό νίμνσυ τών φθειρόμενων' 
αί δέ τών φρεάτων συμφοραί, ώς αί ρήξεις τών 
μηχανών καί τών καλωδίων, αί τών κάδων έκ- 
λύσεις καί συναντήσεις κλπ. τό τρίτον, αί δέ τών 
ύπονόμων, καί τοΰ δεινού άερίου έκρη'ξεις καί 
άσφυξίχι καί αί πλημμΰραι τό λοιπόν.

’Αληθές λοιπόν είναι ό'τι τεμάχιον ανθοακο; 
eyεί πολλάκις τιμήν μεγαλειτέραν της νομιζο- 
μένης, καί ότι τό μεταλλεΐον είναι πρός τόν 
ορυκτήν τοΰ γαιώδους άνθρακος τόπος μάχης.

'θ  μισθός τών έν μεταλλείοις έργατών δέν 
είναι πολύς· επειδή έν Γαλλία καί έν Αγγλία 
λαμβάνουσι τέσσαρα μέχρι πέντε φράγκων την 
ημέραν. Έν ’Α γγλία αί γυναίκες καί οί παιδες 
εν μέ'/ρι δύο φράκγων. Έν δέ Γαλλία δέν δέ
χονται έν τοΐς μεταλλείοις γυναίκας έργάτιδας.

Υ ΙΙ .

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ,

Ο άνθραξ έξορυχθείς μεταφέρεται πανταχόσε 
της γης, διαδίδων πανταχοΰ φώς, θερμότητα, 
δύναμιν καί κίνησιν. 'θ  άνθραξ κατέστη ση'με
ρον τροφή αναγκαία έν τώ βίω τών πεπαιδευμέ- 
νων έθνών, καί έ'καστος δύναται ΐνα προιδνι τί 
άποβησεται τη οικουμένη έάν έξαίφνης έκλειψη. 
Έ πειδή έκλείποντος αύτοΰ τό μέν φώς έκλείψει 
παρευθύς τών πόλεων, τό δέ πΰρ έκ τών εργα
στηρίων καί τών πλείστων οΐκω ν οί σιδηρόδρο
μοι παυθη'σονται· ά'παντα δέ σχεδόν τά  εργο
στάσιά καί πλήθος πλοίων στερούμενα τοΰ άναγ- 
καιοτάτου αύτών στοιχείου γενη'σονται άχρηστα. 
Ό  διά τοΰ σώματος, καί μέρος τοΰ ψυχικού' 
βίου άποσβεσθη'σεται, ώς άπομαραίνεται τά 
σώμα δ ι’ έλλειψιν τροφής· Οι ότι τά πεπαιδευ
μένα τών εθνών έ'χουσι χρείαν τοΰ γαιάνθρακος

ώς τό σώμα καί τό πνεύμα τροφής. Έκ τοΰ j 
πλη'θους τής καυτίμου ταύτης ύλης δ έκαστον J 
ε Ονος καταναλίσκει, δύναται τις ΐνα κρίνν) περί I 
τής παιδείας αύτοΰ.

'θ  γαιάνθραξ καταναλίσκεται μέν έν άπάσαις 
ταΐς χώραι;, έξορύσσεται δέ έν όλιγίσταις' διότι 
σπάνιαί είσιν αί χώραι αί άφθόνως ύπό τής φύ- 
σεω; χορηγηθεΐσαι τώ  μ έ λ α ν ι  τ ο ύ τ ω  ά δ ά -  
μ α ν τ ι ,  ώς ώνόμασαν αύτόν κατα τήν παγκό
σμιόν τοΰ 1851  έ'κθεσιν του Λονδίνου, καθ’ ήν 
οί άγγλοι άνθρακοπώλαι βλέποντες τό πλήθος 
θαυμάζον τόν μέγαν καί περίφημον άδάμαντα 
R o h i-n o u r  (νΟρος Φ ωτός), έκλέξαντες ώραΐον 
ό'γκον γαιάνθρακας, έπέγραψαν αύτώ περιλαμπέσι 
γράμμασιν « ιδο ύ  τό  ά λ η θ ές  όρος τ ο ΰ  
φ ω τ ό ς .  »

Ή  Μεγάλη Βρεττανία παράγει, ώς εϊδομίν, 
αύτή καθ’ έαυτήν πλείονας γαιάνθρακας ή άπα
σα ι όμοΰ αί λοιπαί τής ύφηλίου χώραι. Έν ε'τει 
1 8 6 9  έξήνεγκεν 102  εκατομμύρια τόννιον. Μ ετ’ 
αύτήν δ ’ έπί τούτω διαπρέπει ή' τε Πρωσσία καί 
ή Βορεία ’Αμερική, έξάγουσαι άμφότεραι περί 
2 0  έκατομμύρια τόννων κα τ’ ετος, μή λογιζο- 
μένων πέντε εκατομμυρίων τοΰ λεγομένου Ευ- 
λ ί τ ο υ  ( lig n ite ) .  Μ ετ’ αύτάς έρχεται ή Γαλ
λία καί τό Βέλγιον άναδίδουσαι άμφότεραι περί 
12  εκατομμύρια, ή Αύστρία τέσσαρα καί ή 
Σχξωνία δύο. Αί λοιπαί τής Εύρώπης χώραι, ή 
'Ρωσσία καί ή 'Ισπανία καί ή ’Ιταλία, μόλις 
παρέχουσιν άπασα ι όμοΰ περί τα τέσσαρα εκα
τομμύρια. Οί δέ άλλοι της γ ή ς  τόποι, ή ’Ινδική, 
ή Κίνα, ή ’Ιαπωνία μόλις παράγουσιν άπασαι, 
ώς φαίνεται, περί τρία εκατομμύρια.

Ποοσθέτοντες τούς άριθμούς τούτους λαμβά- 
νοαεν τό ποσόν 180  εκατομμυρίων, ού ή Μεγάλη 
Βρεττανία έ’χε ι πλέον τοΰ ήμίσεως.
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ΤΗ Ν  ΓΗΝ ΕΝ Ε Τ Ε Ι 1866.

’Αγγλία. . . 

Άλλο» χώραι

τή;

Ευρώπης.

Έ κ α τομ . τόννων 
Χώραι. ή

δισεκατομμύρια χιλιόγραμμων
  . . .  102

Πρωσσία........................ 20
Γαλλία............................ 12
Βέλγιον........................... 12
Αυστρία.........................  4 ,5
Σαςωνία............................2 ,5
Χε'σση, Βαυαρία, Άν- 

νοβερον, 'Ρωσσία , 1 > 7 8
‘Ισπανία , ’Ιταλία. 4

Βορεία Ά μ ΐρ ική ........................................................20  ,
Αί λοιπαί χώραι τή; γής..........................  3 /

180

'Η μέση τιμή  τοΰ γαιάνθρακος έν τώ τόπω 
τής έξορύξεως είναι 8  έ'ως 10  φράγκων, καί σχε
δόν διπλασία έν τοΐς έγγυτάτω  τής κατανα
λώσεων αύτοΰ τόποις. Ο άριθμος ούτος τών 
180  εκατομμυρίων τόννων άντιστοιχεΐ, λογι- 

ζου.ένων 1 5 φράγκων άνά έ'καστον τόννον, ΔΓΟ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΪΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΙΣ ΦΡΑΓΚΩΝ, ήτοι έχουσιν 
άξίαν διπλασίαν τής τοΰ καθ’ έ'καστον έ'τος έξα-
γον-ένου καθ’ ά'πασαν τήν γήν χρύσοΰ καί
άργύρου. Ό  γαιάνθραξ άντικατέστη άντί τοΰ ξυ- 
λάνθρακο; γινομένου όσημέραι σπανιωτέρου καί 
πολυτιμότερου, 'ΐπελογίσθη δέ ότι ή Εύρώπη 
ά'πασα μόλις άν ήδύνατο ΐνα φέρνι έν τριάκοντα 
έ'τεσιν άνάλογα καύσιμα ξύλα πρός τούς μόνον 
κατ’ έ'τος έν αύτή καταναλισκομένου; γαιάνθρα
κας.

Ο γαιάνθοαξ αντικατέστη πανταχοΰ άντί 
τής χειρό; τοΰ άνθρώπου· καί έπειδή ούόεποτε 
άπαυδών έργάζεται νύκτα καί ημέραν, παράγει 
δύναμιν ύπερτέοαν τής δυνάμεως άπάντων όμοΰ 
τών έπί γής άνθρώπων.

"ίδωμεν τήν Αγγλίαν. Ό  άνθραξ ούχί μόνον 
είναι ή άπαραίτητος τών παντοίων αύτής έργα- 
στηρίων τροφή, άλλ’ είναι χρησιμώτατος καί 
πρός τό φορτίζειν τά  πλοία . Ή  ’Αγγλία μόνη 
δύναται ΐνα πορίζνι γαιάνθρακας άπάση τή ύφη- 
λίω* διότι εξάγει έννέα έκατομμύρια τόννων, 
ήτοι τό ενδέκατον τοΰ έν αύτή έςορυσσομένου

ποσού. Αί δ ’ έπί τ ή ς  γή? δυσπαρμε'ναι γαιαν
θράκων άποθήκαι τών Ά γγλων έμφαίνουσι τούς 
παραθαλασσίους αύτών σταθμούς, δ ι ’ ών δ ια δ ί- 
δουσι καί μεταφέρουσιν είς τό ετερον ή μισφαίριον 
τόν γαιάνθρακα πρός θέρμανσιν τών άτμομηχανών 
καί τών άτμοπλοίων. Καί έν μέν τή Μεσογείω 
οί Ά γγλ ο ι κατέχουσι τάς άποθη'κας τής Γιβραλ- 
τάρης, τής Μελίτης, τής ’Αλεξανδρείας· έν δέ 
τή Ερυθρά Θαλάσση τάς τής Σουέζη; · έν δέ 
ταις πρός τάς ’Ινδίας όδοΐς τάς τοΰ Ά ύεν, Μαυ
ρίκιου , Ν ατάλ, Μ οζαμβική;, Ζανζιβάρίως· 
περαιτέρω δέ τάς τής Μασκάτης, Βομβάης, Μα- 
δράς, Σευλάνη;, Καλκούττης, Σιγγαπόρη; καί 
τάς τών σταθμών τών θαλασσών τής ’Ιαπωνίας 
καί Κίνας · έν δέ τω  Άτλαντικώ Ώκεανώ τάς 
τών Φαλκανδίων νήσων, τοΰ Βουένος Αύρες, τοΰ 
Μοντεβιδέο, τοΰ ‘Ρίου ’ίανείρου , τής.Βαχίας, 
τής Περναμβούκης* έν ταΐς Άσόραις, τάς τής Μα
δέρας, τάς τών Καναρίων νη'σων, τάς τοΰ Πρασίνου 
ακρωτηρίου, τάς τής Άγιας Ελένης καί του 
ακρωτηρίου τή ; Καλής Έ λπίδος καί τάς τών 
άκτών τοΰ Κόνγο καί τή ς Γουϊνε'ας. Έν δέ τώ 
άρχιπελάγει τών Άντιλλών, τάς τής Κούβας, 
τής Ίμαϊκής, του Αγίου Θωμά * καθ’ όλην δέ τής 
Βαρείας ’Αμερικής τήν έ'κτασιν τάς τοΰ Κβέβεκ, 
τοΰ Χαλιφάς, του Βόστων, τής Νέας 'ΐόρκης' 
έν δέ τί> Είρηνικώ Ώ/.εανώ τάς τοΰ Παναμά, 
τοΰ Καλλάο, τοΰ Άρικα, τοΰ Βαλπαραίσου · καί 
έν τή άπέναντι ό'χθη τοΰ βορείου ημισφαιρίου 
έν ταις Σανδβίχαι; τάς τοΰ Άγίου Φραγκίσκου, 
τής βασιλίσσης πόλεως τοΰ μεγάλου Ώκεανοΰ" 
τέλος μεταξύ του ’Ινδικοΰ καί τοΰ Ειρηνικού 
Ώκεανοΰ τάς τής Ζηλανδίας καί τής νήσού, 

ή'τις αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεΐ ιδίαν οικουμέ
νην, την Αύστραλίαν. Ση'μερον ή οικουμένη εί
ναι τοΰ δυναμένου ΐνα πορίζν) αύτή γαιάνθρακας, 
καί ά'παντα τά  άμοιροΰνα αύτοΰ έ'θνη είσί δούλα 
τής Α γγλίας, ώς είπέ ποτε έν τα ΐς Βουλαΐς 
αύτής ό περίφημος σίρ Ροβέρτος ΙΙήλ.

Αλλ’ ή Εύρώπη δέν έχει μεγάλην χρείαν τών 
άνθράκων τής Αγγλίας’ ούχ ήττον όμως ενεκα 
τής άτελοΰς έ'τι έκκαρπώσεως λαμβάνει αυτη 
προσκαίρως έκ τής Α γγλίας τόν έτησίως πρός 
χρείαν αύτής ύπόλοιπον άναγκαΐον γαιάνθρακα. 
Καί αύτή ή Γαλλία ύπόκειται κατά τοΰτο τή 
Μεγάλη Βρεττανία· διότι τών δώδεκα εκατομ
μυρίων τόννων ά'τινα παράγει, μή άρκούντων 
είς τήν ιδίαν κατανάλωσιν, αγοράζει έτησίως έν 
τή αλλοδαπή περί εξ έκατομμύρια τόννων. Τό 
δε Βέλγιον καί ή Μεγάλη Βρεττανία καί αι τού 
'Ρήνου Πρωσσικαί έπαρχίαι άναπληροΰσι τό έλ- 
λεΐπον, τό μεν Βέλγιον δίδον τά  τρία πέμ πτα , 
ή δέ Αγγλία καί ή Πρωσσία τά  δύο έ'τερα,

Τής Γαλλίας καταναλισκούσης έτησίως δεκα
οκτώ εκατομμύρια τόννων, έ'πεται ό'τι έκαστος 
αύτής κάτοικος καταναλίσκει ήμισυ τον ν ου, ήτοι 
πεντακόσια χιλ ιόγραμμα- τής δέ Αγγλίας δα- 
πανιόσης έννενήκοντα τρία έκατομμύρια τόννων, 
έ'πεται ότι έκαστος καταναλίσκει τρεις τόννους, 
ή'τοι πλείονας τού Γάλλου, πλήν ότι έν Γαλλία 
καίουσι ξύλα πάμπολλα.

Παράδοξος δέ καί ή στατιστική τών περί τήν 
έξόρυξιν τής πολυτίμου ταύτης ύλης άσχολου - 
μένων άνθρώπων. Έν ’Αγγλία έργάζονται περί 
τήν έξόρυξιν τοΰ γαιάνθρακος 3 2 3 ,0 0 0 ,  έν δέ 
Γαλλία καί έν Βελγίω 1 6 0 ,0 0 0 ,  έν δέ Πρωσ
σία 1 0 0 ,0 0 0  άνθρώπων· τό ό'λον 8 0 0 ,0 0 0  άν- 
θρακωρύχων , οΐτινες άποτελοΰσι τόν ειρηνικόν 
στρατόν ό'στις, άντί τοΰ φέρειν θάνατον καί έρή- 
μωσιν, συμβάλλει τά  μέγιστα είς έπίδοσιν τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού.

Τά της Αμερικής άνθρακοΰχα έδάφη είσί τά  
μέγιστα· διότι ύπάρχουσι τετράκις μεγαλείτερα 
άπασών τών λοιπών τής γής άνθρακιτίδων σ τι
βάδων, καί είκοσάκις μεγαλείτερα τών τής Αγ
γλίας. Τά πλεϊστα όμως αύτών, όντα ετι άθικτα, 
άποτελοΰσι τήν άποθήκην τού μέλλοντος. Έ γ έ 
νετο δέ ή έκκάρπωσις αύτών άτελώς μέχρι τοΰ
δε, διότι οί Αμερικανοί καίουσιν έτι τά  ξύλα 
τών άπειρων αύτών δασών.

Πρός συμπλη'ρωσιν τών λεχδέντων συνάπτο- 
μεν έν ένί διαγράμματι τά  σχετικά ποσά τής

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ . 231

έξορύξεως τών τεσσάρων μάλιστα άνθρακοφόρων 
τής Εύρώπης χωρών.

Όνομα Ποσόν ’Ανβρακΐτις Τετραγ
τής χώρας. γαιανθράκων. επιφάνεια. λεΟγαι.

έκατομμύρια λεΰγαι χιλ.
τόννων. τετρ. τόννων

Α γγλία . . . . 102 1000 102
Βέλγων. . 100 120
Πρωσσία. . . . 20 200 100
Γ αλλία . . . . 12 200 00

Έκ τοΰ διαγράμματος τούτου καταφαίνεται 
ότι τό μικρόν Βέλγιον παράγει τό πλεΐστον τοΰ 
γαιάνθρακος άνά πάσαν τετραγωνικήν λεύγαν, 
ό'περ άποδοτέον άμα μέν τή λοξότητι τών άν- 
θρακιτίδων φλεβών, άμα δέ ταΐς διώρυξι, τοΐς 
σιόηροδοόμοι;, ταΐς έπισκίυαζομέναις αύτοΰ 
όδοΐς· διότι τό Βέλγιον μετά τήν Αγγλίαν καί 
Αμερικήν είναι ή πασών μάλιστα σιδηροδρόμοις 
καί όδοΐς κίχορηγημένη χώρα.

Έ» τών κατ’ έ'τος διαγραφομένων πινάκων 
Της παραγωγή; έκάστη; χώρας καταφαίνεται ό'τι 
ή ποσότης τοΰ καθ’ έκάστην χώραν έξορυσσομένου 
γαιάνθρακα; έν Εύρώπη διπλασιάζεται άνά 15  
έτη. Έάν δέ ύποθέσωμεν ότι ή αύ'ξησι; δια-

μείνη, παρίσταται τό διπλοΰν καί παράδοξον 
πρόβλημα πότε έξαντληθήσονται τά άνθρακοΰχα 
τή; γή; στρώματα, καί τί; άλλη ύλη δύναται 
ΐν’ άναπληρώση αύτά.

Απεδείχθη εναργέστατα ό'τι μετά παρέλευσιν 
5 0 0  ή τό πολύ 6 0 0  έτών, καί έν Αγγλία μετά 
μόνον 2 0 0  ετη, άπαντα τά άνθρακοΰχα στρώ
ματα έξαντληθήσονται όλοσχερώ;. Βεβαίω; έν 
ταΐ; πλείσται; τών τή; Εύρώπη; χωοών ή κα- 
τανάλωσις τοΰ γαιάνθρακος έλαττωθήσεται όταν, 
πεοατωθέντων άπάντων τών σιδηροδρόμων, κα- 
ταπαύσωσι μέν τά έ'ργα πολλών μεταλλουργι
κών καταστημάτων, δυνηθώμεν δέ ί'να πορισθώ- 
μεν τό φωτιστικόν άέριον έξ άλλης ύλης. Ούχ 
ήττον όμως ή έξάντλησις τοΰ γαιάνθρακος έσται 
κακόν μέγα- διό καί οί Άγγλοι καί οί Βέλγοι 
ή'ρξαντο ή'δη ΐνα καταγράφωσι τά μεταλλικά 
αύτών πλούτ/) καί στερεό μετρώσι τά ύπόγεια 
δάση, τό μέν καταβαίνοντες εις άναζη'τησιν τοΰ 
γαιάνθρακος εΐ; βάθος χιλίων μέτρων, τό δέ έξο- 
ρύσσοντες καί τάς λεπτοτάτας αύτοΰ στιβάδας, 
ών πολλαί κακής ποιότητος, αΐτινες άλλοτε ή πα- 
ρεβλέποντο ή έξιορύσσοντο άτάκτως καί αφειδώς.

Άλλά καίπερ παντοΐα μηχανώμενοι άναβάλ-

λουσι μέν άλλ’ ούδαμώς έμποδίσουσι τόν άφα- 
νισμόν τοΰ μεταλλικοΰ άνθρακο;. Τότε δέ τ ί  
άποβησεται; Πώς άναπληρώσομεν τήν άτμομη- 
χανήν, τό θαυμάσιον καί ώφελιμώτατον καί κάλ- 
λιστον της νεωτέρας μηχανικής τοΰτο όργανον, 
ό'περ έξεΰρεν είς τών μεγίστων άνδρών, ό ένδοξο; 
W a t t ;

Αί έσχάτω; παρά τινων σοφών γενόμεναι έρευ- 
ναι περί τή ; μηχανική; ισοδυναμία; τή ; θερμό— 
τητο; άπαδεικνύουσιν ότι ή ύπό τοΰ γαιάνθρακο; 
παρεχόμενη τή άτμομηχανή δύναμι; είναι 
άπόρροια τή ; ήλιακή; θερμότητο; συναχθείση; εί; 
τόν άνθρακα τόν άποτελέσαντα τόν γαιάνθρακα 
κατά τήν έποχήν τών γαιωλογικών χρόνων. Αί 
δ ’ αύται έ'ρευναι άπέδειξαν ότι αί τρεΐ; δυνά
μει;, φώ; καί θερμότη; καί δύναμι;, ούδέν άλλο 
είναι ή τρεΐ; διάφοροι τρόποι τοΰ είναι μ ιά; 
καί τή ; αύτή; δυνάμεως, καί έπομένως ότι 
άντικαταστήσαι άλλο τ ι  'άντί τών γαιαν
θράκων έν τή  θερμάνσει τών άτμομηχανών, ή 
άλλως ζητοΰντες τήν έξεύρεσιν άλλης τινός εύτε- 
λεστέρας κινητικής δυνάμεως, ήν άν τά αύτό ώς 
εί ήθέλομεν ύιτοκαθισταν τόν άνθρακα τω  άν- 
θρακι, ό'περ επανάγει ήμάς είς διάλληλον κύ

κλον πλήν έάν θελήσωμεν ΐνα μεταχειρισθώμεν 
έτέραν άνθρακικήν ύλην, τό πετρελαιον. 'θ  μέ- 
γα ; μηχανικό; 'Ροβέρτο; Στεφενσών, ό μετά τοΰ 
πατρο; αύτοΰ Γεωργίου Στεφενσώνο; ώ; ιδρυτή; 
τών πρώτων άγγλικών σιδηροδρόμων θεο>ρούμε- 
νος, βλέπων ποτέ προβαίνουσαν τήν ατμομηχα
νήν καί έλκουσαν τάς άμάξας, « Δεν άπάγει 
ο ατμο;, έλεγε, τήν άτμομηχανήν ταύτην, άλλ’ 
ή θερμότη; τοΰ ήλίου· διότι αυτη έναπέθεσεν 
ασφαλώ; τόν άνθρακα εί; τά  φυτά, άτινα συν- 
ιττησαν τόν γαιώδη άνθρακα πρό έκατομμυ- 
ρκον έτών. » Ούτω λοιπόν ούδέν δημιουργεΐται, 
ούδεν απολλυται έν τή φύσει, ούτε ή δύναμι;, 
ουτε ή Ολη· αι δέ άτμάμαξαι, ώς έ'τι έ'λεγεν ό 
Στεφενσών, δέν είναι άλλο πλήν ο ί ί π π ο ι  τοΰ  
ή λ ίο υ .

Κατα τήν καΰσιν τοΰ άνθρακο; ό άνθρωπο; 
έκκαρποΰται μονον τό δέκατον τή ; θερμαντική; 
ή κινητική; αύτοΰ δυνάμεω;· διότι τά  έννέα δέ
κατα αύτή; μεταβάλλονται είς άτμόν. Αλλά 
ματ/ιν οι φυσικοί προσεπάθησαν μέχρι τοΰ νΰν, 
ΐνα εςευριοσι τροπον του κατέχειν τήν άνωφελώς 
καταναλισκομένην ταύτην δύναυ.ιν.

Τό ύδωρ καταπίπτον άπό πολλοΰ ύψους δύνα-

II άνά?/.εξιί τών γαιανθράκων. Ο ί πυροσβίσ ια ι.

τα ι είτε «μέσω; είτε ώ ; μηχανή συμπιέσεω; 
τοΰ άέρο; ΐνα ήναι άντί εξαίρετου κινητικής 
δυνάμεως· διό καί τινες μηχανικοί παραδοξολο- 
γοΰντες προέτειναν τούς καταρράκτας τοΰ Ν ια
γάρα ώς μηχανήν κινήσεως άπάντων τών έργο- 
στασίων τής γής ιδρυμένων περί αύτούς. 'Η τοΰ 
ύδατος όμως χρήσις, καίπερ άποδειχθεΐσα ώφε- 
λιμω τάτη κατά τήν διάτρησιν τοΰ Κενησίου 
δρους , δέν δύναται ΐνα έφαρμοσθή πανταχοΰ. 
Πρός τόν αύτόν σκοπόν άλλοι φυσικοί κατα
σκεύασαν μηχανάς ήλεκτρικάς κινητικάς, κινου- 
μένας ύπό διαστελλομένου άέρος, περί ών πολύ; 
έγένετο έσχάτω; λόγος. Αλλ’ αύται, πολυδά
πανοι οΰσαι, είσί πάντως άχρηστοι.

Οΰτω λοιπόν ούδέν έν τώ  παρόντι δύναται 
ΐν’ άναπληρώση τήν ύπό τοΰ γαιάνθρακος ένεο- 
γοΰσαν μηχανήν. Πόθεν λοιπόν πορισόμεθα τήν 
μηχανικήν δύναμιν καί τήν καύσιμον ύλην, όταν 
οί γαιάνθρακες έκλείψωσιν ή καταστώσι πολυδά
πανοι τοΰ μεγάλου ενεκα βάθους έξ ού έξορύσσον- 
τα ι, καί τοΰ έκτοπισμοΰ τών άνθρακοφόρων στρω
μάτω ν; Τό ζήτημα διαμένει μέχρι τοΰ νΰν άλυ- 
τον. Τινές προτείνουσι μεταφυτείαν έφ’ όλη; τή ; 
έπιφανείας τής γής τών κατάστραφέντων δασών*

άλλ’ οί άνθρωποι δέν όπισθορμώσιν. Ά λλως τε , 
δοθ έντος ότι ά'πασα ή τή ; Εύρώπη; έπιφάνεια 
έκαλύπτετο αΰθι;ύπό δασών, ούκάν ήδύνατο πα- 
ράξαι ξύλων άνθρακα; ικανού; πρό; τόν κατανα- 
λισκόμενον γαιάνθρακα πρό; τ ά ;  χρεία; τών 
τή ; τέχνη; έ'ργων. Τό δέ πετρέλαιον είναι 
άπόρροια τών γαιανθράκων. Άλλοι δέ προτει- 
νουσι τήν εύτελή τοΰ ύδατο; άποσύνθεσιν καί 
τών τιτανωδών λίθων. Έπειδή τό μέν ΰδωρ 
περιέχει δύο τών μάλιστα θερμογόνων στοιχείων 
τοΰ πλανήτου ήμών, τό όξυγόνον καί τό ύδρογό
νον · ό δέ τιτανώδη; λ ίθο ;, τό άνθρακι.όν όξ- 
καί τόν άνθρακα. Εύκταία δέ έ'σται καί ή εύ'ρεύ 
σ ι; νέα; κινητικής δυνάμεως παραγομένη; ύπό 
τοΰ πιεζομένου άέρο;. Πρός έπίτευζιν τούτου ή 
χημεία καί ή φυσική και ή μηχανική επρεπεν 
ΐνα έπιχειρήσωσιν αί μέν ποώται έρευναν δρα- 
στηριωτέραν τοΰ μυστηρίου τή ; τε συνθέσεω; τών 
σωμάτων καί τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ή δέ μηχανική 
όπως κατορθώσνι ί'να έςεύρη τι πρός τό πιέζειν 
τόν άέρα άλλως ή δια του πυρός καί τής δυνά
μεως τών καταπιπτόντων ύδάτων. ’Αλλά μή 
αΛέλπίζωμεν.

Μή λησμονήσωμεν δέ καί τό μέγιστον πάν-
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τω ν  δτι ύπο μέν τούς πόδας ήμών, εν τώ  κέν.· 
τρω τ ι ς  γής /.α/λάζε', άπο αιώνων άπειρος πηγ/ι 
θερμότητος παραγομένης έ/. τών νπο τόν στερ- 
ρόν αυτής φλοιόν έγκλεισθεισών μεταλλικών 
ύλών, ής ΐσως ό άνθρωπος κατορθώση ΐν ’ άπο- 
λαύη όψιαί-τερον έςορύσσων τόν .φλοιόν τ ι ς  γής ίι 
καταβαίνων μέχρις αύτών διά τίνος ηφαιστείου 
κρατήρος’ ύπερ δέ ήμών λάμπει ή πνίγη πάσης 
θερμότητος , ό "Ηλιος, ούτινος ίσως ό. άνθρωπος 
δυνηθή ποτε ίνα συμπυκνώση καί άπο κλείση έ.ν 
δοχείοις την μάτην φθειρομένην δ ύ ν α μ ι ν , καί 
ούτως αποταμίευση τήν θερμότητα, ώς άπο- 
ταμιεύομεν νΰν το ψύχος, έν εΐδει πάγου. 'Ο 
Στεφεσνών είπεν δ τ ι ό γαιάνθραξ είναι ό ήλιος 
άποτεταμιευμένος έν άποθη'κη ύπο τήν γην. Δεν 
είναι δέ άπορον ΐνα ίδωμεν πάλιν πίστιν λαμ- 
,βάνοντα τά  μέχρι τοΰδε άπιστούμενα περίφημα 
του Άρχιμηδους κάτοπτρα καί αναλαμβανόμενα 
τά ύπο τοΰ Βυφώνος έκτελεσθέντα παράδοξα πει
ράματα, κατά τάς άρχάς τοΰ "Ελληνος σοφοΰ. 
Βεβαίως δ έ  έξαντληθέντος τοΰ γαιάνθρακος ό ά'ν
θρωπος ζητήσει τήν θερμαντικήν καί κινητικήν 
δύναμιν πρώτον παρά τοΰ Ήλίου. Τούς δέ άπ ι- 
στοΰντας τοΐς λο'γοις ήμών έρωτώμεν «Τ ίς  ά'ν

μων, καί έ'ρμα χυτού σιδη'ρου ύπέρμετρον, τδ 
δλον βάρος μέχρι τριών χιλιάδων τόννων η τριών 
έκατομμυρίων χιλιογράμμων χωνευτοΰ σιδήρου 
καί χάλυβος. Άλλά καί αύτά τά  έμπορικά 
πλοΐα χρείαν έχουσιν ώς τά  πολεμικά πολλοΰ 
σιδήρου’ έπειδή ή τρόπις μόνη τοΰ Μεγάλου Ανα
τολικού ( G re a t E a s te rn  ) κατηνάλωσε δέκα 
χιλιάδας τόννων χωνευτού σιδη'ρου, ήτοι το 
σοΰτον δσον εκφέρει έτησίω: έκαστον άφθονον 
σιδη'ρου μεταλλεΐον.

Ή  έν τη σιδηρουργία χρήσις τοΰ γαιάνθρακος 
μετέβαλε τοσοΰτον τήν μεταλλουργίαν ώστε τά 
πρώην άκμάσαντα μικρά μεταλλεία κατεστρά
φησαν , ιδρύθησαν δέ άν-.’ αύτών κολοσσαΐα 
έργαστηρια παράγοντα καθ’ έκαστον έτος περί 
διακοσίας χιλ ιάδας τόννων χωνεύματος καί σι- 
δη'ρου, οίον τδ της D ow lais καί C y fa rth a  έν 
Ούαλλία, ή τδ ήμισυ τοΰ κολοσσαίου τούτου πο
σού, ώς τά έν Γαλλία μεταλλεία τοΰ Κρεζώ καί 
τής Μοζέλλης. Διότι έν τώ παρόντι τά  μεταλ
λεία κυβερνώνται φειδωλώς- συνέστη δέ ώς φεου- 
δάλικη βιομηχανία, ήτις συνήγαγεν είς ολίγας 
δυνατας χεΐρζς τήν φοράν τοΰ σιδήρου καί τοΰ 
γαιάνθρακος δλης τινός χώρας. Ποοαγομένηςδέ τής

ποτε έπίστευσε1 βλέπων τδ πώ μα τής χύτρας 
έξαιρόμενον έκ τοΰ πιεσμοΰ τοΰ άτμοΰ τοΰ ζέον
τος ύδατος, ό'τι τοΰτο ήν άποτέλεσμα τής με
γίστης τών δυνάμεων, τής τοΰ ά τμ οΰ ; »

Ό  ήλιος λοιπδν έ'σται άναμφιλέκτως ή καύ
σιμος τοΰ μέλλοντος ύλη· έλεύσεται δέ ήμερα 
καθ’ ην αί νΰν πάντη. έρημαι κατεψυγμέναι 
χώραι κατοικηθήσονται. ύπό πλήθους άνθρώ
πων, ώς κατωκη'θη τό πάλαι ή Εύρώπη ύπό τών 
Βαρβάρων. Είναι λοιπόν πιθανόν ό'τι τό ανθρώ
πινον γένος καί αΐ τέχνα ι ούκ άπολεσθήσονται 
δ ι’ έ'λλειψιν γαιάνθρακος.

III.

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Τ ΩΝ .  Ε Θ Ν Ω Ν .

Λ'. '() σίδηρος καί τά μέταλλα.

’Ισοδύναμος τώ  γαιάνθρακι καί, παραίτιος 
παντοίας.τώ  άνθρώπω έπιδόσεως είναι δ σίδη-

εύτελοΰς ταύτης μεθόδου, τά  έξορυσσόμενα ποσά 
αύξάνουσι μέν, βλάπτεται δμως αύτών ή ποιό- 
της. Διό καί ό μάλιστα τιμώμενος σίδηρος είναι 
ο τής Σουηδίας, καί τής Ρωσσίας, καί τής Στυ- 
ρίας, καί τής Κορινθίας, καί τής Ούεσφαλίας 
καί τών Πυρρηναίων, δ ι ’ ού ιδίως κατασκευάζε
τα ι ό χάλυψ. Ή δέ Α γγλία , καίπερ αύτή καθ 
έαυτήν φέρουσα τοσοΰτον σίδηρον δσον άπαντα 
τά 7ιθΐπά μεταλλεία τής γής ( 5 ,0 0 0 ,0 0 0  τόν
νων), αναγκάζεται ΐνα μεταχειρίζηται πρός κα
τασκευήν τών περίφημων αύτής χαλυβικών ερ
γαλείων τόν σίδηρον τής Σουηδίας.

Ή  Γαλλία παράγει, ώς αί Ήνωμέναι Πολι- 
τε ΐα ι, Ί ,2 0 0 ,0 0 0  τόννων σίδηρου" ή δε Πρωσ
σία δκτακοσίας χιλ ιάδας τόννων. Τό Βέλγιον 
φέρει ημισυ έκατομμύριον τόννων- ή δέ 'Ρωσσία 
καί ή Σουηδία άνά διακοσίας χ ιλ ιά δ α ς- ή δέ 
’Ιταλία καί ή Ισπανία άνά πεντήκοντα- «ί δέ 

λο ιπαί τής γής χώραι περί έκατόν πεντήκοντα 
χιλ ιάδας τόννων σιδη'ρου, τό δλον 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
τόννων, ά’τινα λογιζομένων διακοσίων φράγκων 
άνά έ'καστον τόννον, άποτελοΰσιν άξίαν ΔΥΟ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ.

« "Εστι δέ καί γή η σπειρομένη μέν ού φέρει

ρος, ούτινος ή. έξόουξις, τής αύξούσης ένεκα 
κατασκευής τών ατμομηχ ανών καί τών γραμμών 
τών σιδηροδρόμων, καί τών βιομηχανικών έργα- 
λείων, καί τών σιδηρών οικοδομημάτων καί τών 
θωρακωτών πλοίων,διπλασιάζεται άνά δεκαπέντε 
έ'τη, ώς ή τοΰ γαιάνθρακος. ’Εν ετει 1851 οί "Αγ
γλοι κατεσκεύασαν όλοσίδηρον τό τής Παγκοσμίου 
Έκθέσεως οικοδόμημα, δπερ ΰστερον μετενεχθέν 
είς άλλον τόπον έκλήθη Παλάτιον τοΰ Σύδενχαμ. 
Έν Παρισίοις κατεσκευάσθησαν έξ αύτοΰ αί δη- 
μόσιαι κύριαι λεγόμενοι άγοραί ( H ailes c e n 
t r a l e s ) , καί έν ετει 1867  τδ οικοδόμημα τής 
Παγκοσμίου Έκθέσεως. Δι’ αύτοΰ δέ έξευρέθη ή 
νέα αρχιτεκτονική τοΰ σιδη'ρου. Αλλα τόν πλε ΐ
στον σίδηρον καταναλίσκει ή πολεμική τέχνη 
καί ίδίως ή ναυτική κατασκευάζουσα όλοσίδηρα 
πλοΐα . Άπεδείχθη δέ ό'τι τοΰ λοιποΰ ή νίκη 
έ'σται τω παράγοντι πλείονα καί βελτίονα τόν 
χάλυβα. Τό θωρακωτόν πλοΐον έχε ι μηχανήν 
μέν καί λέβητας δυνάμεως χ  ιλίων ίππω ν, θώρακα 
δέ πάχους 1 5 έκατοστημέτρων, τεσσαράκοντα 
δέ κανόνια χαλυβικά με,τά τής άναγκαίας παρα
σκευής, βομβών καί καταπελτών, καί έ'μβολον 
μεταλλικόν βάρους είκοσι χιλιάδων χιλιογράμ-

καρπούς, δρυσσομένη δέ πολλαπλασίους τρέφει 
εί η σΐτον έ'φερε. » (ϊενοφ . Οικονομικός. )

ΙΙΙΝΑΞ ΠΑΡΑΓΩΓΗ! ΧΩΝΕΥΤΟΥ- 
ΚΑΙ ΣΦΓΡΗΛΑΤΟΪ ΣΙΔΗΡΟΤ ΚΑΙ ΧΑΛΪΒΟΣ 

ΚΑΘ’ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1866.

Παραγωγή χ ιτ ά
Χώρα:. τόννους ή κατά

(000 χιλιόγραμ.

Βρεταννικαι νή σ ο ι........................................ . . 5 0 0 0 0 0 0
Γ  α λ λ ία ................................................................ . . 1 2 0 0  000
Ι1νω[χέναι τ ή ς  Άιιερικής Πολ’.τεϊαι. . . 1 200  000

Βέλγιον...................................................... 5 0 0 0 0 0
Πρωσσία................................................... . . 8 0 0 0 0 0
1ά λοιπά τής Γερμανίας κράτη. . . 300  000
Ρωσσία.................................................... . . 3 0 0 0 0 0

Σουηδία..................................................... . . 200  000
’Ιταλία ....................................................... . . 50 000
Αί λοιπαί τής γής χ ω ρ α ι......................... . . 150  000

Τδ δλον. . . 10 000  000

άξίας δύο δισεκατομμυρίων δραχμών.

Άλλά καί ή τών λοιπών μετάλλων έξόρυξις 
έ'λαβεν άπό τίνος καιροΰ τήν αύτήν έπίδοσιν, καί 
πρό πάντων ή τοΰ χρυσοΰ- διότι ή Καλλιφορνία 
καί ή Αυστραλία άπό τοΰ 1 8 4 8  μέχρι τοΰ 1851

'Ανάφλεξι; τού άΐρίου.

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε η Ρ Η Σ ί Σ . 2 3 3

ήτοι έν δεκαοκτώ έ'τεσι παρη'γαγον έννέα δισε
κατομμύρια φράγκων , ητοι τοσοΰτον χρυσόν 
ό'σον μόλις ήδυνήθη ΐνα φέρη ή ’Αμερική ά'πασα 
έν τρισίν αίώσιν άπό τής έξευρέσεως αύτής 
μέχρι τοΰ 1 8 4 8 , ήτοι τδ εκτον τοΰ έπί τής γής 
κυκλοφοροΰντος χ ρυσοΰ.

Επήλθε δέ ώρα καθ ην άπαντες οί έπιστη'μο- 
νες τής πολιτικής οικονομίας έπίστευσαν δτι δ 
χρυσός αυξανόμενος, τοΰ άργ-jρου διαμένοντος, 
έ'μελλεν ΐν’ άντικαταστν; άντί τοΰ άργύρου. Άλλ’ 
αίφνης έξευρέθησαν έν έ'τει 1 8 5 9  έν Utah τής 
βόρειας Αμερικής μεγάλα άργυρεΐα, έξ ών ορύσ
σεται τοσοΰτος άργυρος δσος έν Καλλιφορνία 
χρυσός. Ή πρώην άσημος τής Νεβάδας χώρα 
άπετέλεσεν ήδη έ'νεκα τής άπό τών άργυοείων 
επιδόσεως έ'να τών ώραιοτάτων άστέρων τής 
έναστρου τών Ηνωμένων Πολιτειών σημαίας.

Έν έ'τει 1 8 6 4  ό πρόεδοος Αιγκόλν κατά τδ 
τελευταΐον αύτοΰ διάγγελμα έτίμα πεντακοσίων 
έκατομμυρίων φράγκων τόν έν Καλλιφορνία καί 
έν Νεβάδα έξαγόμενονχρυσόν καί άργυρον. Οΰτω 
λοιπόν άποκατέστη πάλιν κατά παράδοξον τχς 
φύσεως οικονομίαν ή τών δύο μετάλλων ποδς 
άλληλα ισορροπία- διότι ένώ τά  άργυρεΐα τοΰ 
Μεςικοΰ καί τοΰ Περού καί τοΰ Χ ιλί καί τής Βο
λιβίας έξαναλωθέντα έ'μελλον ΐν ’ άποστερησωσιν 
ήμάς τοΰ άργύρου, καί ό χρυσός έπεπόλαζε, καί 
οί επιστήμονες έφοβοΰντο τά μέγιστα ύπέρ τών 
οικονομικών , αίφνης άναφαίνονται τά  αεταλ- 
λεΐα τής Νεβάδας, καί ή ισορροπία άποκαθίστα- 
ται παραδόξως.

Άκολουθήσωμεν νΰν τοΐς πολυτίμοις μετάλ- 
λοις έν τα ΐς άνά μέσον τής σφαίρας τής γής περιο- 
δείαις αύτών. Διά τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Πανααά καί 
τοΰ Σουέζ άποπέμπονται πανταχόσε. 'Ο άργυρος 
τών μεταλλείων τής Αμερικής μεταβιβάζεται 
είς Λονδΐνον διά τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Παναμά· ό δέ 
χρυσός τής Καλλιφορνίας στέλλεται είς Νέαν 
Υόρκην διά τής αύτής όδοΰ· ό δέ τής Αύστρα- 

λίας διά τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ είς Λονδΐνον. Ό
δ ’ άργυρος περαίνει την αυτοΰ περιφοράν μετα-
βαινων άπό τής Εύρώπης διά τής Μεσογείου καί 
τής Αίγύπτου είς τάς ’Ινδίας καί τήν Κίναν, 
όθεν ούόέποτε έπανέρχεται- διότι οί δύο ούτοι 
τόποι, συμπεριλαμβανομένης τής Αραβίας καί 
τή ; Περσίας καί τήςΊαπω νίας, είσι παραβλητέοι 
πρός κολοσσαίους σπόγγους, οΐτινες έξαντλοΰσι 
τόν έν Εύρώπη άργυρον- διότι ό άργυρος είναι 
το μόνον διοχωροΰν μέταλλον έν ταΐς κατά τήν 
Ασιαν στασίμαις χώραις, αίτινες τόν μέν χρυ
σόν γνωρίζουσι μόνον έν σχήματι κοσμη'ματο-, 
μή έ'χουσαι δέ χαρτονόμισμα, καί, έν έλλείψει 
αγγλικών καί γαλλικών καί αμερικανικών νο
μισμάτων άποδέχονται άργύρου βώλον έπισεση- 
μειωμένον τώ  σημείω τών έμπορικών άργυρο- 
γνωμόνων.

Πρός κατανόησιν της έπιδόσεως τής τών μ ε
τάλλων έξορύξεως, άπό τοΰ παρόντος αίώνος άρ- 
χομενου μέχρι τοΰ νΰν, έπισυνάπτομεν είς έν 
διάγραμμα παραβάλλοντες πρός άλληλα τά  π ο 
σά καί τάς τιμάς τών έξορυχθέντων μετάλλων.

ΙΙ1ΝΑΞ T o r  ΠΟΣΟΓ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΙΙΣ 
ΓΗΣ ΕΕΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1866.

'  Μέτάλλα.

Χωνευτός και σφυ 
ρήλατο; σ£ο 
και χάλυψ .

ΙΜόλυΐδος. . . 
Ψευδάργυρος. 
Χαλκός. . . , 
Κασσίτερος . . 
Υδράργυρος.

■ Αντιμονιον, νικελιον, κοβάλτιον, βισαουΟον,
άργιλλιον, λευκάργυρος..................................  43

ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

Βάρος τόννων Τιμή Τ ι μ ή  
καθ’έκ έλάστου1000 χιλιογράμ- Ιχα ΐο μ μ .

— μων. τόννου. φράγκων.
ις
. 10 000 000 200 2000

2S0 000 600 150
120 000 600 72

70 000 2250 157
2 0 0 0 0 2250 45

3  00.) 6000 18

ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

4!)0

Χρυσός. 
Άργυρος.

ΠΟΑΤΤΙΜΛ ΜΕΤΑΛΛΑ.

9 0 0
5 0 0

1 4 0 0

Έ κ τής άνω στατιστικής βλέπομεν δ τ ι τδ 
ποσόν τοΰ έςορυχθέντος χρυσοΰ είναι διπλάσιαν 
τοΰ άργύρου, ητοι τδ άντίστροφον τοΰ δ ,τ ι  συνέ- 
βαινε πρό τής εύρέσεως τών χρυσοφόρων χωρών 
τής Αυστραλίας καί τής Καλλιφορνίας.

Ή Εύρώπη πρωτεύει τή παραγωγή τών συνή- 
θων μετάλλων, ό'περ μάλιστα βεβαιοΐ τήν ύπερ- 
οχήν αύτής έν τη βιομηχανία καί τή εμπορία 
καί τοΐς ηθεσι, πρός τάς άμερικανικάς άποικίας, 
α ίτινες έκφέρουσαι τά  πολύτιμα μέταλλα έ'λ- 
κουσι πολυπληθείς τούς άποίκους.

Ή  Μεγάλη Βρεττανία διαπρέπει τή επεξερ
γασία τών κοινών μετάλλων τής δαψιλείας έ'νε
κα τών γαιανθράκων, δι ών ταΰτα λίαν φειδω- 
μένως έξεργάζονται. Διότι πλήν τοΰ λευκαργύρου 
καί τοΰ ύδραργύρου παράγει ά'παντα τά λοιπά 
μέταλλα- πλήν ό'τι ύπερτεροΰσιν αύτής πρός μέν 
τόν χαλκόν τδ Χ ιλ ί, πρός δέ τόν κασσίτερον αί 
Ολλανδικοί ’Ινδίαι, πρός δέ τόν μόλυβδον ή 
'Ισπανία, πρός δέ τάν ψευδάργυρον ή Πρωσσία 
καί τό Βέλγιον. Τά κατά τήν Άσίαν έθνη δέν 
παράγουσιν ούδέ πολλοστημόριον τών παρ’ αύτοΐς 
κατανολισκομένων μετάλλων. Έπειδή ή ’Ια
πωνία καί ή Κίνα λαμβάνει τόν χαλκόν παρά 
τοΰ Χ ιλ ί, ή δέ ’Ινδία καί ή Περσία τόν σίδηρον 
αύτής παρά τής Αγγλίας.

Ο βλέπων τήν αύξανομένην έξόρυξιν καί κατα- 
νάλωσιν τών μετάλλων ζητεί τ ί  άποβήσεται, 
δταν ό άνθρωπος έξορύξη πάντα τά  μέταλλα. 
Αλλ αί φλέβες τών μετάλλων δέν είναι τοσοΰ

τον περιωρισμέναι ώς τά στρώματα τών άνθρά
κων, ά'τινα εκτείνονται έπιπέδως, άλλά διη'κουσι 
καθέτως μέχρι τοΰ τέλους τοΰ στερεοΰ τής σφαί
ρας τής γής φλοιοΰ. Έν τώ Harz τής Πρωσ- 
σίας οί μεταλλεΐς έργάζονται ηδη έν βάθει 
όκτακοσίων μέτρων. Τέλος τά  μέταλλα εύρίσκον- 
ται πάλιν, καί δέν μεταβάλλονται είς άτμόν ώς δ 
γαιάνθραξ.

’Άλλως τε δέ ή νέα χημεία άπέδειξεν έσχά
τως ό'τι καί αύτο τά  μάλιστα άδιάφθαρτα τών 
μετάλλίον δύνανται ΐνα έξαχθώσιν άφθονα έξύλών 
κοινών, οία ή άργιλλος. Τά δέ πρός τοΰτο κα- 
τασταθέντα μεταλλουργεία έν Ναντέρραις, ού 
μακράν τών Παρισίων, καί έν Αγγλία απέδειξαν 
τοΰτο έναργέστατα. Τδ άργίλλιον η ή λευκαργιλ- 
λ ΐτ ις  μιγνύμενον τώ χαλκώ παρέχει είδος ορει
χάλκου χρησιμωτάτου είς πολλών πραγμάτων 
κατασκευήν · τδ δέ τιτάνιον, τό νάτρον, τδ 
κάλι, ά'τινα άποτελοΰσι τούς λίθους καί τούς 
βράχους καί τάς γαίας, εξαγόμενα έκ τών χη 
μικών αύτών μίξεων καί παριστάμενα έν άλλη 
μορφί) καί ούχί ώς μέταλλα οΰτω πρός τδ 
όξυγόνον άπληστως έ'χοντα, ώστε άναφλέγεσθαι 
αύτομάτως έν τώ  άέρι καί τώ υδατι, παρέξουσιν 
άφθονον μεταλλικήν τοΐς άνθρώποις ΰλην.

Υπολείπονται ετι τά  μέταλλα ά'τινα έξευρέ
θησαν έσχάτως έν τώ Ή λίω διά τής παρα- 
δοξοτάτης τών άνθρωπίνων έξευρέσεων, τής 
άναλύσεως τών άκτίνων τοΰ ηλιακού πρίσμα
τος ( spectre so la ir e ) , άτινα καί έξευρέθησαν 
ομοίως έ'ν τισ ι τών έν τ -?) γή ορυκτών. Τέλος δέ 
τδ κε'ντρον τής γής κατέχει άποτεταμι ευ μένα 
άπειρο μετάλλων ποσά. Μηχανικός τις άπέδει- 
ξεν έσχάτως, έξετάζων τούς λεγομένους μετεω
ρολίθους, δτι τά σώματα ταΰτα έ'χουσι τήν αύ
τήν ταΐς τοΰ κέντρου τής γής ΰλαις σύστασιν καί 
τήν φύσιν τών ύλών τών ηφαιστείων ορών, α ΐ- 
τινες, περικλεισθεΐσαι έν τώ  κέντρω τής γ ή ς , 
μέλλουσιν ίσως ΐνα έκριφθώσί ποτε έπ ’ αύτής.

Β '. Τ ά  μ εγά λ α  μ εταλλουργεία .

Πολύ πριν η έξεύρη δ ά'νθρωπος τόν σίδηρον, 
μετεχειρίσθη, ώς ειδομεν άλλαχοΰ, πρώτον μέν 
τούς λίθους, δεύτερον δέ τόν χαλκόν πρός κατα
σκευήν τών πολλών αύτοΰ έργαλείων καί κοσμη
μάτων" διότι ή χωνεία τοΰ σιδη'ρου έγένετο, τής 
μεγίστης έ'νεκα θερμότητος ην άπα ιτεΐ, δυσεύ
ρετος.

Et prior aeris erat quam ferri cognitus usus 
Quo facilis m agis est natura.

(L u cret. De rcrum natura, lib . V .)

Οι πρώτοι μεταλλεΐς έθεώρησαν μετά προσ- 
οχής τόν βαρύν έκεΐνον λίθον, τόν έρυθρδν, 
κροκινον η με'λανα, χρίοντα έρυθρούς τούς δα
κτύλους, ον ήμεΐς όνομάζομεν ορυκτόν τοΰ όξει- 
όωμένου σιδη'ρου. Οί λαοί άπαντες ήδυν έν τοΐς 
αύτών μύθοις τόν πρώτον σιδηρουργόν διότι 
ούτος έγένετο ό μέγιστος τών έφευρετών , ώς 
εζευρών τήν τέχνην τοΰ χωνεύειν τήν σιδηρίτιδα 

; γήν και συγκολλάν τδ μέταλλον διά σφυροκο- 
I πιας. Και ή μέν Βίβλος ονομάζει Τουβαλκά'ιν 

τον σιδηρουργόν ή δ ’ Αίγυπτος Φθά, θεόν τοΰ 
πυρός- ή δ ’ Ελλάς "Ηφαιστον- ή δέ 'Ρώμη 
V u lcan u s . Άπο δέ τής έξευρέσεως αύτοΰ ά'ρ· 
χετα ι έν τή ιστορία τοΰ άνθρωπίνου γένους ή 
έποχή τοΰ σιδήρου, ην διαπερώμεν έ'τι καί νΰν, 
εν ή τοσαΰτα έγένοντο θαυμάσια έ'ργα

Κατα τόν μεσαιώνα οΐ άλχημισταί ώνειροπό- 
λουν αδιαλείπτως τήν κατασκευήν πολυτίμων 
άπό τών κοινών μετάλλων, καί έζη'τουν ΐνα με- 
ταβάλλωσι τόν μόλυβδον είς χρυσόν. ’Ωνόμασαν 
δέ τά  μέταλλα διά  τών ονομάτων τών τότε 
γνωστών έπτά πλανητών, τόν χρυσόν ’Ήλιον , 
τον άργυρον Σελήνήν, τόν υδράργυρον 'Ερμήν 
( M e r c u r iu s ) ,  τον κασσίτερον Δία, τόν χαλκόν 
Άφροδίτην, τόν μόλυβδον Κρόνον ( S a tu r n u s ) ,  

τον σίδηρον Άρην ( M a r s ) ,  σημειοΰντες αύτά 
διά τών άναλόγων σ/ιμείων τοΰ κύκλου, τής 
ήμισελη'νου, τοΰ κηρυκείου, τοΰ κεραυνού, τοΰ
κάτοπτρου, τοϋ όρεπανου, καί της μ ετά  τής 
άσπίδος λ ό γχη ς .

Διελο'ντες δέ τα  μέταλλα είς εύγενή (χρυσόν, 
άργυρον ) καί άγενή ( τά  τελευταία τέσσαρα) , 
έθεσαν τόν ύδράργυρον έν τώ  μέσω ώς τήν θαυ- 
μασιαν διαλυτικήν ύλην, δ ι’ ής ά'παντα τά ευ
τελή μέταλλα έπέπρωτο ΐνα μεταβληθώσιν είς 
εύγενή. Αΰτη εινοι ή κλείς τής σοφίας τών άλ- 
χημιστών, οΐτινες, καίπερ άσκόπως καί τυφλώς 
έργαζόμενοι, συνέβαλον είς τήν έπίδοσιν τής χη
μείας, έξευρόντες πολλά μέταλλα καί ίδίως τδ 
άντιμώνιον.

Άλλά κατέλθωμεν σπεύδοντες μέχρι τής 
έποχής ήμών. Τά μεγάλα πυρεία, αί έκ λίθων 
καί πλίνθων γιγάντειαι κάμινοι, έν αίς κατα
σκευάζεται ό χυτός σίδηρος, έργάζονται ηδη 
άπό πολλοΰ, θερμαινόμενοι ούχί ύπό γαιανθρά
κων ώς νΰν, άλλ’ ύπό ξυλανθράκων. Καίπερ δέ 
τών κυβερνήσεων σφοδρώς έπιταττουσών τήν 
εύθέτησιν τών δασών, οΐ μεταλλεΐς προβλέπου-

*'> " ι , , ι  , , ' ,σιν ηοη οτι μετ ου πο/.υ η καύσιμος υλη επ ι- 
λείψει, καί άγωνιώσιν. Εύτυχώς όμως έν έ'τει 
1 I -~ίδ ό 'Άγγλος σιδηρουργός Αβραάμ Δάρβυ 
έςεΰρε τήν διά γαιάνθρακος χωνείαν τοΰ σίδη
ρου, έξ ής ή σιδηρουργία καί ή μεταλλουργία 
έπεδοσαν διαφερόντως έν όλίγω έν Αγγλία, 
έ'νθα έξευρίσκονται έπαλλη'λως, αί πρός έκκά- 
θαρσιν καί άπανθράκωσιν τοΰ γαιάνθρακος κά
μινοι (fo u rs  a coke) · οί ίπνοί οί έ'χοντες ανακλα
στικά κάτοπτρα, ^fours a re v e rb e re s ) ,  είςλαγά- 
ρισμα τής χ«υνείας τοΰ σιδη'ρου- αί τά  μέταλλα 
έλαύνουσαι μηχαναί είς παοάτασιν τοΰ μετάλ
λου είς πέταλα καί ελάσματα · καί ιδρύονται 
τα  μεγάλα μεταλλουργεία, κινούμενα ύπό τών 
ατμομηχανών, άς ίδίως έβελτίωσε καί πρακτι- 
κωτέρας κατέστησεν ό W a t t .  Μ ετ’ όλίγον δι 
ή άγγλική μέθοδος τής τών μετάλλων κατεργα
σίας διαδοθεΐσα είς τήν Εύρώπην βελτιοΰται 
μάλλον μάλλον. Πρός οικονομίαν τοΰ coke 
θερμαίνεται πρώτον ό είς τήν εστίαν είσδύων 
άη'ρ· τά δέ άπό τής καμίνου έξερχόμενα άέρια εί
ναι καί ταΰτα άντί καυσίμου ΰλης. Ή  Γαλλία, 
ή'τις άπό τίνος κατέστη ένάμιλλος τής Αγγλίας, 
έναβρύνεται ίδίως τή εύρέσει τής κοπανιζούσης 
σφύρας (m a r te a u -p ilo n ) , δ ι’ ής σφυρηλατούν- 
τα ι κολοσσαΐοι σιδήρου όγκοι πρός παντοΐα 
χρη'σιμα έ'ργα.

Κατά -.ήν προλαβοΰσαν γενεάν ό K ru p p  καί 
ό Βέσσεμερ έζεΰρον τάς πρός κατασκευήν μεγά
λων ό'γκοιν χάλυβος μηχανάς. Τδ νέον τοΰτο 
τοΰ σίδηρου είδος (μ ίγ μ α  9 9  έκατοστη μορίων 
σιδη'ρου καί 1 άνθρακος) μετέβαλεν όλοσχε
ρώς τήν πολεμικήν, ώς ό σιδηρόδρομος καί ή 
άτμομηχανή μετέβαλε τάς τών έθνών πρός

δ;



άλληλα σχέσεις, ό'περ προετοίμασε μεν ό γαιάν
θραξ, έπέφερε δέ ό σίδηρο; και επηύξησεν υπερ
βαλλόντως ό χάλυψ, ό'στις κατέστη ή κατ’ εξο
χήν τοΰ πολέμου ύλη · διότι ήδη πολλά παρα
θαλάσσια φρούρια, και τά  πλοΐα περικαλύπτονται 
θώρακι στεγανώ. Τά πολεμικά πλοΐα κατα- 
σκευάζουσιν έξ αύτοΰ τό φοβερόν αυτών έ'μβολον, 
και τέλος τά  νεώτατα και τελειότατα των τη 
λεβόλων γίνονται άπό τοΰ χάλυβος. Άλλά και 
αί ά'λλαι τεχναι ώφελήθησαν έκ τοΰ σίδηρου καί 
τοΰ χάλυβος, άντικαταστη'σασαι άντί τοΰ ξύλου 
τον σίδηρον έν τα ΐς όδοποιΐαις, οίκοδομίαις καί 
κατασκευαΐς σκαφών καί γεφυρών, καί έμφραγμά- 
των, καί γεωργικών καί βιομηχανικών έργαλείων. 
νΗδη δέ ό άνθρωπος εισέρχεται εϊς νέαν έπο
χήν τοΰ σιδη'ρου, ήν δυνάμεθα 'ίνα όνομάσωμεν 
ε π ο χ ή ν  το ΰ  χ ά λ υ β ο ς ,  ήτις έ'σται ένδοξο- 
τατη πασών, ώς καθαιρη'σουσα, εί μή τόν πόλε
μον, τουλάχιστον τήν κτηνώδη έργασίαν τοΰ

έργάτου καί τοΰ δούλου, γενηθησομένην τοΰ λοι
πού ύπό τών μηχανών.

Είδομεν ό'τι οί πρός χωνείαν τοΰ σιδη'ρου 
άποτεταγμένοι γαιάνθρακες ρίπτονται είς κα
μίνους πρός τοΰτο έπιτηδείας , έ'νθα φρύγονται 
καί άφέψονται, ώς άπανθρακοΰμεν τά  τών δασών 
ξύλα. Πρός τ ί  ή έργασία αΰτη; Μή δέν είναι 
κάλλιον τό ρίπτειν παρευθύς είς τήν κάμινον 
τοΰ σιδηρούχου όρυκτοΰ τόν φυσικόν γαιάνθρακα; 
Βεβαίως ό χ ι - έπειδή ό γαιάνθραξ, έκκαθαρισθείς 
ήδη τών Πετρωδών καί άχρη'στων στοιχείων διά 
τής πλύσεως, αποβάλλει διά της έν τη καμίνω 
απανθρακώσεως καί τοΰ φρυγμοΰ τά  θειούχα και 
άερώδη αύτοΰ στοιχεία· ά'λλως τό θειον μιγνύ- 
μενον τώ σιδη'ρω καθιστά αύτόν εύθραυστον ' 
τά  δέ άερώδη στοιχεία έξατμιζόμενα έν τη 
καμινω άφαιροΰσι μέρος τής άναγκαίας θερμό
τητας πρός μεταχειρισμόν τοΰ μετάλλου. Ό  
δ ’ούτω μεταβληθείς γαιάνθραξ ονομάζεται coke,

ύ'λή ήτις, ώς πεοιέχουσα τήν στερεάν καύσιμον 
ύλην, ήτοι τόν ά'νθρακα τοΰ γαιάνθρακος, εκφέρει 
πλείονα θερμότητα, καί ών έλαφρότερος, κα
θίσταται εύωνότερος, καί απολύει πάντοτε ϊσην 
τέφραν.

Εΐδομεν ό'τι ή σύγχρονος καί ή έν τώ αύτώ 
τοπω έξεύρεσις τοΰ τε άνθρακος καί τής σιδηρίτι- 
δος ύλης καθιστά τήν κατεργασίαν αύτής ώφε- 
λιμωτατην ως λιαν ευτελή, όπεο έγένετο αφορμή 
τής έπιδόσεως τών μεταλλείων της Αγγλίας 
και τού Βελγίου. Η δέ Γαλλία παρά τά  άνθρα
κωρυχεΐα τοΰ Κρεζώ εύρε καί αΰτη άγαθη τύχη 
έσχ,άτως τα  σιδηροφόρα στρώματα τοΰ Μεζενάΰ, 
αφ ών εςαγει έτησίως τριακοσίας χ ιλ ιάδας τόν
νων σίδηρου, όν εκβάλλει έκ τής έρυθράς σιδη- 
ρίτιόος λίθου, περιεχούοης είκοσι μέχρι τριάκοντα 
τοΐς έκατόν καθαρόν σίδηρον.

Αλλά τό Κρεζώ, εχον χρείαν πλείονος σιδή
ρου, λαμβανει αύτόν έκ τών μεταλλείων τοΰ

Chizeuil, τοΰ Berry καί τοΰ Doubs, τής νήσου 
Έ λβης καί τής Αλγερίας.

Αί έστίαι ένθα γίνεται ή τήξις τοΰ σιδή
ρου ονομάζονται υψηλά πυρεία ( hauts four- 
n eaux  j ,  τοΰ μεγάλου έ'νεκα αύτών ύψους, καί 
κτίζονται παρά τό μεταλλεΐον. Τά δέ γιγάντεια 
ταΰτα κτίρια άναμιμνήσκουσι τά  κολοσααΐα τής 
άρχαίας Αΐγύπτου καί ’Ασσυρίας έργα. "Τπερθεν 
αύτών ύψοΰται ή καπνοδόχη φλόγας καί καπνόν 
πάντοτε έξερευγομένη. Έν αύτοΐς ή άντί φύ
σης μηχανή διώκει τόν άέρα διά μεγάλων μεταλ
λικών κυλίνδρων, ένώ άπό τοΰ σωλήνος τής ρεύ
σεως καταρρέει άδιαλείπτως ό τακείς σίδηρος 
πρώτον μέν ώς καταρράκτης, έπειτα δέ έ'ρπων ώς 
πυροφόρος ποταμός άνά μέσον τών έξ άμμου αύλά- 
κων απολήγει είς τά εκμαγεία, ένθα ό χωνευτός 
σίδηρος λαμβάνει διάφορα σ χή μ α τα , χρήσιμα 
είς πολλάς βιομηχανικάς χρείας. Έ κ τής χω - 
νείας ταύτης παρασκευάζεται έν ίδίαις καμίνοις

ό σφυρήλατος σίδηρος, ό'στις διαφέρει μέχρι τ ί 
νος κατά τήν σύνθεσιν αύτοΰ τής έν έκμαγείοις 
χωνείας, καθότι αΰτη, μεταφερομένη είς ίδιας 
καμίνους, θερμαίνεται καί έκκαθαίρεται έκ νέου, 
καί σφυρηλατεΐται ύπό κολοσσαιων σφυρών κο- 
πανιζουσών (in h rteau x -p ilo n s) κινούμενων ύπό 
άτμομηχανών, ή διέρχεται θλιβομένη διά δύο 
κυλίνδρων καί μεταβάλλεται εϊς μεταλλικόν 
σύρμα, ή άποτελεΐ μοχλούς, σιδηροδρόμους, 
ή πλάκας σιδηροΰ έλάσματος(p laq u es de to le ) .

Έν τώ  μεσω τοΰ μεγάλου έργοστασίου ύψοΰν- 
τα ι αί άντλίαι αί χορηγοΰσαι τό ΰδωρ τοΐς λε- 
βησιν.

Έν τή έμφανεΐ άταξία τοΰ σιδηρουργείου 
ύποκρύπτεται εύταξία πλείστη, θαυμασία συν- 
αρμογή παντοίων μηχανημάτων πρός ένα καί 
τόν αύτόν κινουμένων σκοπόν.

Έ κ τών παντοίων τούτων μηχανημάτων 
άτινα άναπληροΰσι τήν έργασίαν της χειρός τοΰ

ανθρώπου, τό μέν ρυκανά καί λεαίνει τό μέταλ 
λον·, τό δέ κλιτυοτομεΐ, τό δέ παρασκευάζει 
σφηνών καί κοχλιών έντομάς, τό δέ κυρτοί κυ- 
λινδροειδώς καί έπικάμπτει έπαλλήλως τά τοΰ 
έλάσματος πέταλα. Έν τή λεβητοποιία κατα
σκευάζονται ποικίλων σχημάτων λέβητες, οΐτινες 
εισι τά  νεΰρα πάσης μηχανής. Έν τή  καμίνω 
τών μεγάλων έργων γίνονται έν κόπω καί μο
χθώ οί τεράστιοι μεταλλικοί καυλοι οί στρέφοντες 
τάς έλικας τών άτμοπλοίων, τροχοί τών άτμα- 
μαξών, γέφυραι σιδηραΐ, άτμάμαξαι, καί άλλα 
πρός πάσαν χρείαν κολοσσαΐα έργα.

Ό  σίδηρος κατεργάζεται ώς τό ξύλον! Δόξα 
τα ΐς εύφυέσι ταύταις έφευρέσεσιν, αΐτινες ποιοΰ- 
σι βαθμηδόν έκποδών τήν διά τοΰ σώματος έρ
γασίαν, τήν άποκτηνοΰσαν σχεδόν τόν εργάτην. 
Τοΰ λοιποΰ τά  παντα γενηθήσονται διά τοΰ 
άτμοΰ καί τής μηχανής, ό δέ άνθρωπος έπιστα 
τήσει μόνον τών έργων. α . Μ,



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Ύπο τοΰ ίατροϋ Τάσσου Νερούτσου.

Α'.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 212.)

Άλλο μ  ικ ρολογικόν χωρητικότητος μέτρον 
επι ρευστών καί ιδία φαρμακευτικών υλών άνα- 
φερεται έν τοΐς δημοτικοΐς παπύροις τό μ  ύ- 
σ τρ ο ν  (ΟΥΤΑ.Χ μεθερμηνευόμενον ά ρ υ σ τή ρ , 
έκ τοΰ ρη'ματος ΟΥΩΤΧ η ΩΤΧ . =  άρύεσθαι, 
άντλεΐν)· ήν δε τό μύστρον ο ύ τα χ  πολλοστη- 
μόριον τοΰ λ ό κ - ουτω άναφέρεται « έπιχεε 10 
ούταχ οίνου παλαιού και γλυκέος έπ ’ αυτήν ». 
'πάπυο. γνωστ. έν Αουγδούνω Βαταυών. ).

Παοα τό ΐνιον μνημονεύεται μέτρο ν χω ρητι
κότητος ώς εΐρηται ανωτέρω καί ή μ να  (ΜΕΝΑ), 
νίτις υπολογίζεται παρά τών νεωτέρων ό'τι ήν 
ίση 0 . 61 έκατοστολίτροις γαλλικοΐς, ή'τοι κατά 
τριτημόριον χωρητικωτέρα τοΰ ΐν ,  διότι έάν ή 
άνάγνωσις έπιγραφής τίνος τοΰ εορτολογίου τοΰ 
ναοΰ,έν M e d in e t-A b o u  εχγ) όρθώς, «νάφθης 
μ ν α ΐ 2  καί)’ έκάστην ν,μέραν, γίνονται δ ι’ εν 
έτος ν.αί πέντε ήμέρας άπετ 2 4 ,  » τότε ή μνά 
ήν το τριακοστημόριον τοΰ άμφορέως a ~ tz , 
όστις έδύνατο, ώς ειδομεν ανωτέρω, 4 0  ί, πε
ρίπου λίτρας γαλλικός. Ή  μ νά  άναφέρεται 
πολλάκις έπι τών μνημείων γινομένου λόγου περί 
υγρών η καί ξηρών κοκκιωδών ουσιών, οίνου, 
μέλιτος, νάφθης, πίσσης ύγράς, θυμιάματος καί 
αρωμάτων· οίίτω «θυμιάματος μναΐ 9 2 4 »  έν 
έπιγραφή Τωθμώσιος τοΰ Γ* έν Καρνάκ- α μέ
λιτος μναΐ 4 7 0  » έν έπιγραφή τοΰ αύτοΰ βα- 
σιλέως, εύρισκομένη έν Αούβρω τών Παρισίων· 
« οίνου μναΐ 6 ,4 2 8  » έν έπιγραφή στατιστική 
τοΰ χωρίου Καρνάκ, νΰν έν τώ  αύτοκρατοοικώ 
μουσείω τών Παρισίων · « θυμιάματος μναΐ 
8 2 8  » έν τη αύτή, έπιγραφή, καί κατωτέοω 
πίσσης μναΐ 2 ,0 0 0 .  »

Δοχεία μάλλον η μέτρα ρευστών ουσιών άνα- 
φέρονται έν έπιγραφαΐς καί παπύροις τό κ ελ ώ - 
λ ιο ν  ( ΚΕΛΩΛ ) , τό καί νΰν καλούυ.ενον 
κ ο ΰ λ ε  η τοι υδρία, λάγηνος, σταμνίον, καί τό 
κ ό ν δ υ  ( ΚΟΝΔΥ καί ΚΟΝΛΑΡΙΟΝ ) ή τοι πο- 
τη'ριον, κύλιξ’ οίίτω « σπένδων ΰδατος κελώλια 
τέσσαρα » έν έπιγραφή τοΰ ναοΰ τής Άθώρ έν 
Θήβαις. Το « κόνδυ τό άργυροΰν » (Γένεσ. μ δ ί
2 . ) ,  καί « κόνδυ οίνου » απαντάται πολλάκις 
έν γνωστικοΐς παπύροις τής τελευταίας έποχής.

IV . Μέτρα χωρητικότητος διά σιτηρά καί 
άλλα γεννήματα, όσπρια, σπόρους, φυσικάς η 
τέχνη τάς κοκκιώδεις ουσίας φαίνονται έν ταΐς 
έπιγραφαΐς δύο τινά, ών τό μεγαλείτερον τε - 
τραπλοΰν τοΰ μικροτέρου- ή άνάγνωσις τών τά 
δύο ταΰτα μέτρα σημαινόντων χαρακτήρων είναι 
άβέβαιος έ'τι, άλλ’ έκ τών πραγμάτων αύτών 
δήλον γίνετα ι, ότι τό μέν είναι τό πάλαι λεγό
μενον ο ίφ ί  ( ΟΙΓΙΕ καί Ω ΙΠ ΐ), έβραϊστί έφ ά, 
τό ένίοτε καλούμενον καί α ίγυπτία  ά ρ τά β η  
( ΑΡΤΩΒ ) πρός διάκρισή τής μεγαλειτέρας 
περσικής, τό δέ μικρότερον, τ ε τ  α ρ τη  μ όρ  ιον 
τοΰ οίφί, ίσως άναγινώσκεται ΦΤΕΟΥ, κατ’ 
αναλογίαν τοΰ καί νΰν έν χρήσει παρ’ Αΐγυπτίοις 
R u k a a , τεταρτημόριου όντος τοΰ νεωτέρου οίφί

ήτοι W ay b e ll, έν ώ ή λέξις άρτάβη καλείται 
*αί νΰν έ'τι Arteb.

Έ π ί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ έν Medinet- 
Abou ναοΰ 'Ραμεσσή τοΰ Γ*, έν τώ  έκεί έγγε- 
γραμμένω έορτολογίω, μεταξύ τών δημοσίων 
είςφορών αίτινες έτελοΰντο κατά τήν είκον.τε- 
τραήμερον πανήγυριν τοΰ Άμωνος έν Θήβαις, 
άπό τής 19 Φαωφί μέχρι τής 12  Άθύρ , άνα- 
φέρονται σιτηρά έκτής άνω καί κάτω Αίγύπτου, 
καθώς καί διάφοροι ποσότητες άρτων, τροχί- 
σκων καί τρωγαλίων, ώς έκτακτα δωρήματα 
τοΐς ίερεΰσι, ταΰτα δε καταλογίζονται είς μέ
τρα ο ίφ ί καί τ έ τ α ρ τ η  μ ό ρ ια  τ ο ΰ  ο ίφ ί - οΰτω 
μεταξύ άλλων « εισφέρονται άνά πάσαν ημέραν 
σίτου νοτίου ( Σα'ίδι ) τεταρτημόρια 2 ,  σίτου 
βορείου ( Βεχέρα ) οίφί 2 καί τεταρτημόρια 2 , 
τό όλον οίφί 3  . . . γίνονται είς 2 4  ήμέρας σί
το ; νοτίου οίφί 1 2 ,  σίτου βορείου οίφί 6 0 .»  
'Υπάρχουσι μάλιστα χωρία έν οίς αύτό τό ο ίφ ί  
σημαίνεται διά τεσσάρων τεταρτημόριων ώς έν 
τή έπιγραφή τοΰ ναοΰ τού Καρνάκ, όπου άριθ- 
μοΰνται τά  λάφυρα όσα έ'πεσον έν χερσί Τωθμώ
σιος τοΰ r f μετά τήν έν Μαγεδδώ τής Παλαι
στίνης μ ά χ η ν  « τό ποσόν τών γεννημάτων όσα 
άφεΐλεν ή άγια Μεγαλειότης έκ τών πεδίων τής 
Μαγεδδώ ήσαν 2 0 8 ,0 0 0  όλοτετάοτων οίφί σ ί
του, έκτος τοΰ άναλωθέντος καθ’ όδόν παρά τοΰ 
στρατοΰ. » Τό τεταρτημόριο·/ τοΰ οίφί έχρησί- 
μευε πρός καταμέτρησιν καί αύτών τών έν ταΐς 
ιεροτελεστίαις διά τά  θυμιάματα καιομένων 
λεπτών άνθράκων, ώς έξάγεται έκ τοΰ άνο) μνη- 
μονευθέντος εορτολογίου · « άνθράκων οίφί τε
ταρτημόρια 6  κατά μήνα γίνονται κα τ’ έ'τος 
τεταρτημόρια 7 2 .  »

Ώς πρός τήν χωρητικότητα τοΰ τεταρτημό
ριου τοΰ οΐφι είκάζουσι τινες, ό τι έδύνατο περί
που 10  λίτρας γαλλικάς, καί ότι ήτο μικρόν τι 
μεγαλείτερον τοΰ ρωμαϊκού μοδίου, επομένως 
ότι τό οίφί έδύνατο περίπου λίτρας 4 0  γα λλ ι
κάς· άλλά καί άλλοθεν γνωρίζομεν, ότι τό αι
γυπτιακόν ο ίφ ί ,  ταύτόσημον τώ έβραϊκώ έφά, 
λεγόμενον καί α ίγυπτία  η μικρά άρτάβη, έδύ
νατο ακριβώς 7 2  ξέστας ώς ό αττικός μετρητής 
(B oeckh), άρα λίτρας ώς έ'γγιστα 3 9  γαλλι- 
κας ή κατά Φάννιον 3  .j ρωμαϊκούς μοδίους, έν ώ 
ή περσική άρτάβη έχώρει μεδίμνου άττικοΰ 
πλέον χοίνιξι τρισίν άττικοΐς (Ή ρόδ. I .  1 9 2 .) ,  
ή'τοι έδύνατο 5 5  λίτρας γαλλικάς.

Το_ ο ίφ ί παρ’ Έλλν,σιν ο ίφ ις , ο ίφ ι, ο ίφ ί 
καί ύ φ ί ,  ήτο λέξις αιγυπτιακή (κ α τ ά  'Ησύ
χιον ; καί έγράφετο ΟΙΠΕ καί ΩΙΠΓ, άπό τοΰ 
ρήματος ΟΥΩΠ·=μετρεΐν, καί δύναται νά μετα- 
φρασθή μ ε τ ρ η τ ή ς  ώς παρ’ Α ττικο ΐς· ή δέ 
ά ρ τά β η , ήτις παρά τοΐς μεταγενεστέροις Αίγυ- 
πτίο ις ένδημοτικοΐς παπύροις έγράφετο ΑΡΤΩΒ, 
ΕΡΤΩΒ ν.αί ΕΡΤΟΠ, νΰν δέ καλείται Ardeb, 
δέν σημαίνει πλέον τήν παλαιάν αιγυπτιακήν 
ή μικράν άρτάβην , άλλ’ έτερον μεγαλείτερον 
μέτρον ν.αί έξαπλάσιον τοΰ νεωτέρου οίφί ήτοι 
W aybeb, δήλα δή 7  κοιλά τής Κωνσταντι
νουπόλεως.

Εκ τοΰ δημοτικού παπύρου τ/ίς μακεδονικής 
καί ρωμαϊκής έποχής φαίνεται, ότι τό οίφί 
διηρεΐτο ούχί ώς τό πάλαι ά λ λ ’ είς τ ρ ι τ η -  
μ ό ρ ια  ή' τοι μοδίους ( ΜΕΝΤ ) έπεί δή τό 
οιφί περιελάμβανεν , ώς εΐπομεν άνωτέοω, λ ί
τρας γαλλικάς 3 9 ,  άρα ό μ ό δ ιο ς  τών Α ιγυ
πτίων ( ΜΕΝΤ )  ήτο ίσος 13  λίτρας γαλλι- 
κα ΐς, ή τοι έχώρει άκριβώς όσον έν παλαιόν 
γαλλικόν boisseau. Ή λέξις καί τό πράγμα 
σώζονται μέχρι τής ση'μερον μεταξύ τών νεω- 
τερων Αίγ,ιπτίων ύπο τό όνομα M id, ήτοι μ ό 

δ ι ο ς ,  μ έ τ ρ ο ν  , ίσον τρισί τεταρτημορίοις 
τοΰ W aybeh. "Οτι δέ ό παρ’ Α ΐγυπτίοις μ ό 
δ ιο ς  ( ΜΕΝΤ ) ήτο τ ρ ιτ η μ ό ρ ιο ν  τ ο ΰ  ο ίφ ί 
εικάζω άπό τής μεταφράσεως τής παλαιάς δ ια 
θήκης κατά τούς θ ' ,  όπου τό ο ίφ ί η έφ ά  τοΰ 
εβραϊκού άρχέτύπου μεθερμηνεύεται τ ρ ία  μ έ 
τ ρ α - οΰτω λόγου χάριν έν τώ κειμένω ( Έ ξ ο δ . 
ιςΛ 3 6 . )  άναφέρεται « τό δέ γομόρ τό δέκα
τον ήν τοΰ ο ίφ ί  » , έν δέ τ /j αλεξανδρινή μετα
φράσει υπάρχει « τό δέ γομόρ τό δέκατον τών 
τ ρ ιώ ν  μ έ τ ρ ω ν  ήν. » Έ π ε ιτα  έν τώ άρχε- 
τύ π ω , όπου άπειλεΐται παρά τοΰ προφήτου 
Ήσαίου σιτοδεία τής ’ΐσραηλίταις (Ή σ . ί' I 0·) 
λέγετα ι ότι « ό σπόρος ένός χομερ θέλει δώσει 
[ είςόδημα ] έν έφά » , έν ώ ή αλεξανδρινή 
μετάφρασις φέρει « καί ό σπειρών άρτάβας έξ 
ποιήσει μ έ τ ρ α  τ ρ ία .  »

Άλλο μικρολογικόν μέτρον ξηρών ούσιών, 
θυυ.ιαμάτων, λιβάνου, σμύρνης καί άρωμάτων,

/  ,\ / ~ r  * ~ yTpoy ισ/-ων ν] κωνιων αυριστικων τ,το η y ο ι ν ι ς 
(Τ Ε Ν Α ) ή'τοι κάνεον, έξού ΦΑ-ΤΕΝΑ ή κανη- 
φόοος ) . Ή  αίγυπτία  χοΐνιξ έδύνατο κατά τούς 
υπολογ ισμούς τών νεωτέρων 0 . 61 έκατοστόλι- 
τρα γαλλικά, έπομένως ήτο τό τριακοστημόριον 
τοΰ άμφορέως ά π έ τ ,  ώς ή έπί ρευστών αιγυ
πτιακή μ νά  (Μ ΕΝΑ.) Τελευταία άναφέρεται 
καί ή κ ο τύ λ η  (Λ Α ) κοινή μονάς πρός μέτρη- 
σιν ξηρών τε καί ρευστών ούσιών, ώς και παρά 
τοΐς άρχαίοις Έ λλησιν, ή' το ι διαφόρων μύρων 
καί μυρεψικών ύλών, κοκκίων άρωματικών, 
ξηοίων μεταλλικών , γάλακτος, χυλισμάτων , 
μυρελαίων καί τών όμοιων. Έ κ τών έπί τοΰ 
ναοΰ τοΰ ’Άμωνος έν Θήβαις έορτολογικών έπι
γραφών γίνεται δήλον, ότι 72  κ ο τ ύ λ α ι  (Ά ά) 
έλογίζοντο έπί ένός άμφορέως ά π έ τ ,  όθεν τού 
άμφορέως δυναμένου λίτρας 1 8 . 4 0  ή κο
τ ύ λ η  Άά έχώρει όσον 0 2 6  εκατοστόλιτρα 
γαλλικά.

ΕΙΔΩΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ.

'Η Αγγλία είνε ό κατ’ έξοχήν τόπος τών 

άντιθέσεων. Έ ξ ένός μέν στέλλει άποστόλους 

όπως φέρωσι τούς είδωλολάτρας είς τόν χριστια

νισμόν καί μυρίας καταβάλλει προσπαθείας 

πρός τον σκοπόν τοΰτον, έξ άλλου δέ δέν δισ

τάζει νά προμηθεύη είδωλα είς τούς λάτρας αύ

τών. Έν Βίμριγκαμ τής ’Ινδικής ύπάρχει Α γ

γλικόν έργοστάσιον ειδώλων, τοΰ οποίου ιδού τό 

τιμολόγιον *
« Ί α μ έ ν  (θεός τοΰ θανάτου), έκ καλοΰ χα λ

κοΰ, κατεσκευασμένος μέ πολλήν φιλοκαλίαν.

« Ν ιρονδή  (βασιλεύς τών δαιμόνων), κατά 

διάφορα πρότυπα. Ό  γίγας, έφ’ ού ιππεύει, εί

ναι άξιος θαυμασμού διά τε τό τολμηρόν ήθος, 

καί τήν νέαν σπάθην.
« Β α ρ ο ν ίν  (θεός τοΰ ήλίου), ζωηρότατος.'Ο  

κροκόδειλός του είνε χάλκινος καί ή μάστιξ του 

άργυρά.
« Κ 'ουμπερέν  (θεός τοΰ πλούτου), θαυμα

σίως κατειργασμένος καί καθ’ όλας τάς άναλο- 

γίας τής τέχνης.

«Εύρίσκονται δέ καί η μ ίθ ε ο ι  καί παντός 

είδους κατωτέρας τάξεως δ α ίμ ο ν ε ς ,  πλήν είς 

ούδένα παραχωρεΐται ούδέ τό παραμικρότερον 

άγαλμα έπί καλίρ π ίστει. Τοΐς άγοράζουσι τοΐς 

μετρητοΐς γίνεται έκπτωσις. »

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
Τ Η Σ

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ .

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α  ΚΑΙ  Σ Χ Ο Λ Α Ι .
  ·

Γ'. II ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ.

ΚΟΡΡεΓΙΟΣ.

"Ο Κορρέγιος και δ ΙΙαρμεζάνος συνέστη- 
σαν τήν λεγομένην σχολήν τής ΙΙάρμας , 
ήν οί πλεΐστοι τών συγγραφέων, μή δεχόμε
νοι ώς άλλην, δέν οιακρίνουσιν άπό της Λομ- 
βαρδικής σχολής. Διαφέρει δέ ή σχολή αυτη 
τών άλλων άτε διανύσασα τήν μέσην μεταξύ 
τής 'Ρωμαϊκής καί Φλωρεντινής τέχνης 
όδόν. Ένθουσιών ύπέρ τοϋ κάλ
λους τοϋ σώματος, ώς ό 'Ρα- 
©αήλος, και ύπέρ τής καΟα- 
ρευούσης γραμμής ώς ό Μι
χα ήλ  Ά γγελος, άλλ’ήττον μέν 
ιδανικός ών τοΰ πρώτου, ήττον 
δέ έντονος καί σφριγών τοΰ δευ
τέρου , ο Κορρέγιος κεράννυσι 
το έρρωμένον καί ακριβές τοϋ 
φλωρεντινοϋ σκιαγραφήματος 
διά τίνος έκλελυμένης καί χα - 
λαρας διαγραφής, αγνώστου 
τοΐς Φλωρεντίνοις, καί έμψυ— 
χο'νει έπί τό προσαγωγο'τερον 
τήν εμβριθή ευγένειαν, καί το 
ήρεμον καί επικόν στάσιμον τής 
ρωμαϊκής τέχνης. Έ ν τοΐς τοϋ 
Κορρεγίου εργοις παρεισέφρησε 
πρός τούτοις άμυδρά τις άκτίν 
τοΰ λαμπροϋ βενετικοΰ χρω
ματισμού, οίος έ'λαμψεν ύστε
ρον έπί τών έ'ργων τών μεγάλων 
ένετών Γεωργιώνου, Τισιανοΰ 
καί Βερονέζου. 'θ  Κορρέγιος 
ήττον έπινοηματικός ών τοϋ 
Μ ιχαήλ Αγγέλου, έντονώτερος 
δέ τοΰ 'Ραφαήλου, άναπληροΐ 
τό άο'ρατον τοΰτο έ'λλειμμα διά 
τής άειθαλοΰς , προσφάτου, 
λαμπράς καί εύθυμου έμφά— 
σεως τών έ'ργων αύτοΰ. Τών 
οέ άρετών αύτοϋ ή μάλιστα τούς όφθαλμούς 
καί τήν καρδίαν κατακηλοΰσα είναι ή χάρις 
ή όνομασθεϊσα g ra c ia  c o r re g ie s c a , ήτις 
καί περιεποίησεν αύτώ, ώς τώ 'Ραφαήλω, τό 
ό'νομα θε ιον ,  καί ή μεγάλη περί τήν διά- 
χυσιν τοΰ φωτός σοφία. Καί οί μέν άλλοι 
ζωγράφοι οί έπί" έπινοία καί δυνάμει τέ
χνης περίβλεπτοι γενο'μενοι ήρξαντο πρώτον 
μιμεΐσθαι άλλους, ένασμενίζοντες οί μέν 
τφ  σχεοίω, οί δέ τω χρωματισμώ. Ο δέ 
Κορρέγιος, περί πλείστου ποιησάμενος τήν 
τών εικόνων έπιφιότισιν καί άπό τής σκιαυ- 
γείας πρός έπίδειξιν τής τέχνης μάλλον όρ- 
μώμενος, έτιμήθη διαφερόντο^ς έκ τούτου 
και ύπερεβη ού μόνον τον Τισιανον καί τον 
ΙΙαΰλον Βερονέζην, άλλά καί τόν'Ραφαήλον 
καί τόν Μ ιχαήλ Άγγελον αύτόν.

Αδίκως λοιπόν άμφισβητοΰσι πολλοί τώ 
Κορρεγίω περί τής άπό ίδρύσεως νέας σχο
λής δόξης, καθόσον μάλλον ό Κορρέγιος,

μή ίδών ποτε μήτε τήν Φλωρεντίαν μήτε 
τήν 'Ρ ώ μην, μήτε τήν Βενετίαν, άλλά μό
νον γνωρίσας τούς άρχαίους έκ τών στίχων 
τοΰ Ομήρου καί τοΰ Βιργιλίου, έγένετο 
αυτοοιοακτος. locov οε ποτε οψε του ριου 
αύτοΰ εικόνα τοΰ 'Ραφαήλου έν Βολωνία, 
άνέκραξεν « A nch’ io sono pittore. »

'θ  Χντώνιος Χλλέγρης έγενν/,θη κατά 
τινας έν ετει 1494 έν Corregio, μικρά 
τοΰ δουκάτου τής Μοδένης πόλει, άφ’ ής 
ώνόμασεν έαυτόν κατά τό τότε παρά τοΐς 
τεχνίταις έπικρατοΰν εθος, έκ γονέων εύ- 
πορούντων, καί έτυχε παιδείας καί καταρ- 
τίσεως έπιμεμελημένης. Εκ τών έ'ργων αύ
τοϋ καταφαίνεται ή μεγάλη γνωσις τής μυ
θολογίας ήν εσχεν έκ τής σπουδής τών έπών 
τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ Βιργιλίου καί τοΰ 
’Οβιδίου.

Άπαντα τά  περί έπιφωτίσεως καί σκιαυ-

*0 Κορρέγιος.

γείας έν Μεδιολάνοις διδασκόμενα ώρμώντο 
έκ τής επομένης αρχής ■ οτι άνάγκη ΐνα 
άντιτάττωμεν σκιάν προς τό φωτιζόμε— 
νον μέρος καί τάνάπαλιν. Αλλ’ ό Κορρέ
γιος ένόησε καί έ'ργω απέδειξε πρώτος δτι 
κινεί τις τήν ψυχήν καί άρέσκει τοΐς πάσι 
πολύ μάλλον έκ τής βαθμιαίας έπιφωτίσεως 
ή τής άντιθέσεως τών χρω μάτω ν, καί ό'τι 
τό θέλγητρον τής σκιαυγείας έκπορεύεται 
έκ τής παραθέσεως τής σκιάς παρά τή 
σκιά, τοΰ φωτός παρά τω φωτί βαθμιαίως 
διακεχυμένω, πολύ μάλλον ή έκ τών 
οξειών άντιθέσεων τοΰ ύπομέλανος καί τοΰ 
λαμπροϋ.

Ούδέποτε ή άρχή αύτη έφηρμόσθη μετά 
τοσαύτης έναργείας ώς έν τή είκο'νι αύτοΰ 
τή διαμορφούση τήν Ν ύ κ τ α  τών Χρι 
στ ο υ γ έ ν νων  (la Notte di Corregio), 
ήτις άπο τοϋ 1745 , δτε ό βασιλεύς τής Πο
λωνίας καί Έκλέκτωρ τής Σαξωνίας Αύ

γουστος τρίτος ήγόρασεν αύτήν παρά τοΰ 
δουκος τής Μοδένης, καθωράϊσε τό τής 
Δρέσοης Μουσεΐον. Έ ν αύτή τό φώς πηγά- 
ζον έκ τοϋ παιδός ’ΐησοϋ έξασθενεΐ καί 
άμαυροϋται βαθμηδόν μέχρι τών έσχάτων 
τοΰ πίνακος. Τό δέ άπό τοϋ Ιησοΰ έκπο- 
ρευόμενον φώς είναι τοσοΰτον ιλαρόν καί 
λαμπρόν ώστε φαίνεται ύπέρ φύσιν. Δια- 
σκεδαννύμενον βαθμιαίως καταφωτίζει τό 
πρόσωπον τής Παρθένου, καί τάς όψεις 
τών γυναικών καί τοΰ βοσκοϋ, καί φωτίζον 
τούς άπ’ ούρανοΰ κατερχομένους άγγέλους, 
τελευτά άμαυρούμενον καί συμμιγνύμενον 
βαθμηδόν τή έν τώ  ορίζοντι ύποφωσκούση 
ήμέρα. 'θ  ένθουσιασμος δν άπο τριών αιώ
νων ήγειρεν ό πίναξ ούτος είναι ό αύτός 
μέχρι τοΰ νϋν. 'θ  Μ έγγς θαυμάζει πάντα 
έν αύτω, έπίνοιαν, διάθεσιν, σκιαύγειαν, 
χρωματισμόν, διατύπωσιν. 'θ  Αομάζος ονο

μάζει αύτον το μάλιστα πάν
των άξιοθαύμαστον εργον, ό δέ 
Ρίχαρτσων τή ν  π ρ ώ τ η ν  π α 

σών  τ ώ ν  ε ι κ ό ν ω ν  >< Σ ύγ- 
γνωθι, θείε 'Ραφαήλε, ανακρά
ζει ό D e sb ro sse s , έάν μηδέν 
τών έργων σου ένέβαλέ μοι τό 
πάθος, δ επαθον βλέπων τήν 
Ν ύ κ τ α  τοΰ Κορρεγίου! »

Διότι δ Κορρέγιος συνήνωσεν 
έν τή είκόνι ταύτη τοσαύτην 
χάριν καί λειτουργίαν σχήμα
τος ήν ούδέποτε έ'γνω ούδ’ αύ
τός ό 'Ρεμβράνδος. Ένάμιλλος 
τής Νυ κ τ ό ς  θεωρείται ή είκών 
αύ τοϋ ή άπεικάζουσα τόνΆ γ ι ο ν 
' Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ν  προσφέροντα τάς 
γραφάς αύτοΰ τώ  Σοηήρι, ού
τινος ή Μαγδαληνή άσπάζεται 
τον πόδα. Η είκών έπληροίθη 
τώ  τεχνίτη όγδοήκοντα φλω- 
ρία καί έδωρήθη τή έκκλησία 
τοΰ San Antonio A bbate, 
έ'νθα διέμεινε μέχρι τοΰ 17S7,  
ό'τε οί ιερείς, άποροΰντες χρη
μάτων πρός ΐδρυσιν τής έκκλη
σίας αύτών, έπώλησαν αύτήν 
τώ βασιλεϊ τής Πορτογαλλίας 
άντί τετρακοσίων πεντήκοντα 
χιλιάδων φράγκων · άλλ’ δ ’Ιν
φάντης δον Φίλιππος, μαθών 

τήν τής είκόνος άπαλλοτρίωσιν, κατέσχεν 
αύτήν, καί άποζημιώσας τούς άγοραστάς, 
κατέθεσεν έν τή ’Ακαδημία τών 'Ωραίων 
Τεχνών τής Μοδένας. Κατά τήν γαλλικήν 
έπιδρομήν τοΰ Βοναπάρτου ή είκών αύτη 
άπεστάλη είς Παρισίους μετά τών λοιπών 
εϊκοσιν άριστουργημάτων τής Ιταλικής τέ
χνης. 'Η κυβέρνησις τής Μοδένας προσή- 
νεγκεν έν έκατομμύριον άντί τής είκόνος τω 
Βοναπάρτη προτιμήσαντι ταύτην. Νϋν δέ 
εύρίσκεται έν τω  μουσείω τής Πάρμας.

’Αξιοθαύμαστοι δέ καί αί εικόνες αύτοΰ αί 
διαμορφοΰσαι τόν Έ ρ ω τ α  ά φ σ π λ ι ζ ό μ ε -  
νον ύ πό  τ ή ς  Α φ ρ ο δ ί τ η ς ,  τήν ’ΐ ώ  δι- 
δοϋσαν  έ α υ τ ή ν  τ ώ  Διί ,  τήν Δα ν άη ν ,  
τ ή ν  Α ρ π α γ ή ν  τ ο ΰ  Γ α ν υ μ ή δ ο υ ς ,  τ ή ν  
Λ ή δ α ν ,  τ ή ν  Ά ρ τ ε μ ι ν  κυνηγοΰσαν ,  
καί τά  άλλα εικονίσματα άπερ έξειργάσθη 
ύπέρ τοΰ προσευκτηρίου ’Ιωάννης τής έκ 
Πλακεντίας, καί εδωκαν αφορμήν τώ Κορ.-
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ρεγίω τοϋ έιτιδεΐξαι άπάσας τάς άπαρα- 
μίλλους αύτου άρετάς.

Χωρίς οέ τούτων τών πρωτοτύπων χάρι
τος και επίνοιας εύρίσκομεν έν τη τοϋ 'Αγίου 
ίωάννου έκκλησία εν τι τών μεγάλων τε

χνουργημάτων, έν οϊς ό Κορρέγιος, άμιλ- 
λώμενος προς τον Μ ιχαήλ ’’Αγγελον ύπέρ 
της τόλμης τών συμπλεγμάτων, τοϋ ύπερ- 
φυοΰς τών προσώπων, τοϋ θράσους τών 
συντετμημένων εικονισμάτων, άπέδειξεν 
εαυτόν ύ π ’ ούδεμιάς καμπτο'μενον δυ- 
σχερείας. ’Εν τώ μέσω τοϋ θόλου βλέπο
μεν τόν Ίησοϋν θεωοοϋντα τον ούρανον 
προς δν άναβαίνει ιλαρός καί άγαλλόμενος. 
Περί αύτον άναπτύσσονται οί άπόστολοι καί 
οί διδάσκαλοι τοϋ χριστιανισμού έπαιωρού— 
μενοι ταΐς νεφέλαις καί φερόμενοι ύπό τών 
άγγέλων. Παράδοξον δέ οτι κριτικοί τινες 
εψεξαν τον Κορρέγιον ώς έξεργασάμενον το 
εικόνισμα κατά τήν χεϊρα τοϋ Μ ι/αήλ

’Αγγέλου, έν τή Τ ε λ ε υ τ α ί α  Κ ρ ίσ ε ι,ή τ ις  
έςετελέσΟη πολύ ύστερον.

’Αλλά τό μεγαλεπήβολον τοϋ Κορρεγίου 
φαίνεται μάλιστα έν τή τοϋ θόλου τής 
μητροπόλεως της Πάρμης τοιχογραφία. 
Έπειδή έάν ή είκών άνεπτύσσετο έπί έπιφα
νείας ΐσης, ήν άν μεγαλειτέρα τής Τ ε λ ε υ 
τ α ί α ς  Κ ρ ί σ ε ω ς  τοϋ Μ ιχαήλ Αγγέλου. 
Η τοιχογραφία διαμορφοΐ τήν ’Ανάληψιν 

τής Θεοτόκου. Οί ούρανοί ανοίγονται, καί ό 
2ωτήρ δέχεται τήν αύτοϋ μητέρα φερομένην 
ύπό τών άγγέλων. Οί έν τώ παραδείσιο 
αδουσιν άσματα, μικροί δέ άγγελοι παρα- 
πέμπουσιν σαλπίζοντες καί μουσουργοϋν- 
τες.

Ο Κορρέγιος είναι άμίμητος έν τή περι- 
γραφή τής εύσχήμονος τρυφής καί τοΰ μει- 
οιώντος κάλλους. Καί ζών μέν δέν ήδυνήθη 
ίνα συστηση σχολήν, άποθανοντος δέ έφά- 
νησαν πολλαχοΰ μ ιμητα ί, ών μέγιστος

ό Παρμεζάνος (1503-1540) ό μετ’ αύτόν
πρώτος τών έν Πάρμη ζωγράφων, ιδίως 
οιαπρέψας έπί μυθολογικοϊς άπεικάσμασι. 
Τινες έμέμψαντο αύτόν οτι ζητών συνεχώς 
τήν χάριν καί κομψότητα πίπτει ένίοτε 
ε:ς ακκισμόν καί απειροκαλίαν. 'Απαντες 
γνωρίζουσι τήν ώραίαν αύτοΰ είκόνα τήν 
οιαμορφοϋσαν τον Έ ρω τα παρασκευαζό— 
μενον τά  όπλα, καί εχοντα παρά πόδας 
δύο παιδία, ών τό μέν γελά τό δέ κλαίει. 
Αλλά τό κυριώτατον τών έργων αύτοΰ ε?ναι 
έν ή τή έκκλησία τής 'Αγίας Μαρίας d e lle  
Steccata έν Πάρμη. Α γ ί α  Λο υ κ ί λ η .

Ο Παρμεζάνος έγένετο ό πρώτος έφευ- 
ρετής τής διά τοΰ νιτρικοΰ όξέος χαλκο
γραφίας. Κατηγορηθείς έπί άσεβεία έφυ- 
λακίσθη, ειτα δέ άπέθανεν έν έξορία πενη- 
τεύων.

‘Ο άγιο ; Ί ίρ ώ ν υ μ ο ;. —  Κ ορρίγιο:. — Μουσεΐον τής Ιΐά ρ μ π ς. —  Έ;ϊτιμή9'<1 ένός εκατομμυρίου φράγκων.
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ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ2ΊΉΜ ΩΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ.

Α'. 01 Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι .

Ενώ άπασα ή Εύρώπη έκυβερνάτο έ'τι 
ύπό τοΰ φεουδαλισμοΰ, ή ’Ιταλία ήττον 
τών άλλων χωρών τής Εύρώπης έπηρεα- 
σθεΐσα ύπό τής τών βαρβάρων έπιδρομής, 
ήρξατο πρώτη άναλαμβάνειν ’ αί δέ πλεϊσται 
και μέγισται τών πόλεων αύτής, ώφελού- 
μεναι έκ τών δεινών έρίδων τών παππών 
καί τών αύτοκρατόρων, προήχθησαν βαθμη- 
οόν είς έλευθερίαν καί δύναμιν διαπρέψασαι 
επί φιλελευθερία καί φιλοτεχνία καί φιλοκα
λία. Ι α  Μεοιόλανα άποστάντα άπο τοϋ 
Φρειδερίκου τοΰ Ερυθροπωγωνος, καί ήττη- 
θεντα κατεστράφησαν άρδην · οί δέ κάτοικοι 
αύτών άνδρες καί γυναίκες καί παΐδες ήναγ-

κάσθηοαν ί'να σκηνοισιοσιν έπί πολλά έτη έν 
καλύβαις παρά τά έ'λη (I 16*2). ’Αλλ’ ύστε
ρον νικήσαντες, καί θελήσαντες ΐνα άνεγεί- 
ρωσιν έκ νέου την πόλιν αύτών, προείλοντο 
ί'να καταστήσωσιν άείμνηστον τήν πολυ
χρόνιον αύτών ταλαιπωρίαν καί έξορίαν δι’ 
άναγλύφων έγκολαφθέντων ύπέρ τής πύλης 
τής νέας αύτών μητροπόλεως. Τά άνάγλυφα 
έκεΐνα, καίπερ άτέχνως καί άπειροκάλως 
κατά τήν τότε τέχνην έξεργασθέντα, ήσαν 
τό πρώτον δείγμα τής συζυγίας τής τέχνης 
καί τής ελευθερίας · διότι ή τέχνη άναφαί— 
νεται ήδη, ώς παρά τοΐς άρχαίοις, συμπα- 
ρακολουθοΰσα τή έλευθερία.

Περί τον δέκατον καί ένοέκατον αιώνα 
ή Βενετία, ή Πι'σα, ή 2ιέννη, ή Φλω
ρεντία, ή Βολωνία, άποβαλοϋσαι τά  τιμα
ριωτικά ήθη,  ήρξαντο ΐνα αύτονομών- 
ται, καταστήσασαι τό δημοκρατικόν πολί
τευμα .’Αλλά καίπερ πάντοτε πρός άλλήλας 
διαφερόμεναι, ώς αί τής άρχαίας Ελλάδος 
πόλεις, μεγάλην έ'σχον έπίδοσιν πλούτου 
καί τέχνης καί παιδείας. Η Βενετία, θελή- 
σασα ΐνα άνιδρύση τόν 'Αγιον Μάρκον, έκά- 
λεσεν έκ Κωνσταντινουπόλεως Έλληνας

τεχνίτας έπιστατήσοντας τών έργων· διότι 
τότε οί Βυζαντικοί, καίπερ παρακμάζοντες, 
ύπερεϊχον έ'τι τέχνη καί παιδεία τά τής 
Εύρώπης έθνη, μεγάλως ύπό τών έπιδρα- 
μόντων βαρβάρων κακοπαθήσαντα. Οί τότε 
έν Ελλάοι ζωγράφοι καί γλύπται, εί καί 
άληθώς ανάξιοι τής προσηγορίας ταύτης, 
διέπρεπον ούδέν ήττον διαφερόντως ώς ψ η- 
φοθεται καί χρυσοΰ μαλακτήρες καί τορευ- 
ταί, καί ύφανταί- διότι αί τέχναι, αΐτινες 
έξελάμ πρυναν τήν άρχαίαν Ε λλά δα , διετέ- 
λεσαν άμηγέπως άκμάζουσαι έν αύτή καί 
κατά τον μεσαίώνα. Ού μήν άλλά νέαι ύπ’ 
αύτών έξευρέθη—αν. 'II φιλολογία όφείλει 
αύτοΐς πολλά τών χειρογράφων ά διέσω
σαν, ή δέ τέχνη πολλάς τών έξευρέσεων 
διό καί έγένοντο διδάσκαλοι τών ’Ιταλών, 
καί δικαίως έλέχθη οτι, ώς τό πάλαι, 
ούτω καί κατά τον ρ,εσαιώνα οί Έ λληνες 
έγένοντο οί έπανορθωταί τοΰ νεωτέρου κό
σμου.

'Η Βενετία κατέστη ή κυρία εστία τών 
Ελλήνων τεχνιτών, οΐτινες ήρχοντο είς 
Ιταλίαν προς οημιουργίαν ψηφοθετημάτων, 

άτινα ιδίως διεδόθησαν εις τή ν’ΐταλίαν μετά



τήν ύπό τών σταυροφόρων άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως (1 2 0 4 ), έξ ής οί Βε
νετοί εφερον οΐκαδε πλήθος πολυτίμων λα
φύρων, έν οίς καί τούς έν 'Ρόδω περίφημους 
ίππους τοΰ 'Αγίου Μάρκου. ’Εν δέ τή έν Βε
νετία ιδρυθεί-/) σχολή έδιδάχθησαν κατά τον 
δέκα τον τρίτον αιώνα οί λεγόμενοι πατέρες 
τής ’Ιταλικής ζωγραφικής, ο τε Σιενναΐος 
Γουίδος, καί ό Πισάτης Γιούντας, καί ό 
Φλωρεντινός Σιμαβούης.

Οί Πισάται, κατακτήσαντες τό Πάνορμον 
άπό τών Σαρακηνών, αφιέρωσαν τά λη- 
φθέντα λάφυρα εϊς ΐδρυσιν μητροπόλεως, καί 
έκάλεσαν έξ Ελλάδος τον άρχιτέκτονα 
Βουσκέττον έπιστατησοντα τών έργων, καί 
έκόσμησαν τήν μητρόπολιν διά στηλών μαρ
μάρου καί γρανίτου, καί πορφύρας καί κιο- 
νοκράνων καί άναγλύφων άφαιρεθέντων έξ 
άρχαίων ελληνικών μνημείων τής Άσίας 
καί τής Σικελίας καί τής Ελλάδος. Έν δέ 
τοΐς έλληνικοΐς τούτοις λειψάνοις ήτο καί 
τις σαρκοφάγος, ενθα ένεταφιάσθη ή μήτηρ 
τής περιφήμου κομήσης Ματθίλδης, ή'τις 
έδώρησε τώ Άγίω Θρόνω τήν χώραν τήν 
κληθεισαν κλήρον τοΰ 'Αγίου Πέτρου. Έκα- 
λύπτετο δέ ό σαρκοφάγος ύπ’ άναγλύφων 
έπιδεικνυόντων τήν κυνηγεσίαν τοΰ 'Ιππο
λύτου ή τοΰ Μελεάγρου, έξ ών ό Πισάτης 
Νικόλαος ένενόησε τήν δύναμιν καί τήν 
καλλονήν τής άρχαίας τέχνης. Έ κ  δέ τής 
αύτών μελέτης έμυήθη πολλά τών μυστη
ρίων τής άρχαίας τέχνης, καί προήχθη, 
εϊ-ερ τις καί άλλος τών συγχρόνων, είς 
άλήθειαν καί κάλλος έμφάσεως.

Τά έργα αύτοΰ είτε άρχιτεκτονικά ε’ίτε 
γλυπτικά άποπνέουσιν άρχαίου ύψους καί 
άληθείας, έμπρέποντα ταΐς τών άρχαίων 
παραδόσεσιν, οϊος δ άμβων τοΰ Βαπτιστη- 
ρίου τής Πίσης, τά άνάγλυφα τοΰ τάφου 
τοΰ Αγίου Δομινίκου έν Βολωνία, ή έκκλη
σία τής 'Αγίας Τριάδος έν Φλωρεντία, ήν 
μετά τρεις αιώνας έθαύμαζεν έ'τι ό Μ ιχαήλ 
Ά γγελος.

Τήν μητρόπολιν τής Πίσης ήγάπη- 
σαν διαφερόντως άπαντες οί τών καλών 
έρασταί. Μετά τόν θάνατον τοΰ Έ λληνος 
άρχιτέκτονος Βουσκέττου (1 0 8 0 ) οί άρχον
τες τής πόλεως ήγειραν αύτώ τάφον έπί 
τής ύπ ’ αύτοΰ ίδρυθείσης προσόψεως τοΰ 
μνημείου. Οί δέ μαθηταί αύτοΰ ποοσεκλή— 
θησαν είς Αούκαν ό'πως, ύποστησάμενοι έαυ- 
τοϊς παράδειγμα τόν διδάσκαλον, κτίσωσιν 
έκεΐ νέαν μητρόπολιν.

Αί δημοκρατούμεναι πόλεις άμιλλώμεναι 
πρός άλλήλας περί ο'πλων ήρςαντο ήδη 
άμιλλάσθαι καί περί τέχνης. Τά δέ τότε 
ίδρυθέντα μνη('Γ~ δέν είναι ομοιόμορφα- 
διότι νΰν μέν άναμιμνήσκουσι τόν Βυζαν
τινόν τρόπον, νΰν δέ τον έν τή  βορεία Εύ
ρώπη άκμάσαντα, καί άλόγως γοτθικόν 
έπικληθέντα· άλλοτε δέ τήν άρχαίαν έλλη- 
νικήν τέχνην.

Αλλά βαθμηδόν αί διάφοροι αύται τάσεις 
καί τρόποι συμμιχθέντες άνέδειξαν τον νέον 
καί παράδοξον ρυθμόν, τάν έπικληθέντα άρ- 
’/ . τ ε κ τ ο ν ι κ ή ν  τ ή ς  Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς .

Αί έκκλησίαι ήσαν τότε χρήσιμαι ούχί 
μόνον είς θρησκευτικάς ιεροτελεστίας, άλλά 
και πολιτικάς συνελεύσεις, έν αίς ό δήμος 
έβουλευετο περί τών τή πόλει συμφερόντων.

Εκάστη πόλις έφιλοτιμείτο περί ίδρύσεως 
άρίστης μητροπόλεως. Καί ότε έν ετει 
12 0 4  ή Φλωρεντία έπεβάλετο τήν οίκοδο- 
μίαν τής οικείας μητροπόλεως, έπέταξε τώ 
άρχοντι τών μεγιστάνων ΐνα ύποστή τό διά
γραμμα αύτής ώς μέγιστον καί μεγαλοπρε— 
πέστατον πάντων · « διότι τά  έ'ργα τής κοι
νότατος δέον ΐνα ώσι μεγάλα, ώς οί μεγα
λόψυχοι αύτής πολΐται. ·> Οί λόγοι ούτοι 
άναμιμνήσκουσι τόν Περικλέα καί τάς Αθή
νας.

Ή  ελευθερία έξήγειρε πανταχοΰ τής ’Ιτα
λίας καί άνερρίπισε τό άποσβεσθέν τής φι
λοπατρίας ζώπυρον, τήν μεγαλοφροσύνην 
καί τήν προς τά  καλά άμιλλαν. ΙΙαντα^οΰ 
οί πολΐται δμογνωμονοΰσι πρός τό καλλιο- 
πίζέιν τά δημόσια οικοδομήματα καί τά 
μνημεία. Εν Φλωρεντία, ώς καί έν ταΐς 
πλείσταις τών δημοκρατουμένων πόλεων, 
οί πολΐται άπασών τών τάξεων διηρέθησαν 
είς δώδεκα συντεχνίας, έχούσας έκάστην 
ΐδιον άρχοντα, ίδιον προστάτην άγιον, ιδίαν 
εκκλησίαν, ιδίας έορτάς καί ιδίαν σημαίαν, 
σύμβολον έν μέν πολέμω τής άδελφότητος, 
έν δέ ταΐς θρησκευτικαΐς πανηγύρεσιν ειρή
νης. Η πόλις διωκεΐτο ύπό συμβουλίου 
έκλεκτοΰ συγκειμένου έκ τών επιτρόπων 
τών συντεχνιών. Μετά πολλά άποτυχόντα 
συντάγματα καί φρικτούς έμφυλίους πολέ
μους βλέπομεν καθιστάμενα πολιτεύματα 
σχεδόν ομοιόμορφα έν ταΐς πλείσταις τών 
ιταλικών πόλεων. 'Η δέ πρός τούς τιμα
ριωτικούς θεσμούς άπέχθεια καί άντικοπή 
ήν τοσαύτη ώστε εν τισι πόλεσι καί ιδίως 
έν Σιέννη καί Φλωρεντία οί εύγενεϊς άφη- 
ρέθησαν τάς άρχάς, καί ήναγκάσθησαν ΐνα 
καταγράφωνται έν ταΐς συντεχνίαις, έάν 
ήθελον ΐνα τών δικαίων τοΰ πολίτου άπο- 
λαύωσι. Προέβησαν δέ καί μέχρι τοΰ τιμω- 
ρεΐν τούς κακούργους όνομάζοντες αύτούς 
εύγενεϊς.

’Αλλά τότε τό πρός τό στασιάζειν φίλ- 
τρον αύτών διετρανοΰτο άλλως· καί οί πλού
σιοι έστασίαζον προς τούς πένητας καί τά- 
νάπαλιν. Αί δέ άντιπολιτευόμεναι μερίδες 
συμπλεκόμεναι άδιαλείπτως έγίνοντο έκ 
διαδοχής παντοδύναμοι ή έξέπιπτον πάντως 
καί έξωρίζοντο. Καθ’έκάστην μάχην οί μέν 
νικώμενοι έ'φευγον, αί δέ οίκίαι αύτών κατε- 
στρέφοντο ή έκαίοντο · καί έπειδή αί αύται 
στάσεις έτάρασσον άπάσας τάς πόλεις, οί 
νικώμενοι ζητοΰντες έξωθεν έπικουρίαν 
κατά τών άντιπάλων έ'διδον άφορμήν είς 
τούς έμφυλίους πολέμους καί τάς πρός άλ
λήλας τών πόλεων έπιθέσεις' τής Πίσης προς 
τήν Φλωρεντίαν, τής Φλωρεντίας προς τά 
Μεδιόλανα, τής Γένουης πρός τήν Βενετίαν. 
Άπασαι δέ αί στάσεις ώρμώντο άπό τών 
έρίδων τών Γουέλφων καί Γιβελίνων, τών 
Λευκών καί τών Μελάνων. 'Ως έπί τό 
πλεΐστον αί ζηλοπυπίαι τών πόλεων, καί 
τών γενών καί τών τάξεων καθιστώσι τήν 
σύγχυσιν άνεξειλικτον. "Ομως δέ καί ύπο 
τών εμφυλίων πολέμων ταρασσομένη ού
δέποτε τοσοΰτον εύτύχησεν ή ’Ιταλία .
' Επειδή ή μέν Φλωρεντία μόνη κατείχε 
ύπέρ τρισμυρίους έργάτας περί τά έργαστη- 
ρια τών ύφασμάτων ή δέ Βενετία καί Γέ
νουα έδασμολόγουν τά έ'θνη διά της έμπο- 
ρίας ■ ή δέ Ρώ μη, καίπερ καταστάντος τοΰ

μεγάλου σχίσματος, καθ’ δ έπί έβδομή
κοντα ετη ό χριστιανικοί ειοον τούς πάπ— 
πας άναθεματίζοντας άναιδώς τούς πρεσβυ— 
τέρους αύτών πατριάρχας τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ήν έ'τι αξία τής άρχαίας Ρώ μης 
διά τε την μεγάλην αύτής δύναμιν καί το 
μέγεθος καί κάλλος τών έν αύτή έγειρομέ- 
νων μνημείων.

Αί αδιάλειπτοι έκεΐναι διαμάχαι τών ιτα
λικών δημοκρατιών διεφύλαττον, ώς έν τή 
άρχαία Έ λλάδι, τά σωτήρια τής έλευθερίας 
πάθη, άτινά είσιν οί πρόδρομοι τής ποιήσεως 
καί τής τέχνης, 'θ  Δάντης, φυγαδευθείς έκ 
τής Φλωρεντίας κατά τάς τών Λευκών πρός 
τούς Μέλανας έριδας, έ'γραφεν έν τή άλλο- 
οαπη τήν θείαν αύτοΰ Κωμωδίαν, τό παρά
δοξον τοΰτο ποίημα, οπερ έστίν έν ταύτώ ή 
πολιτική διαμαρτυρία τής μερίδος τών Γιβε- 
λίνων, ή θρησκευτική διαθήκη τοΰ μεσαιώ- 
νος, καί τό πρώτον τής έθνικής γλώσσης 
τής ’Ιταλίας μνημεΐον.

Ά μ α  τή ποιήσει έγεννήθη ή μεγάλη λε- 
γομένη ζωγραφική. ‘Ο δ’ άληθής πατήρ τής 
Παλιγγενεσίας, ό άληθής πρώτος τής ζωγρα
φικής διδάσκαλος έγένετο, ώς είδομεν, ό 
μικρός ποιμήν, ό Γιώτος Βονδόνης (G io tto  
B o n d o n e , 1 2 7 0 — 1 3 3 6 ), δν καταλαβών 
σκιαγραφοΰντα τά  αύτοΰ ποίμνια έπί τής 
ψάμμου, παρέλαβε καί άνέθρεψεν ό Σιμα- 
βούης, ό'στις πρώτος, άποβαλών τήν βυζαν
τινήν παράδοσιν, άνήχθη είς τήν άληθή 
τέχνην, καί προσεπάθησεν ΐνα μάλλον έμ- 
ψυχώση τό σχήμα τών προσώπων καί παρά- 
σχη πλείονα ύγρότητα ταΐς πτυχαΐς. Ά λ λ ’ 
δ Γιώτος είναι βεβαίως 6 άληθής καί πρώτος 
έπανορθωτής τής τέχνης καί ΐσως δ εύρέτης 
αύτής. Διότι ή τέχνη ήμοίρει τότε διαγράμ
ματος, ρυθμοΰ , χρωματισμού , έμφάσεως 
καί συνθέσεως. Από δέκα ήδη αιώνων οί 
ζωγράφοι καί οί γλύπται, όλιγωροΰντες τών 
αρχών τούτων, αΐτινες έν τώ  παρόντι φαί
νονται άπλούσταται, καθ’ άς, πρός άπομί- 
μησιν οίουδήποτε πράγματος, άρκεΐ ινα 
ύποτυπώσωμεν αύτό παρατηροΰντες άκρι- 
βώς, προσεκολλώντο τή θρησκευτική παρα- 
οόσει, καί παρ’ ούδέν τιθέμενοι τήν φύσιν, 
ένέπιπτον είς τά παραδοξότατα τής παραδό- 
σεως καί τής στρεβλής συνήθειας σκιαγρα
φήματα. Άπαντες οί βυζαντινοί καί οί ίταλοί 
ζωγράφοι, ούδ’ αύτοΰ τοΰ Σιμαβούη έξαι- 
ρουμένου, ήναγκάζοντο ΐνα άναπληρώσι τήν 
έλλειψιν τής έμφάσεως διά λόγων γεγραμ- 
μένων έπί λωρίδος χάρτου ή ταινίας έξερχο- 
μένης τών χειλέων τών άπεικονιζομένων 
άγίων ή άνθρώπων, ή.έξηρτημένης ύπέρ τής 
κεφαλής αύτών. Έζωγράφουν δέ πάντες εί
κόνας άκάμπτους καί ακινήτους πλησίον 
άλλήλων, άνευ σκιαγραφήματος καί δλικής 
συμμετρίας τών συμπλεγμάτων. Πρώτος δέ 
δ Γιώτος ένεψύχωσε καί παρέσχε κίνησιν 
τοΐς ύπ’ αύτοΰ ζωγραφουμένοις άνθρώποις, 
έμφασιν ταΐς κεφαλαΐς καί ομοιότητα ταΐς 
είκόσιν.

’Αντικαθιστών άντί τής έκ χρυσοΰ άλω 
( f o n d )  τήν σκηνογραφίαν ( p a y  s a g e ) , δ 
Γιώτος έδημιούργησε τήν ζωγραφικήν * διό 
καί έπωνομάσθη ύπό τών θαμβουμένων αύ— 
τοΰ συγχρόνων μ α θ η τ ή ς  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς .  
Καίπερ δέ πλεΐστα άμαρτών καί σπουδαία 
δοξάζεται έξ ΐσου τω 'Ραφαήλω καί τώ Μι

χα ήλ  Άγγέλω καί τώ Τισιανώ, ών έγένετο 
άληθώς διδάσκαλος.

'Ο Γιώτος ήν ού μόνον ζωγράφος, άλλά 
καί, ώς οί λοιποί μεγάλοι της Παλιγγενεσίας 
καλλιτέχναι, γλύπτης καί άρχιτέκτων, οί- 
κοδομήσας τό Οαυμάσιον τής μητροπόλεως 
τής Φλωρεντίας κωδωνοστάσιον, καί έξερ- 
γασθείς τά την πρόσοψιν αύτοΰ κοσμοΰντα 
άνάγλυφα καί άγάλματα. Αί ζωγραφίαι αύ
τοΰ τυγχάνουσι πανταχοΰ έν Φλωρεντία, έν 
Ρ ώ μη , έν Νεαπόλει, καί ιδίως έν τώ έν 

IIίση Campo Santo, ένθα έξεικόνισε την 
ιστορίαν τοΰ ’ί  ώ β , καί βλέπομεν τάς είκό
νας τών διασημοτάτων αύτοΰ μαθητών, 
Γοζόλη Βουφαμάλκου, Μ έμμι καί τών δύο 
Orcagna. Είναι δέ τό Campo Santo κοι- 
μητήριον περιεχόμενον ύπο έξήκοντα άψ ί- 
δων ίδρυθεισών έν έ'τει 1 2 7 8  κατά το ύπο 
τοΰ ’ίωάννου τοΰ Πισάτου καταλειφθέν διά
γραμμα. 'II γή τοΰ κοιμητηρίου μετηνέχθη 
έκ Παλαιστίνης. Οι τάφοι είσίν έστοιχισμένοι 
ύπο τήν στοάν, οί δέ τοίχοι άνάπλεοι τοιχο
γραφιών, έν αίς φαίνεται τό αυστηρόν καί 
σκυθρωπόν τοΰ μεσαιώνος πνεΰμα καί δ τοΰ 
θανάτου φόβος, ή τελευταία κρίσις, καί ή 
κόλασις τοΰ αδου, καί ή χαρά τοΰ παραδεί
σου. Έ νώ  οί πλούσιοι καί εύδαιμονες τής 
γής δίδουσιν εαυτούς τή τρυφή καί τή τών 
εγκοσμίων άπολαύσει, δ θάνατος φαίνεται 
έπισκήπτων λάβρος, Οερίζων βασιλείς, βα
σίλισσας, άρχιερεΐς , καί παραβλέπων τούς 
έπικαλουμένους αύτόν πενητεύοντας καί τα- 
λαιπωρουμένους * οί δέ άγγελοι καί οί δαί
μονες έρίζουσι προς άλήλλους περί τών 
σωμάτων τών άποθνησκόντων. Ετέρωθι 
δέ παρίστανται τρεις βασιλείς, οΐτινες, κ υ - 
νηγοΰντες έ'ν τινι δάσει, βλέπουσίν άνοιγο— 
μένους πρό αύτών τρεις τάφους καί έν αύτοΐς 
τρία πτώ ματα έν τρισί σήψεως περιόδοις 
οντα. Μετά δέ ταΰτα εκτυλίσσεται ή τε
λευταία κρίσις, καί δ άδης καί δ παράδεισος.

Οί ζωγράφοι τοΰ Campo Santo έσή- 
μηναν ιδίως τό φοβερόν τοΰ χριστιανισμού · 
τόν δ’ άληθή παράδεισον έζωγράφησεν 
δ Φρά Αγγελικός δέ Φιεζόλης (F ie— 
zole, 1387  — 1 4 5 5 ) ,  δ μετριόφρων μονα
χός, ό'στις ήρνήθη ταπεινοφρονών τήνάρχιε- 
πισκοπήν τής Φλωρεντίας, καί άφοΰ διήγαγε 
τον βίον ζωγραφών καίάσκητεύων, άπέθανεν 
άγνοών ότι ήτο άγιος καί μέγας ζωγράφος. 
Ως δέ οί ζωγράφοι τών είκονίων (m iniatu

res), μή θέλων ΐν ’ άμαυρώση τά  χρώ ματα, 
έξέκλινε τάς άσθενεΐς αύτών κράσεις καί 
τάς σκιάς, καί τήν ύπό τάς πτυχάς διαφαι- 
νομένην σάρκα, εΐτε έξ άγνοιας τής μορφής 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος, είτε έξ άγνείας 
χριστιανικής. ’Αλλ’ ούδέν ήττον τά έ'ργα 
αύτοΰ καί μάλ·στα οί άγγελοι καί αί παρθέ
νοι άποπνέουσιν άφέλειαν άφατον, καί ούρα- 
νίαν μακαριότητα.

Ά μα  τώ Φρά Άγγελικώ, ό'στις όρθώς νο- 
μίζεται έσχατος καί ένδοξότατος τών τεχνι
τών τοΰ μεσαιώνος, ήκμασαν έν Φλωρεντία 
δύο τεχνϊτα, ιοΐτινες προήγαγον διαφερόντως 
τήν ύπό τοΰ Γιώτου ήδη έπανορθωθεΐσαν τέ
χ ν η ν  δΔόνος di Paolo, δ έπικληθείς Uc
cello (Πτηνον) τοΰ πρός τά  πτηνά ενεκα 
αύτοΰ έ'ρωτος ( 1402 — 1479  ), ό'στις πρώ
τος έθέσπισε τά περί τών έν άπόπτω καί τής 
σκηνογραφίας (perspective), ής άνευ ού

δεμία εικονική άπεικασία γίνεται βεβαία καί 
παντελής, καί τοσοΰτον έξεκαύθη ύπό τής 
προς αύτήν μερίμνης, ώστε ταύτης επιμε
λούμενος παρέβλεπε τελείως τήν εικόνα. 
Διενυκτέρευε δέ διατριβών περί προβλημά
των σκηνογραφικών λύσεις· καί ότε ή γυνή 
προέτρεπεν αύτόν ΐνα κοιμηθή, « Ά, άνέ- 
κραγεν! ούδέν ώραιότερον τής σκηνογρα
φίας».  Ο δε έτερος ήν ό Maso di F in i- 
guera, ώτινι οί Ιταλοί άποδίδουσι τήν 
χαλκογραφίαν, καίπερ τών Γερμανών άπο- 
διδόντων ταύτην τώ Martin Shoen .Οί νεό
τεροι ό'μως κριτικοί όρθώς φρονοΰσιν ότι ει- 
ναιέξεύρεσις Ιταλών1 διότι ή πρώτη χαλκο
γραφία τοΰ Fi nig α era επιγράφεται τό έ'τος 
1452 , αί δέ τοΰ Slioen υστεραι τοΰ 1400.

Μαθητής τοΰ Ιωάννου G iberti δ Φινι— 
γουέρας, ένομίζετο άριστος τών έγκαυστουρ- 
γών (nielleurs) καί χαρακτών της ’Ιτα
λίας. 'Η έγκαυστική τέχνη, έν χρήσει ουσα 
καθ’ ολον τον μεσαιώνα παρά τοΐς χρυσό— 
χόοις, παρήγαγε τήν χαλκογραφικήν. Δια- 
δοΰσα πανταχόσε άπομιμήματα τών καλλί- 
στων τής τέχνης έργων, έγένετο πρός τάς 
τέχνας ό',τι πρός τάς έπιστήμας ή τυπογρα
φία , καί, ό'περ άξιοθαύμαστον, ή χαλκο
γραφία έξευρέθη καθ’ δν καιρόν δ Γουτεμ— 
βέργιος καί ό Φάουστ έτύπονον έν Μαγεντία 
άνευ χρονολογίας τήν πρώτην αύτών λατι
νικήν Βίβλον. Ένέκυψαν δετή τέχνη ταύτη 
μετά τόν Φινιγουέραν ό Βαλδίνης, δ Βοτι- 
κέλλης, δ Πολλαγιουόλος, καί ιδίως διέ- 
πρεψαν δ Μαντέγνας, δ Αλβέρτος Δύρερ, δ 
Μάρκος ’Αντώνιος, ό Λουκάς δέ L eyde , 
δ 'Ρεμβράνδος, οί Sadeler καί άλλοι-

Είς τοΰτον δέ τόν καιρόν άνάγεται καί τό 
άπό τών Κάτω Χωρών απόρρητον τής σκευ- 
ασίας τών χρωμάτων διά τοΰ έλαίου, δ'περ 
έκόμισε μέν ό Άντωνέλλης ό Μεσσήνιος, 
διέδωκε δέ ό Castagno, ό'στις πρώτος ήρ
ξατο μελετάν τήν άνατομίαν τότε καί ταύ
την έπιστήμην γενομένην, ύπέρ ής, καίπερ 
πρός παντοίας προλήψεις παλαίοντες, τοσοΰ
τον ενεθουσίων τής Φλωρεντίας οί καλλιτέ- 
χναι. Διότι μή έ'χοντες ώς οί 'Έλληνες τ ε -  
χνΐται τήν άπό τών γυμνασίων ευκαιρίαν 
τοΰ μελετάν γυμνόν καί ζώντα τον άνθρω
πον, έτρέποντο εις τήν περί τά  πτώματα 
σπουδήν. Οΰτω λοιπόν οί τεχνΐτα ι, όρμώμε- 
νοι άπό τής έν ταύτώ γενομένης έπιδόσεως 
τής σκηνογραφίας καί σκιαγραφίας, καί 
τής έξευρέσεως τής χαλκογραφίας, δι’ ής 
έπληθύνθησαν τά άπομιμήματα τών καλλι
τεχνημάτων, καί ύπό τής επιστήμης έμ- 
πνεόμενοι, άνήχθησαν εις τήν άληθή τέ
χνην, ής τοσαΰτα κατέλιπον ήμΐν απαρά
μιλλα έ'ργα.

Έ π ε τ α ι συνέχεια.

Η

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗ Σ ΡΙΧ.Μ ΟΝΔΙΙΣ.

Οί δύο υποψήφιοι της P r/ μόνδης δήμαρχοι, 
ό ρ.εν κε·/αρισμένος τω στοατώ, ό δε τω δήμω 
προσφιλής, έδικάσθησαν προς άλλήλους. 'Η δίκη 
εμελλεν ΐνα κριθη τη έσ /άτη  γνώμη 3 0  άπρι- 
λίου έν τω  εφετείω της 'Piy μόνδης.

Τοΰτο δέ συνεδρεύει Ι'ν τιν ι αιθούση κείμενη 
έν τω Κ απιτωλίω , ύπεράνω της αιθούσης έ'νθα 
συνέρχονται οί βουλευταί. Το Καπιτώλιον είναι, 
ώς γνωστόν, άρ^αΐόν τ ι οικοδόμημα, ό'περ κ τ ι-  
σθέν έν έ'τει 1 8 1 2  δέν έπεσκευάσθη εκτοτε ού- 
δαμώς, καί άπό πολλοΰ ηδη έφαίνετο ύπόσαθρον 
τοΐς άρχιτέκτοσιν. Ή  εκλογή τοΰ δημάρχου 
διαφέρει λίαν τω  λαώ της 'Ρ ιχμόνδης, οστις 
συνηλΟεν άθρο'ος άπό της πρωίας εϊς τό δικαστη- 
ριον καί τάς περί την μεγάλην αίθουσαν στοάς.

’ Ηδη δύο δικασταί είσελθόντες έκάθισαν. 
Το'τε δέ αίφνης ακούεται κρότος διπλοΰς καί 
ύπο'κωφος ώς μακράν έκπυρσοκροτοΰντος κανο
νιού. "Εκαστος έγείρεται ό'πως (λάθη την αιτίαν 
τοΰ παραδο'ξου έκείνου κρότου- άλλά τότε ακούε
τα ι πάταγος φρικτός θραυο[Λενων δοκών, καί τό 
δάπεδον έν ώ συνωστίζετο τό άπειρον πλήθος 
τών θεατών κατε'πεσε ρ.ετ’ αύτών είς τήν αίθου
σαν τών Αντιπροσώπου είς 2 5  [7-έτρων βάθος, 
καί ρ.όνον [Λίκρόν τοΰ δαπέδου (Λε'ρος έ'νθα έκά- 
θηντο οί δικασταί έ'[Λεινεν ακίνητον α ετ ’ αύτών 
καί τών παρ’ αύτοΐς έφη[7.εριδογράφων. Πολλοί 
τών θεατών έσώθησαν περιπλεχθέντες είς τοΐς 
παραθύροις, ό'θεν έπη'δησαν είς τάς στοάς καί 
έ'φυγον.

Ή  καταστροφή αύτη συνέβη ολίγον πρό τής 
συνεδρείας τών αντιπροσώπων. Έάν έπήρχετο 
ρ,ία ώρα ύστερον, τό δάπεδον κατέπιπτεν άν 
έπ ’ αύτών καί τά  έκ τούτου κακά έγίνοντο άν 
φρικωδέστερα. Κατά τήν στιγμήν τής πτώσεως 
τοΰ δαπέδου είκοσι μόνον άνθρωποι έτύγ^ανον 
περιπατοΰντες έν τή  αιθούση τοΰ βουλευτηρίου.

Διαδοθέντος δέ τοΰ λόγου περί τής καταστρο
φής είς τήν πόλιν, οί κώδωνες τών παρακειμέ
νων έκκλησιών έσήμαινον είς βοήθειαν. Ο ί πυρο- 
σ βέστα ι, επομένου κατόπιν απείρου πλήθους, 
ήλθον, καί άναβάντες διά κλιμάκων καί σχοι-

/ * > £  n i  ~ \ / , »
νιων ήρςαντο ινα ανασπιυσι τα  καταπεσοντα, υφ 
ών έστέναζον ή έ'κειντο νεκροί εκατοντάδες πολ
λαί άνθρώπων. Καί πρώτον μέν έξήχθησαν οί 
ολίγοι περισωθέντες έ'χοντες ενδύματα κατε- 
σχισμένα καί ό'ντες πλήρεις κονιορτοΰ· έπειτα  
δέο ί νεκροί καί τραυματίαι, οΐτινες κατετίθεντο 
φύρδην μίγδην είς τόν κήπον τής αύλής τοΰ Κα
πιτω λίου, ήτις μετ’ ολίγον άπετέλεσε φαντασίαν 
πεδίου μάχης. Οί στενάζοντες τραυματισθέντες, 
αί οιμώζουσαι γυναίκες άναγνωρίζουσαι τα  π τώ 
ματα τών συγγενών αύτών, ήσαν θέαμα αλγεινόν 
τοΐς πάσι.

Παράδοξον δέ ό'τι οί δύο ύποψη'φιοι δήμαρχοι 
έ'πεσον πλησίον άλλήλων καί ούτοι είς τήν α ί
θουσαν τοΰ Βουλευτηρίου* άλλά τραυματισθέν- 
τες έλαφρώς περιεσώθησαν.

Μέχρι τοΰδε έξήχθησαν (τεντήκοντα εξ νεκρο ί 
καί περί έκατόν βαρέως πεπληγωμένοι. Έν τώ  
παρόντι ούδείς λόγος πραγμάτων έν άπάση τή 
πόλει. Τά ό ’ έργαστήρια έκλείσθησαν καί κα 
λύπτονται ύφάσμασι μέλασιν ώς έν πενθεί*
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*Εν τούτω δε, της βροχής έπισκηψάσης αύθις 
ραγδαίας τήν νύκτα , ένενοη'σαμεν το ανεπαρκές 
της πεπισσωμένης οθόνης, και διενοούμεθα ΐνα 
κατασκευάσωρεν ήμΐν κατοικίαν προσφορωτέραν.

'Αμα τη ή αέρα, ζητη'σαντες τόπον εύπρεπή, 
έξελέξαμεν παρά την παραλίαν άντικρύ τού 
ναυαγήσαντος πλοίου κατάφυτόν τινα λοφίσκον, 
δεκαπέντε ποδών ΰψους, έφ’ ού έκρίναμεν ΐνα 
κατασκευάσωμεν ξυλίνην καλύβην.

Έ π ι τρεΐς ήμέρας ό Μουσγράφ, ό Γεώργιος 
κα ίό  "Άλικ έ'κοπτον τά  δένδρα καί τούς θάμνους 
και είργάζοντο τον όμαλισμόν τοΰ . γηπέδου. 
Καθαρισθέντος δέ τούτου, έπορεύθημεν προς το 
πλοΐον ινα λάβωμεν τήν άναγκαίαν ξυλείαν, καί 
έντός μιας έβδομάδος κατωρθώσαμεν ϊνα έγείρω- 
μεν εύρεΐαν καλύβην, ην έστεγάσαμεν διά ξηρών 
φυκών και οθόνης πεπισσωμένης. Μετά δέ ταΰτα 
εξη'λθομεν εϊς τά  πέριξ ύδατα, έν οίς εΰρομεν 
πλήθος φωκών, αίτινες άμα ίδοΰσαι το άκάτιον 
έσπευσαν ΐνα προσέλθωσι προς ήμάς. Έν ροπή 
οφθαλμού περιεκυκλώθημεν ύπ αύτών. Τινες 
δέ τών μεγίστων παρερχόμεναι ταχέως πλη
σίον ήμών έ'δακνον τάς κώπας· μία δε έτόλμη- 
σεν ΐνα έξορμήση έκ τοΰ ΰδατος καί έμπη'ξη τάς 
άοπάγας αύτής τη πρώρα τοΰ άκατίου οΰτως, 
ώστε παρ’ όλίγον άνέτρεπε τούτο. Ό  Ά λικ 
έκτύπησεν αύτήν διά τής κώπης, και έφυγεν 
αγρίως βρυχωμένη· ήμεΐς δέ κτυποΰντες τάςλοι- 
πάς προς τά  δεξιά καί αριστερά έτοέψαμεν αύ
τάς εις φυγήν.

Τά ενδύματα ήμών έφθείροντο όσημέραι . 
"Εκρινα λοιπόν ΐνα κάμω έκάστω ήμών άναξυ- 
ρίδα καί έπενδύτην έκ τής οθόνης τών ιστίων, 
ό'πως έξερχώμεθα μετ’ αύτών έπί θη'ραν. ’Αλλ 
άναγκαζομένων ΐνα μετερχώμεθα τήν τέχνην τοΰ 
κρεωπώλου, τα·/έως έκηλιδοΰντο οΰτως, ώστε τό 
θερμόν ΰδωρ δέν ήδύνατο ΐνα καθαρίση αύτά. 
Διό έδοκίμασα, άπιστούντων τών φίλων μου, 
ΐνα κατασκευάσω σάπωνα.

Κατώρθωσα δέ τοΰτο άνάψας μεγάλην πυράν,

Έ ν  τα ίς  λόχμαι;.

ειςήν έρριψα ξηρά θαλάσσια φύκη καί τινα κογ- 
χυλια. Αποθεσας δε τήν τέφραν είς τινα πιθάκνην, 
εν ής τώ πυθμένι έκαμον πολλάς μικράς τρύπας, 
έχυσα έπ αυτής ΰδωρ, ό'περ, βραδέως διυλιζόμε- 
νον όια τών τρυπών, ένεφορεΐτο σόδας καί πο- 
τάσσης και ολίγης άσβόλου. Τώ δέ διυλισθέντιr/\ ,. f *
υ ία τ ι  προσεθεσα ποσον τ ι  ανάλογον έλαίου 
φωκης, καί οΰτως έ'σχομεν σάπωνα, ό'στις με- 
γαλως χρήσιμος ήμΐν έγένετο πρός καθαριότητα 
και υγείαν. Εμοΰ δ ’ άσχολουμένου περί τήν 
τοΰ σάπωνος κατασκευήν, ό Μουσγράφ καί ό 
Γειόργιος και ό Χαρρυς άνέβησαν εις τήν κοου- 
φήν τοΰ όρους, έν ούτινος τη ύπωρεία κατεσκη- 
νώσαμεν. Τήν εσπέραν έπανελθα'ντες κατάκοποι, 
εύρον έςαιρετον τό έφθόν τής φώκης κρέας, όπερ 
απετελεσεν άπαν ήμών τό δεΐπνον. 'Η έκδρομή 
αυτών έγένετο δυσχερεστάτη· διότι, εύρόντες 
μύρια προσκόμματα άπό τών δένδρων καί τών 
διάφορων παρασίτων φυτών, άτιοτελούντων άδι- 
αοατούς λόχμας, διατρυπωμένας τγ;δε κάκεΐσε 
μονον ύπό τών παρά τών φωκών άνοιχθεισών διό
δων, ή ναγκάζον το ΐνα διέρχωνται έρποντες δ ι’ 
αυτών. Φθασαντες όμως εϊς τήν κορυφήν τοΰ 
ορούς, έλησμόνησαν τάς άπό τής άναβάσεως τα 
λαιπωρίας· διότι είχον ένώπιον αύτών θέαΐΛα 
μεγαλοπρεπεστατον, περιλαμβάνον άπαν τόπεοί 
αυτους αρχιπέλαγος. Έ π ί τοΰ όρους έ'στησαν 
μακράν κάμακα μετά σημαίας έστηριγμένης διά 
τεσσάρων σχοινιών έμπεπηγμένων πασσάλοις. 
Ύπερθεν τής σημαίας έκρέμασαν λάγηνον πε- 

πωσμενην καί πεπισσωμένην έχουσαν έγγραφον 
δηλοΰν τιν ι τρόπω ήδύνατο τις ΐνα εΰρη ήμάς.

Επανελθοντες είδον παρά τήν άκτήν πλήθος 
θαλασσίων πτηνών ή κορμολάνων. Έκ μιας πυ- 
ροβολησεως εφονεύθησαν είκοσιέξ. Ή  σάρξ αύ
τών, ει καί έλαιώδης, είναι ήττον δυσάρεστος 
τής τών φωκών· διό καί περιτίλαντες αύτούς έκρε- 
μασαμεν ανα δύο έκ τινων υψηλών κλάδων , 
οπως προφυλάξωμεν ά —ο τής τών πολλών μυιών 
επήρειας, αίτινες τοΰ ανέμου ένεκα δέν ήδύναντο 
ίνα αναπετωνται. Αλλ’ οί οξυδερκέστατοι ίέρα- 
κες, ών βρίθουσιν αί άκταί, ϊδόντες μακρόθεν 
τα  πτηνά , έ'δραμον παμπληθεί πρός αύτά. 
Ημείς ό'μως έδιώξαμεν αύτούς πυροβολοΰντες.

Ζ '.

Περατωθείσης βαθμηδόν τής κατασκευής της 
καλύβης, ήσχολήθημεν περί τήν έσωτερικήν 
αυτής έξαρτισιν. Παρα τήν μίαν γωνίαν τής 
καλυβης εθέσαμεν τράπεζαν έκ σανίδων, ήτις

εμελλεν ΐνα ήναι άντί γραφείου. ’Ύπερθεν δέ 
αύτής άνηρτήσαμεν τό χρονόμετρον καί τά  ναυ
τικά  έργαλεΐα καί τήν βιβλιοθήκην ήμών συγκει- 
μενην έκ τεσσάρων τόμων, μιας Γραφής καί τοΰ 
’Α π ο λ ε σ θ έ ν τ ο ς  Π α ρ α δ ε ίσ ο υ  τοΰ Μίλτωνος 

καί δύο αγγλικών μυθιστορημάτων, ών έ'λειπον 
σελίδες τινές. Τό μικρόν διασωθέν κάτοπτρον 
έκρεμάσαμεν παρά τό παράθυρον. Πρός δέ τά  
όεςιά καί αριστερά τοΰ γραφείου ό Μουσγράφ και 
έγώ εθέσαμεν τάς κλίνας ήμών άποτελουμένας 
έκ δύο κιβωτίων, άτινα έπληρώσαμεν έκ ξηρών 
φυκών άντί στρωμνής. Έν τώ μέσω τής καλύ- 
βης έστήσαμεν έτέραν παραλληλόγραμμον τρά
πεζαν καί δύο ξύλινα θρανία, καί περαιτέρω άλ
λην μικροτέραν χρησίμην έν τώ μαγειρείω· ύπέρ 
αύτής δέ έξηρτησαμεν δύο σανίδας έφ’ ών έθέτο- 
μεν τά  μαγειρικά σκεύη καί τάς λυχνίας.

Διατάξαντες άπαξ τά  κατά τόν βίον, έστρά- 
φημεν ήδη καί εϊς τήν πρός άλλήλους συμπερι
φοράν. Έ πειδή, καίπερ μέχρι τοΰδε όμονοη'- 
σαντες καί βιουντες ώς ά ίελ φ ο ί, πολλάκις 
περιήλθομεν είς λόγους δριμεΐς, οΐτινες ήδύ
ναντο προϊόντος τοΰ χρόνου ΐνα μεταβληθώσιν 
είς μεγάλας έριδας. Έννοήσαντες δέ ό'τι ή μέν 
ομόνοια είναι δύναμις, ή δέ διχόνοια όλεθρία, 
έκρίναμεν ΐνα έκλέξωμεν ένα πρόεδρον, ούχί ώς 
κύριον ή δεσπότην, άλλ’ ώς ο ικ ο γ ε ν ε ιά ρ χ η ν ,  
μετριάζοντα τήν δύναμιν τοΰ δικαστοΰ τή τοΰ 
πατρος πραότητι, καί συντάςαντες είδος πολιτεύ
ματος έπί τίνος λευκοΰ φύλλου τής Βίβλου, καί 
όμόσαντες έπ ’ αύτής, έξελέξαμεν πρόεδρον τόν 
πλοίαρχον Μουσγράβ ώς πρεσβύτερον.

"Εκτοτε ό πλοίαρχος έλαβε τήν πρωτοκαθε
δρίαν έν τη τραπέζη, καί έπαυσε συνεργαζόμενος 
έν τώ μαγειρείω.

Διευθετη'σας τά  περί τήν καλύβην έπορευόμην 
προς άλιείαν έλπίζων ΐνα προσθέσω ϊχθΰς τινας 
τή συνήθει ήμών τροφή. Εύρον δ ’ έκ τύχης 
έν τώ πυθμένι τοΰ κιβωτίου πέντε ή εξ ι (υμένα 
άγκιστρά καί έ'να κάλαμον, δ ι’ ών κατώρθωσα 
ίνα άλιεύσω πολλούς ονίσκους καί συνάξω πολλά 
όστρεα.

ΙΙροβλέποντες δέ τήν κατά τάς μακράς τοΰ 
χειμώνας νύκτας άνίαν ήμών, συνεστήσαμεν ώς 
αλληλοδιδακτικήν σχολήν, έν η ό μέν Χάρ- 
ρυς και ό Αλικ, μή γνωρίζοντες μήτε ΐνα γρά- 
φωσι μήτε ΐν άναγινιόσκωσι, προέκειτο ΐνα δι- 
δαχθώσιν, ήμεΐς δέ ϊνα μάθωμεν τήν γλώσσαν 
αύτών. Έγώ δέ έμελλαν ϊνα διδάξω τήν γαλ
λικήν.

Φρονουντες δέ ότι έπρεπεν ϊνα παραμίξωμε ι

τά  συμφέροντα τοΐς ήδέσι κατεσκευάσαμεν διά
φορα παίγνια πρός ψυχαγωγίαν.

'Άμα έγερθέντες τήν πρωίαν έπορευόμεθα έπί 
ξυλείαν’ διότι διατηροΰντες νύκτα καί ήμεραν 
τό πΰρ άσβεστον ειχομεν πολλών ξύλων χρείαν.

Τή 1 5 Μαρτίου έπεχειρήσαμεν μακράν τινα 
έκδ ρομήν, καθ’ ήν εΰρομεν έκπληκτοι ίχνη άρ
χαίας σκηνώσεως. Τότε άνεπολήσαμεν ό'τι ό λ ι-  
μήν τοΰ Καρνλε'ύ έγένετο πολλάκις καταφύγιον 
τών φαλαινοθηρών καί φωκοθηρών.

Φθάσαντες δέ εϊς τά  έσχατα τής νήσου, εΐδο- 
μεν πλήθος φωκών , ών αί πλεΐσται μικοαί έ'τι 
ούσαι έπαιζον πλησίον τών αητέοων. Έν δέ τώ 
μέσω αύτών ίστατο γηραιός τις Λέων τής θα
λάσσης, φαινόμενος ώ; μονάρχης τοΰ τόπου, καί 
χαίρων ώς γηραιός πατριάρχης έπί τοΐς άθυρμασι
τών νεων φωκών. Έ κ διαλειαυ.άτων νάσκων * . , , » » /- 
ηνοιγε το πελώριον αυτου στου.α, και εβλεποι/εν
τάς άνόδοντας αύτοΰ σιαγόνας. Τό βλέμ μα τούτου 
ήν ποαότατον.Άμα ό'μως ϊδών 
ήμάς άφήκε κραυγήν κατα- 
πλη'ξασαν τά  νεογνά, έφ’ ά 
όρμήσαντες προσεβάλομε: καί 
έσκοτώσαμεν έπτά , ά άπη- 
γάγομεν πρός τόν λέμβον.
Άλλα τότε ειδομεν τάς θ ή
λε ίας ριπτομένας εϊς τήν θά
λασσαν, καί επομένου κατόπιν 
τοΰ γηραιού Λέοντος, κολυμ- 
βώσας πρός ήμάς άποπλέοντας.

Η ό r, αί φώκαι προσήλθον πρός 
ήμάς μαινόμεναι· μία δ ’αύτών 
έφαίνετο τοσοΰτον παρωργι- 
σμενη ώστε παρ’ όλίγον ήλθεν 
ινα πηδήση είς τόν λέμβον.
Φοβηθείς δε μή—(υς πηδήσασα 
■)ακη ήμάς, ή μάλλον ταράξασα 
τήν ισορροπίαν άνατρέψη τόν 
λέμβον, πυροβολήσας έσκότωσα 
καί ταύτην. Ίί  έκπυρσοκρότη- 
σις κατεφόβησε τάς λοιπάς οΰ
τως, ώστε ώπισθού οόαησαν.

Καί οΰτως ήμεΐς πάλιν 
εσχομεν πλήθος κρέατος, όπεο 
άποθέσαντες είς άλας έθησαυρί- 
σαμεν. Άλλ’ ή τροφή αΰτη κα
θίστατο όσημέραι άπεχθεστέ- 
ρα, καί ήδέως έδίδοαεν άν 
αύτήν άντί ό λίγων οσπρίων, 
ή και αύτών τών λεπών τών 
γεωμήλων, άτινα άμεριμνών- 
τες έρρίπτομέν ποτε άπό τοΰ 
καταστρώματος εϊς τήν θά
λασσαν.

Η '.

Ό  χειμών έπήλθεν ήδη 
δριμύς· οί άνεμοι πνέουσι 
ψυχροί καί παγετώδεις· ή όαί· 
χλη κατακαλύπτει παχεΐα  καί 
πένθιμος τά  πάντα- τά δένδρα 
έξηράνθησαν, καί ό βίος ήμών 
καθίσταται μάλλον [/άλλον αφόρητος.

Ζητών ποτε λάχανόν τι δυνάμενον ϊνα γένη- 
τα ι ήμΐν χρήσιμον ώς φυτική τροφή έξεΰρον φυ- 
τόν πλατύφυλλον, ούτινος ό κορμός περιείχε ζα
χαρώδη τινάΰλην. Άλλ’ ή γεΰσις αύτοΰ έφαίνετο 
ήμΐν αηδής. Έδοκίμασα ό'μως ΐνα κατασκευάσω 
έξ αύτοΰ είδος ζύθου, ό'περ καί έπέτυχον έν μέρει. 
Έκ τούτου δέ όρμώμενος ήθέλησα ΐνα κάμω καί 
οινόπνευμα. Άλλ’ έννοήσας πόσον τό οινόπνευμα 
ήδύνατο ϊνα καταστη ήμΐν έπιβλαβές, κατέλι- 
πον εύθύς πάσαν ποοπαρασκευήν.

Έξελθόντες ποτέ έπί κυνηγεσίαν ειδομεν τόν 
Αλικ καί Χάρρυ άνερχομένους περιχαρείς καί 

άγγέλλοντας ότι είδον παρά τήν άκτήν δύο κύ- 
νοίζ οΐτινες ι^οντες οίυτοκς ε<ρυγον
έντρομοι. 'Εκτοτε δέν η^υντίθνίϋΐεν ϊνα άνευ- 
ρω(7.εν αυτού?*

ο  Νοέμβριος έληγεν ήδη, καί ούδεμία είσέτι 
άπελευθερώσεως έλπις έπεφαίνετο ήμ ΐν . Ή  κατά- 
στασις ήμών καθίστατο μάλλον μάλλον αφόρητος

καί ανιαρά- ό δ ’ άπελπισαος καταλαμβάνων 
ήμάςσυνεχέστερον καθίσταοργίλους. Έν τοιαύτη 
τιν ι άπελπισμοΰ ώρα έπήλθέ μοι έννοια τοΰ 
κατασκευάσαι έκ τών ένόντων σκάφος δυνησό- 
μενον ϊνα περαιώση ήμάς είς τήν Νέαν Ζηλαν
δίαν. Άλλά πού εύρεΐν τά  είς τοΰτο χρήσιμα 
έργαλεΐα, ών δέν άπελείφθη ήδη άλλο εϊ μή τε
τριμμένος τις πέλεκυς; Ούχ ήττον άπεφάσισα 
ϊνα κατασκευάσω πρώτον τα  αναγκαία εργαλεία· 
καί πορευθείς πρός τό πλοΐον, άφηρεσα όσα 
ήδυ^ήθην τεμάχια χαλκού καί σιδήρου καί ξύ
λα καί ήλους. "Έκαμον δέ άπό πολλών πόνων 
σιδηρουργεΐον, δ ι’ ού κατεσκεύασα τά  ποός τήν 
χρείαν άτεχνα και πρώτα είς τόν σκοπόν έργα
λεΐα .

Άλλά μεταβαλόντες γνώμην προειλόμεθα, 
άντί τοΰ κατασκευάσαι νέο ν σκάφος, ΐνα μετα- 
χειοισθώμεν τό τοΰ λέμβου μεγαλύνοντες καί 
εύρύνοντες καί βαθύνοντες αύτό προσθήκη άλλης

ξυλείας.>Τό έ'ργον άπ^'τησεν άν τουλάχιστον 
δύο μήνας. Πλήν δέν ήδυνάμεθα ϊνα είσέλθωμεν 
άπαντες είς τόν οΰτω μεγεθυνθε'ντα λέμβον.
Έγνωρίζομεν ότι ή θαλασσοπορία έ'σται κινδυ- 
νωδεστάτη· καί έάν έπέπρωτο ϊναο ί τρεΐς άπελ- 
θόντες άπολεσθώσι κατ’ αύτήν, οί δύο έν τή 
νη'σω άπολει©θέντες ήδύναντο ϊνα διαμένωσι, 
μέχρις ού ή οί άποπλεύσαντες, έπιτυχόντες τοΰ 
σκοπού, πέμψωσιν αύτοΐς βοη'θειαν, ή τύχωσιν 
άλλης τινός έκ τής τύχης σωτηρίας.

Ο λόγος μου έγένετο δεκτός ώς φρονιμώ- 
τερος παοά πάντων, πλήν τοΰ Χάρρυ, ό'στις 
άπέφηνε τήν έπιχείρησιν τολμηραν καί μωράν. 
« Τό κατ’ έαέ, έλεγε, προτιμώ ϊνα μείνω έν
ταΰθα μάλλον ή ριψοκινδυνεύσω έν τοιούτω λέ- 
πει λεπτοκαούου. λ

Τή έπαύριον έπελαβόμεθα σπουδαίως τοΰ έρ
γου. Καί ό αέν Ά λικ  ήσχολεΐτο περί τό ξυ- 
λεύεσθαι καί άνθοακίζειν, έγώ δέ καί ό Μουσ
γράβ ίδρύσαμεν ναυπη'γιον έν τώ αιγιαλώ διά

κορμών δένδρων παοαλλη'λως έν τή άκτή έστοι- 
χισμένων. Καί τήν μέν ημέραν διετρίβομεν 
περι τήν εΰρυνσιν καί έπίρρωσιν τοΰ λέμβου, 
την όε νύκτα, άπό ξυλουργών γενόμενοι σιδη
ρουργοί, ήτοιμάζομεν τούς είς τήν έπαύριον 
άναγκαίους ήλους καί μεταλλικά μηχανήματα.

Περι ’Ιούνιον μεσοΰντα ο λέμβος ήν ήδη 
έντελο>ς κεκρασπεδωμένος καί σεσανιδωμένος. 
Άντί δε ιστού ελάβομεν ίστοκεραίαν τής γοελέτ- 
τας, και κατεσκευάσαμεν ιστία έκ πισσαλιφοΰς 
και ασφαλτώδους οθόνης. Άγαθη δέ τύχη ή άν- 
τλ ια  του πλοίου, καίπερ άπό πολλοΰ έρριμένη 
έπι τής ά κτή ς, ήδύνατο ευκόλως ΐνα έπι- 
σκευασθή.

Έν τώ  άντλω ειχομεν εμπεδώσει ήμισυ 
πίθου άποτεταγμένου πρός χορηγίαν ποτίμου 
ΰδατος. Τέλος δέ θέσαντες καί τήν πυξίδα παοά 
τό πηδάλιον ειχομεν πλοΐον έτοιμον πρός άπό- 
πλουν, έχον μήκος μέν δεκαεπτά ποδών, πλάτος 

δέ έξ. Ϊϊφεληθέντες έκ τής 
πλημμυρίδος εύκόλως ήδυνή- 
θημεν ϊνα καθελκύσωμεν αύτό.

Τή δέ 19 Ιουλίου τά  πάντα 
ήσαν έτοιμα πρός άναγωγήν. 
Ο Γεώργιος καί Χάρρυς προεί- 

λοντο ϊνα μείνωσιν έν τή  νήσω. 
Πριν ή έκπλεύσωμεν, συνελ- 
θόντες άπαντες είς τήν καλύ
βην προσηυχήθη μεν, επικαλού
μενοι τήν θείαν πρόνοιαν ύπέρ 
έκείνων οΐτινες έδιδον εαυτούς 
θαλάσση τοσοΰτον έπικινδύνω, 
καί ύπέρ τών καταλειπου.έ- 
νων έν τη έρημη νη'σω. Με
τά  ταΰτα ενηγκαλίσθημεν ώς 
αδελφοί καί άπεχωρίσθηαεν.

Τήν ένδεκάτην τής πρωίας 
όιηρχόμεθα μεταξύ τών δύο 
ακρωτηρίων άτινα συνιστώσι 
τήν είσοδον τοΰ κόλπου τοΰ 
Καρνλε'ύ, διανύοντες έξ λεύγας 
καθ ώραν. "Πδη αί Ώκλάν- 
δειαι νήσοι ήφανίζοντο έν τώ  
όρίζοντι, καί ήλπίζομεν ταχύν 
καί εύτυχή τόν διάπλουν. 
Άλλ αίφνης έγένετο σφοδρός 
ό άνεμος, τά  κύματα ήγείοοντο 
φοβερά εξορμώντα μέχρις ήμών, 
καί τό σκάφος δεινώς έσάλευεν. 
Ί ί  δέ νύξ ε—ήλθε ταχεία  καί 
πολλή, καί είς έπίμετρον τής 
άθυμίαςήμών έπέσκηψε χάλαζα 
καί χιώ ν. Περί τάς τοεΐς τής 
πρωίας τα κύματα καταστάντα 
πελώρια διανίσταντοάγρια καί 
διερρήγνυντο περί ήμάς μετ’ 
άφράστου πατάγου καί δίνης· 
ή δέ θαλασσα ήν υ.εητ)i φωσφό
ρου άφροΰ. Αίφνης παμμέγε- 
θε'ς τ ι  κύμα έξήρε τό σκάφος 
είς ΰψος άπιστον καί περικυ- 
κλώσαν περιέστρεψε περί εαυ

τό πολλάκις ώς λεπτόν κέλυφος.
Τριπλή φωνή έπη'ρθη πρός τόν ούρανόν! διότι 

ένομίσαμεν ότι άπωλέσθημεν. Εύτυχ_ώς προνοη'- 
σαντες προσεδέσαμεν εαυτούς τώ καταστρο'ιματι. 
Άλλά τό σκάφος, ούτινος τό έρμα ήν έν τώ μέσω 
τοΰ άντλαυ, έπανήλθεν είς τήν φυσικήν αύτοΰ 
θέσιν, καί οΰτως ήδυνήθημεν ΐν’ άναπνεύσωμεν.

Διετρίψαμεν τρεΐς ήμέρας καί τρεΐς νύκτας 
χειμαζόμενοι καί κινδυνεύοντες.

Τέλος τη  πρωία τής τετάρτης ήμέρας, άφοΰ 
ύπέστηαεν παντοίας κακοπαθείας, τής τρικυ
μίας κατασταλείοης, ειδομεν διαγραφομένην 
πλησίον γήν. Ή  νήσος Στέβαρτ ή μάλιστα πρός 
μεσημβρίαν κειμένη τής Νέας Ζηλανδίας άπεΐχεν 
ήμών όλίγα μ ίλια . Αλλα, αναπαυσαμένου τοΰ 
άνέμου, δέν ήδυνάμεθα ϊνα προχ_ωρήσωμεν. *Ον- 
τεςδέ λίαν έξησθενισμένοι ήδυνατοΰμεν ϊνα /.α- 
πηλατώμεν · δ ιότι ούδέν άπό τεσσάρων ημερών 
έφάγομεν. Τά πάντα ήσαν έφθαρμένα · τό S; 
κρέας τών φωκών διαβραχέν έσάπτ.



Ilspl τήν έσπέραν ό άνεμος έπνευσε πάλιν 
ούοιος, καί άναπετάσαντες τό μέγα ίστίον εττλνι— 
σιάσαμεν τη άκτή · άλλ’ έπελθούσης τής νυκτός 
δεν ήδυνήθη μεν ΐνα προσορμισθώμεν. Τη ο 
έπαύοιον, άκτοπλοήσαντες μέχρι τής ένδεκάτης 
ώρας, είσήλθομεν τέλος σώοι καί υγιείς εις τόν 
κόλπον τοΰ P ort A dventure, καί κάμψαντες 
άκρωτήριόν τ ι άλιτενές, είδομεν αίφνης καλύβας 
καί κήπους.

Η θέα τών ανθρωπίνων οικήσεων έχαροποίη- 
σεν ή μάς οΰτως, ώστε ήλαλάξαμεν. Έ π ί τής 
παραλίας είδομεν περιπατοΰντα λευκόν άνθρω
πον καί παρ’ αύτόν μέγαν τής Νέας Γής κύνα. 
Έ π ί τοΰ [ϊηλοΰ μιας τίνος τών καλυβών είδομεν 

πολλούς Μάορις, ή ιθαγενείς τής Νέας Ζηλανδίας 
συνδιαλεγομένους καί χειρονομοΰντας. Γυναΐκές 
τινες , έπακολουθούαεναι ύπό τών παιδαρίων, 
ή'πλονον δίκτυα έπί τών φραγμών. Ούδέποτε 
είδομεν χαριέστερον θέαμα.

Ή δ η  έπλησιάσαμεν. Ό  κύων ίδών ήμάς

πρώτος ύλάκτησεν. 'θ  δέ λευκός άνθρωπος, βλέ
πων τό άλλόκοτον εκείνο σκάφος καί τούς έν 
αύτώ παραδόξους άνθρώπους, έδραμε πρός ήμάς 
καί σύν αύτώ άπαντες οί ιθαγενείς άνδρες, καί 
γυναίκες καί παΐδες.

Μ ετ’ ολίγον δέ άπέβημεν. Άλλ’ ή μεγάλη 
ενέργεια ή'τις ύπεξέκαιε τό θάρρος ήμών κα- 
τέλιπεν ήμάς ήδη σωθέντας. 'θ  ’Αλικ έλειπο- 
θύμησεν. 'θ  δέ Μουσγράβ καί έγώ μόλις ήδυ- 
νη'θημεν ίν’ άποκριθώμεν αύτοΐς, ών οί μέν, λα- 
βομενοι ήμών μή δυναμένων βαδίζειν, ύπεστή-

Υ \ “ \ '  τ  « . »  /puov, και τ,γον προ; τον οικον του Ευρωπαίου, 
κείμενον ούχί μακράν τής παραλίας, οί δέ εΐ- 
ποντο έκπληκτοι έπί τή ϊσχνότητι καί τη όψει 
ήμών.

Μετά τινας στιγμάς ό κύριος καί ή κυρία 
Κρός έ'δωκαν ήμΐν γενναίως λουτρόν καί ενδύ
ματα καθαρά, ών ιδίως είχομεν χρείαν, καί 
έκαθίσαμεν έν τΫι τραπέζη αύτών, καί έφάγομεν 
κρέας χοίριον καί ίχθύας καί γεώμηλα καί άρ

τον, άληθή θεομόν άρτον. Μετά δεκαεννέα μη
νών άθιωτάτην δίαιταν καί δέκα ή μερών παν
τελή νηστείαν Ικαστος δύναται ίνα έννοήση 
πώς έβλέπομεν τά παρατεθέντα εδέσματα! Ένό- 
μιζον ότι καταβροχθίσω τά  πάντα μόνος. ’Αλ'λ’ 
έ'σφαλλον · δ ιότι άμα φαγόντες ολίγον κατε- 
λήφθημεν ύπό κόρου καί έκοιμήθημεν ύπνον βα- 
θύν καί μακρόν.

Τη δ ’ επαύριον ό κύριος Κρός ή'γαγεν ήμάς 
έπί τό πλοΐον αύτοΰ F ly in g  S cu d , κότερον δε
καπέντε τόννων, λιμενίζον έν ’Ινβερκαργίλλ, 
κατα τήν μεσημβρινήν άκραν τής μέσης νήσου 
τοΰ αρχιπελάγους τής Νέας Ζηλανδίας.

Οί ιθαγενείς καί οί ολίγοι τής πόλεως ταύτης 
εύρωπαΐοι κάτοικοι έδέχθησαν ήμάςεύνοϊκώτατα.

Ό  Μουσγράβ καί ό Α λικ , ό'ντες ισχυροί τήν 
φύσιν, ταχέως άνέλαβον εαυτούς άπό τών πα- 
ρελθουσών ταλαιπωριών· έγώ όμως διετέλεσα έπί 
πολλάς εβδομάδας μή δυνάμενος ΐνα βαδίσω.

Τή έπιούση τής άφίξεως ήμών εϊς In te rg a r -

gill ό Μουσγράβ ήλθεν είς οφθαλμούς τών αξιω
ματικών, οΐτινες ήσαν αντι τής 'κυβερνήσεως 
τής επαρχίας, όπως κηρύξη κατά τούς ναυτικούς 
νόμους τό ναυάγιον τής Γ ρ α φ τώ ν  καί δηλώση 
αύτοΐς τήν κατάστασιν τών δύο συνοδοιπόρων, 
οΐτινες κατελείφθησαν έν τίί Ώκλανδεία νήσω.

’Αλλ’ ήτύχησεν ών έδεήθη· διότι οί αξιωμα
τικοί άπεκρίθησαν αύτώ ότι ή κυβέονησις δέν 
ήδύνατο ΐνα πέμψη εύθύς πλοΐον είς τάς Ωκλαν- 
δείας νήσους, πριν η σκεφθή τοΰτο.

Τότε δέ τις τών πρώτων τής πόλεως κατοί
κων, ύπό γενναιοφροσύνης όρμώμενος έκαμε κα
ταγραφήν συνδρομών, δ ι ’ ών ήδυνήθη ΐνα ένοι- 
κιάση καί έξαρτύση πλοΐον. Αλλά μή εύρόντες 
εύθύς πρόσφορον πλοΐον , ποοετιν-ήσαμεν τό 
F ly ind-S eud . Τοΰ δέ κυρίου Κοός μή οντος ίκα- 
νοΰ πρός τόν διάπλουν, ό γενναίος καί τολμηρός 
πλοίαρχος Μουσγράβ, καίπερ μυρία παθών, καί 
προθυμούμενος ίνα ίδη τά  τέκνα καί τήν σύζυγον 
αύτοΰ, έκρινεν ΐνα κινδυνεύση πάλιν ύπέρ τής 
έλευθερώσεως τών δύο καταλειφθέντων αύτοΰ φί
λων, πρός οΰς ήθέλησεν ΐνα φυλ.άξη πίστιν.

Μετά πέντε ήμέρας εΐδον αύτόν άναχωοοϋντα 
πάλιν εϊς τάς Ωκλανδείας νήσους, έπευφημοΰν- 
τος τοΰ πλήθους, καί παραπέμποντος αύτόν μέ
χρι τοΰ πλοίου.

Παρελθουσών δέ έπτά άπεράντων έβδομά- 
δο;ν, καθ άς μεγάλως ήγωνιώμεν ύπέρ αύτοΰ, 
είδομεν τόν έπί τίνος βράχου κατασταθέντα 
σημαιοφόρον άγγέλλοντα τήν έπ-άνοδον τοΰ 
Flyind-Scud φέροντος τόν Μουσγράβ. Οί κά
τοικοι άπαντες συνέόραμον είς τήν άκτήν ώς καί 
κατά τήν άναχώρησιν αύτοΰ, όπως ίδοισι τό 
έπανερχόμενον πλοιάριον, καί πανηγυρίσωσι τήν 
επάνοδον τοΰ γενναίου ήμών φίλου.

Ή το  αύτός αγων μεθ’ έχυτοΰ τόν Γεώργιον 
καί τόν Χάρρυν. Φεΰ τής εύφοοσύνης μεθ ής 
ήσπάσαντο άλλήλους!

'θ  Μουσγράβ μοι διηγήθη τά  κατά τόν διά
πλουν, καί τήν χαοάν ήν ήσθοντο οί δύο δυσ
τυχείς ήμών φίλοι, ίδόντες έπανερχόμενον εκεί
νον είς σοιτηρίαν αύτών. ' θ  Χάρρυς ίδών αύτόν 
πρώτος μόλις ίσχύσεν ΐνα καλέση τόν φίλον, καί 
έπεσε λειποθυμήσας.

Εν τώ  P ort R oss, όπου ήγκυροβόλησεν επα
νερχόμενος, εκαμε παράδοξον έξεύρεσιν, έπειδή 
εύρεν έ'ν τινι καταπεσούση κά)ύβη παρά τήν 
άκτήν πτώ μα ναύτου τινός κείμενον έπί τινων 
σανίδων. Παρ' αύτόν ήτο γραφική τις  πλάξ, έν ή 
ήσαν γεγραμμένα γράμματά τινα κατασταθέντα 
δυσανάγνωστα ύπό τής βροχής.

Αλλά μ ετ’ ού πολύ τό μυστήοιον τοΰτο όιε- 
σαφήθη· διότι έμάθομεν εκ τίνος άγγλικής έφη- 
μερίδος ότι πλοΐόν τ ι χιλίων έκατόν τόννων, τό 
In vercau ld , πλέον άπό Μελβούρνης είς Βαλπα- 
ραΐζον, έναυάγησε κατά τών βράχων τοΰ Port 
R oss. Έ κ δέ τών είκοσιπέντε άνθρώπων τοΰ 
πληρώματος εξ μέν έπνίγη.σαν, δεκαέξ δέ άπέ-, 
θανον ύπό πείνης έν τή νήσω, τρεις δέ μόνον, ών' 
καί ό πλοίαρχος, κατόρθώσαντες ΐνα περισωθώσι 
συνελέχθησαν ύπό τίνος ίσπανικοΰ πλοίου μετά 
δώδεκα μήνας, ούς διήγαγον έ'ν τιν ι τών ’Ωκλαν- 
δείων νήσων, 'θ  δ ’ άποθανών ναύτης ανήκε βε
βαίους εϊς τό ναυαγήσαν πλοΐον.

Καί ταΰτα μέν τά  έν έ'τει 1 8 6 4  συμβάντα1 
ό'ντων δέ ήμών έν τή πρός μεσημβρίαν έσχατια 
τής νήσου, άλλοι τινές ναυαγοί έστέναζον έν τή 
άντιπέραν πρός βορράν αύτής άκρα, καί, εϊ καί, 
τόσον πλησίον, ήγνοήσαμεν την παρουσίαν αύ
τών. Οί κύνες οΰς είδομεν ήσαν αύτών.

Έπισπεύδων ΐνα ΐδω τήν πατρίδα καί τούς 
έμούς, άπέπλευσα είςΜελβούρνην έ'ν τιν ιόλκάδι. 
Αλλ’ άμα έκπλευσάντων ή θάλασσα έχειμάζετο 
οΰτως, ώστε διηγάγομεν τρεις μήνας άντί δεκα
πέντε ημερών διαπλέοντες.

Ο Μουσγράβ, έπιβάς είς άτμόπλοιον, έ'φθασε 
πρό έμοΰ. Εύρον όέ αύτόν έν Μελβούρνη ύπηρε- 
τοΰντα έ'ν τ ιν ι γραφική τών ναυτικών τραπέζη, 
και εύτυχοΰντα παρα τη συζύγω καί τοΐς τέ- 
κνοις. Αλλ’ ύστερον άπήλθεν είς Αμεοικήν.

'θ  Ά λικ διετέλεσε θαλασσοπορών. Ό  δέ 
Γεώργιος έ'μεινε παρά τοΐς placers τής Νέας Ζη

λανδίας. Ό  δέ Χάρρυς διέτριβεν έν Αυστραλία 
μετά τίνος συγγενούς ζώα τρέφοντος. Έ γώ  δέ,, 
άναπαυσάμενος έπί τινας μήνας έν Συδνε'η έπέ- 
βην είς πλοΐον, καί έχάρην ίδών πάλιν τήν Γαλ
λίαν, άφ’ ής άνεχώρησα πρό εϊκοσιν έτών, μή 
έπιτυχών τοΰ ποθουμένου πλ,ούτου.

- ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ.

ΟΔΟΝΤΑ. ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ.

' θ  Αύτοκράτωρ Θεοδόσιος ό Αάσκαρις, μονα
χού χιτώ να  περιβεβλημένος καί έπί τε'φρας κοι- 
τόμενος, τάς δέ χεΐρας έσταυρωμένας εχων έπί 
τοΰ στήθους, έ'πνεε τά λοίσθια.

Συνδιαλλαγείς μετά τοΰ Θεοΰ, προετοιμασθείς 
καθ’ όλα διά τήν φοβεοάν στιγμήν, άπεκδυθείς 
τό άνθροίπινον μεγαλεΐον, εύχαρίστως ήθελε τεί
νει τούς βραχίονας πρός τόν θάνατον έάν δέν 
έβασανίζετο ύπό τής ιδέας τοΰ υίοΰ του Ίωάννου 
άτυχούς έννεαετοΰς πλάσματος, τοΰ όποιου τήν 
νεανικήν κεφαλήν ηθελεν ίσως συντρίψει θέτων 
έπ ’ αύτής τό βαρύ διάδημα τής Νικαίας.

Ό  Αύτοκράτωρ έκλαιε καί δικαίως, διότι 
άπητεΐτο χειρ ισχυρά ό'πως υποστήριξή τό δ ιά 
δημα τοΰτο έπί τής κεφαλής τοΰ Ίωάννου' ό δέ 
άτυχης πατήρ έχθρούς μόνον έ'βλεπε περί εαυτόν.

Γεώργιος ό Ακροπολίτης δέν είχε βεβαίως λη
σμονήσει ότι κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος 
είχε μαστιγωθή ώς δοΰλος. —  Ο Μυ,σαλίων 
άπεβλήθη περιφρονητικώς τοΰ Συμβουλίου. — Μι
χαήλ ό Ιίαλιολόγος. . . .  Ώ  I έάν ήδύνατο νά 
λησμονήση όλεθρίαν τινά ν ύ κ τα ....  πλήν ίσως 
τήν λησμονήσει, δ ιότι άπαξ μόνον ό Αύτοκράτωρ 
έδείχθη σκληρός πρός αύτόν.

ic 'θ  Μ ιχαήλ είνε γενναίος. Κράξατε τόν Μι
χαήλ Ήαλαιολόγον ! Σπεύσατε!

Είς τών φυλάκων άναχωρήσας έπέστρεψε π ά - 
ραυτα, άκολουθών Μ ιχαήλ τόν Παλαιολόγον.

Ή το  ήοη νύξ. Η σκηνή τοΰ Αύτοκράτοοος 
έφωτίζετο ύφ’ ένός μόνου λύχνου, ό'στις άδιακό- 
πως ταραττόμενος ύπό τοΰ άέρος άμυδράν διέχεε 
λάμψιν. Δύω γυναίκες καί είς ίερεύς γονυκλινείς 
παρά τήν κλίνην έπηγρύπνουν έπί τόν άσθενή.

'θ  Θεόδωρος, άμα ίδών τόν Μ ιχαήλ, ενευσεν 
αύτοΐς νά άπομακρυνθώσιν* οί δέ δύω άνθρωποι 
έ'μειναν άφωνοι ό εις άπέναντι τοΰ άλλου ·

'θ  Αύτοκράτωρ έλάλησε πρώτος.
« Μ ιχαήλ! είπέ μοι, μέ μισείς;

—  Ναί.
—  Καί έν τοσούτω σέ προσκαλώ κατά τήν 

ώραν τοΰ θανάτου μου, άπαιτών παρα σοΰ μεγά

λην ευεργεσίαν.
—  Προσκαλεΐς έμέ, διότι άλλος δέν δύναται 

νά σοί τήν χορηγηση.
— Μ ιχαήλ, αείποτεσέήγάπησα,τό γνωρίζεις.
Μ ειδίαμα πικρόν καί ειρωνικόν συνέστειλε τά  

χείλη τοΰ Παλαιολόγου.
α ‘Ω Μ ιχαήλ, μή κρίνης αύστηρώς τήν πρός 

σέ διαγωγήν μου! Έάν ποτε βασιλεύσης (όΘεός 
καί οί άγιοι νά σέ φυλάξωσιν άπό τοιούτου δυσ
τυχήματος), θέλεις μάθει κατά πόσον δικαιολο^ 
γοΰμαι δ ιότι σέ έφυλάκισα ό'τε μοι έ'λεγον, α Ό  
Μ ιχαήλ έπιβουλεύεταιτό στέμμα, επιβουλεύεται 
σέ αύτόν " είνε νέος, εύγλωττος καί άγαπάται 
ύπό τοΰ στρατοΰ.... » ’Α.λλ άφες με να τε
λειώσω, διότι αί στιγμα ί μου είνε πολύτιμοι. 
Άκουσόν με· αποθνήσκω καί άφινω υιόν,τέκνον 
άνευ προστασίας καί υποστηρίγματος· διορίζω δέ 
σέ κηδεμόνα μετά τοΰ Μυσαλίωνος· άποδε'χεσαι 
αύτόν τόν τίτλον;

—  Αποδέχομαι.
—  Καί ορκίζεσαι έπί τοΰ νεκρικού μου κραβ- 

βάτου καί ένώπιον τοΰ Θεοΰ ότι θέλεις διατελέ- 
σει ύπέρ τοΰ υίοΰ μου ώς πατήρ φιλόστοργος;

—  Άκουσον · αύριον μετά τήν κηδείαν σου 
θέλω φονεύσει τόν Μυσαλίωνα καί τήν οίκογένειάν 
του, δ ιά  νά μείνω έγώ μόνος κηδεμών τού τέκνου 
σου· μετά όκτώ ή μέρας θέλω ρίψει τό τέκνον σου 
είς δεσμωτη'ριον παρά τήν άκτήν τής θαλάσσης, 
καί μετά εν ετος θέλω έξορύξει τούς οφθαλμούς 
του διά σιδήρου πεπυρακτωμένου.

'Ο Αύτοκράτωρ, συναθροίσας τάς ύπολειπομέ- 
νας αύτώ δυνάμεις, έσύρθη έκτος τής κλίνης μέχρι 
τών ποδών τοΰ Παλαιολόγου, κράζων"

«Έ λεος! έ'λεος δ ιά τό  δυστυχές τέκνον! Έκ- 
δικήθ/ιτι έ“ ’ έμέ, κτύπησόν με διά τοΰ ξίφους 
σου, άλλ’ εύσπλαγχνίσθητι τό τέκνον μου!

—  Νά σέ κτυπη'σω διά τοΰ ξίφους μου! σύ 
θέλεις άποθάνει μετά μίαν ώραν.

—  ’Ώ ! εύσπλαγχνίσθητι, σέ έξορκίζω!
—  Θεόδωρε Αάσκαρι, ό Θεός είνε δίκαιος· μέ 

ερριψες σύ εις ειρκτήν έπί τρία έ'τη · ό πεπυρα- 
κτωαένος σίδηρος, ό έξορύξων τούς οφθαλμούς 
τοΰ υίοΰ σου, σοί έχρησίμευσε; όπως έρεθίσης 
τάς άγριας γαλάς, αΐτινες κατεσπάραττον τήν 
άδελφήν μου, έγκεκλεισμένην κατά διαταγήν 
σου έντός σάκκου πλήρους τοιούτων ζώων.

—  ’Αλλά τό τέκνον μου είνε άθώον !
—  Καί ή άδελφή μου ήτο άθώα.
—  'Οποιον έ'γκλημα επραξε;
—  Τής δέ άδελφή ς μου τό έ'γκλημα ποιον 

η το; διότι δέν ήθέλησε νά δώση είς γάμον τήν 
θυγατέρα της πρός τόν ευνοϊκόν σου Μυσαλίωνα; 
Συνέτριψας καρδίαν μητρικήν, άς συντριβή τώρα 
καί ή πατρική σου καρδία- έφόνευσας γυναίκα, 
είς αμοιβήν θέλει φονευθή τέκνον! Τοιαύτη είνε 
ή δικαιοσύνη. Ό δ ό ν  τ α  ά ν τ ί  ό δ ό ν τ ο ς !

—  Καλά, άνόκραξεν ό Αάσκαρις είμαι εϊσέτι 
ό Αύτοκράτωρ σου ! καί προσεκάλεσε δυνατή τή 
φωνή τούς φύλακας.

'θ  Μ ιχαήλ, θείς τόν πόδα έπί τοΰ λάρυγγος 
τοΰ Θεοδώρου, άπέπ,·ιξε τάς κραυγάς.

—  Σιώπα, πτώμα ! άγνοεΐς ότι Αύτοκράτωρ 
θνήσκων δέν βασιλεύει πλέον; Αλλά προς τ ί ,  
πρός τ ί  νά σέ έμποδίσω τού νά φωνάζης; προσ- 
έθηκεν ό Μ ιχαήλ, άφαιρέσας τόν πόδα του· είς 
τήν φωνήν σου ούδείς θέλει δράμει, καί άν τυχόν 
ηρχετό τ ις , δ ι’ ένός μόνου νεύματός μου ήθελε σέ 
καταπτύσει κατά πρόσωπον.

Καί ταΰτα είπών, έκάθισε παρά τήν κλίνη, 
τοΰ Αύτοκράτορος.

'Ολόκληρος παρήλθεν ώρα, άνευ ετέρου θορύβου 
εί μή τοΰ ρόγχου τοΰ άγωνιώντος. Αίφνης ό ρόγ
χος έπαυσε, καί σπασμωδική κίνησις έτάραξετόν 
μοναστικόν χιτώ να, ό'στις εκάλυπτε τό σώμα τοΰ 
Αύτοκράτορος.

Ό  Μ ιχαήλ, κύψας έπί τά π τώ μ α , άφηρεσεν 
άπό τοΰ κόλπου τό αύτοκρατορικόν διάταγμ α , 
δ ι’ ού διωρίζοντο κηδεμόνες τοΰ τέκνου Μ ιχαήλ 
ό Παλαιολόγος καί ό Μυσαλίων.

—  Στρατιώται! άνέκραξεν ό Παλαιολόγος, ό 
Αύτοκράτωρ άπεβίωσεν, έπίιροπος δέ τοΰ βασι
λείου τής Νικαίας είμαι έγώ!

—  Ζη'τω Μ ιχαήλ ό Παλαιολόγος! άνέκραξαν 
μυρίαι φοιναί.

Τήν έπιοΰσαν, μετά τήν κηδείαν τοΰ Αύτο
κράτορος, έσφαξαν τόν Μυσαλίωνα.

Μετά έν έ'τος, έ'ν Ttvt φρουρίω παρά τήν ά
κτήν τής θαλάσσης, έξώρυττον τούς οφθαλμούς 
τοΰ δυστυχοΰς τέκνου, τό όποιον ούτε καν άνθί- 
στατο κατά τών δημίων του.

( Βυζαντι'ί. )



Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

Η ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ Ρ ΙΤ Ο Ν .

'Ερευναι τοϋ Δυφέη. —  Πρώτος ηλεκτρικός σπινθήρ 
παρα/Οείς ύπο τοϋ ανθρωπίνου σώματος. —  Πειρά
ματα των Γίραανών φυσικών. —  Διάφοροι μετα- 
βολα'ι καί βελτιώσεις της στηλης.

Ειδομεν δτι οί γερμανοί φυσικοί κατεσκεύα- 
σαν ‘ηλεκτρικά; μηχανάς έκ σφαίρας ύαλίνης 
στρεφομένης περί άςονα. Η σφαίρα όμως πολλά
κις διαρραγεΐσα έπλήγονε τοΰ; ττεριεοτώτας· τού
του ενεκα βραδύτερον έν έ'τει 17 6 8  Άγγλος τις 
έπιστημών τής οπτικές B am sd en  αντικατέ
στησε·/ άντί τ ί ς  σφαίρας δίσκον σφαιροειδή έξ 
ύάλου στοεφόμενον περί άξονα καί τριβόμενον 
ύπο τεσσάρων προσκεφαλαίων, άτινα κατεσκεύα- 
σεν έκ τριχών ίππου δέρματι περιβεβλημένων. 
'Η πανταχοΰ νΰν έν χρήσει -ηλεκτρική μηχανή 
είναι ή αρχαία μηχανή τοΰ R am sdeu  , μετα- 
ποιηθεΐσα κατά τοΰτο μόνον, δτι άντί ένός 
•ηλεκτραγωγού κεχ_ωρισμένου αύτή έχει δύο.

Έν μέσω δύο ξυλίνων στηλών παραλλή
λων είναι κυκλοειδής δίσκος ύάλινος δυνάμενος 
ΐνα στρέφεται περί άξονα ύπό στροφάλου. *0 
δίσκος πιέζεται κατά κάθετον ύπό τεσσάρων 
τριπτών ίι προσκεφαλαίων έκ δέρματος ή μετά- 
ξ·ης κατεσκευασμένων. Κατά τήν όριζόντειον 
αύτου διάμετρον περιβάλλεται ύπό δύο χαλκών 
σωλήνων έν σχήματι πετάλου ίππου . Οί δύο 
σωλήνες ονομάζονται κτένες · διότι έχουσιν έν 
τή πρός την ΰαλον έστραμμε'νη αύτών έπιφανεία 
άκίδας ψαυούσας τόν ύάλινον δίσκον. Εϊσί δέ 
προσηρτημένοι σωλήσι μεγαλειτέροις τοΐς ή λεκ - 
τ ρ α γ ω γ ο ΐ ς ,  οΐτινες είναι άποκεχωρισαένοι 
έπί τεσσάρων ύαλίνων ποδών, καί ένοΰνται πρός 
άλλήλους ύπό μικροτέρου σωλήνος. Τέλος δύο 
έ'λαστρα χαλκοΰ προσηρτημένα έκατέρωθεν τών 
ξυλίνων σταθμών, οΐτινες έ'χουσι τους τρίπτας, 
θέτουσιν εϊς συνάφειαν αυτούς τής μεταλλι
κής άλύσεως άποληγούση; είς τό έδαφος. Έ κ τής

Ή  ηλεκτρική μηχανή.

περιγραφής ταύτης δυνάμεθα ΐνα έννοήσωμεν ευ
κόλως τήν θεωρίαντής -η λ εκ τρ ικ ή ς  μ η χ α ν ή ς ,  
άποβλεπούσης εϊς τήν γέννησιν ηλεκτρισμού άνα- 
πτυσσομένου διά τής τριβής. Εφόσον ό ύάλινος 
δίσκος στρεφόμενος περί τόν αύτοΰ άξονα τρί
βεται έν τώ προσκεφαλαίω, λαμβάνει τόν θετι
κόν ή ύάλινον ηλεκτρισμόν, τά δέ προσκεφάλαια 
τόν αρνητικόν. Άλλά τά  προσκεφάλαια, όντα είς 
συνάφειαν τοΰ έδάφους διά τών ξυλίνων στηλών 
καί τής άλύσεως, τείνουσιν άδιαλείπτως ΐνα 
έπιστρέψωσιν εϊς οϋδετε'ραν κατάστασιν. Α π’ 
έναντίας δέ ό θετικός ηλεκτρισμός τοΰ ύαλίνου 
δίσκου, [λή δυνάμενος ΐνα διαδοθή μένει έν ταΐς 
δύο αύτοΰ έπιφανείαις μ.ηδέν άποτελών κατά τό 
διάστημα ένός τεταρτημορίου τοΰ κύκλου, δηλ. 
άπό τοΰ άνω προσκεφαλαίου μέχρι τοΰ δεξιοΰ 
κτενός. Έκεί δέ ό θετικός ηλεκτρισμός τής ύά- 
λου, ενεργών είς τόν κτένα καί τούς ηλεκτρα
γωγούς, άποσυνθε’τε ι τό ουδέτερον αύτών ύγρόν, 
καί άπωθεΐ τό θετικόν καί έφέλκει τό άρνητι
κόν ρευστόν, δπερ ένοΰται πρός τό θετικόν αύτοΰ 
ρευστόν, καί οΰτως έπανέρχεται είς ούδετέραν 
κατάστασιν μέχρις ού πάλιν τό αύτό σημεΐον 
τοΰδίσκου διέλθη διά τών κάτω τριπτώ ν. Έ κεί 
ηλεκτρίζεται πάλιν, καί φθάσαν έ'μπροσθεν τοΰ 
όευτέρου κτενος ένεργεΐ ώς είς τάν πρώτον 
καί οΰτως έφεξής. Βλέπομεν λοιπόν έντεΰθεν 
δτι ό δίσκος ούδέν διαδίδει είς τούς ηλεκτρα
γωγούς· ά’ιτ' έναντίας δέ σκοπός αύτοΰ είναι τό 
άφαιοεΐν ά π ’αύτών τόν άρνητικόν ηλεκτρισμόν, 
καί οΰτως άφίνειν αύτούς μεστούς θετικοΰ ηλεκ
τρισμού. Τοΰ δέ σπινθήρος δντος άποτελέσματος 
της ένώσεως τοΰ άρνητικοΰ ύγροΰ τής χ ειρός καί 
τοΰ θετικοΰ τής μηχανής, αΰτη έν έκάστω σπιν- 
θήρι τείνει πρός τό έπανελθεΐν είς ούδετερότητα· 
άλλ’ ό -ηλεκτριζόμενος δίσκος διατελεΐ ήλεκτρί- 
ζων αύτήν έκ νέου.

Ετέρα ηλεκτρική μηχανή άπάντων έφελ— 
κύσασα τήν προσοχήν είναι ή τοΰ 'Ολλανδού 
φυσικοΰ V an  M a ru m  ( 1 7 8 5 ) ,  ή τις  έξάγει 
έπ ’ έςουσίας τόν έ'τερον τών -ηλεκτρισμών. Ομοίαν 
τινά κατεσκεύασε καί ό άγγλος φυσικός N a irn e  
έξάγουσαν τόν έτερον τών ήλεκτρισμών διά συν
αφείας τοΰ έτέρου τών ηλεκτραγωγών καί τοΰ 
εδάφους, καί χρησίμην ίδίως τοΐς άσθενέσιν.

Οΐ γερμανοί φυσικοί, οΐτινες διετέλεσαν έπί 
τινα είσέτι καιρόν μεταχειριζόμενοι τάς έκ 
σφαιρών ύαλίνων άρχαίας ήλεκτρομηχανά;, πα- 
ρετήρησαν δτι τό έκ πηγής ρέον ΰδωρ, ήλεκτρι- 
ζόμενον, μεταβάλλεται είς σταγόνας λαμπούσας 
ώς βροχή πυρός. Ό  δέ R ose κατώρθωσεν ΐνα 
διαβίβαση τόν ηλεκτρισμόν δ ι’ άναπνιδώντος 
ΰδατος άπό τίνος άνθρώπου είς άλλον, άμφο-

τέρων ίσταμένων έπί πλακούντας ρητίνης, άπε- 
χόνιων άλλήλων έβδομήκοντα ποδας.

Έξ δλων όμως τών τότε εΰρεθέντων φαινο
μένων ίδίως διήγειρε τον θαυμασμόν πάντων -ή 
άνάφλεξις φλεκτών ύλών ύπο τοΰ ήλεκτρικοΰ 
σπινθήρος. Έν τοσούτω οϋδεμία είσέτι έξήγησις 
έδίδετο τής τών ήλεκτρικών φαινομένων θεωρίας, 
καί άν έξαιρέσωμεν τάς ύπό τοΰ Δυφέη τεθείσας 
άρχάς, ούδεμία είσέτι έπίδοσις έγένετο κατά 
τοΰτο · διό καί ό φυσικός W atson  έ'λεγε τότε · 
« Έάν μ ’ έρωτη'<τη τις τ ί  τό όφελος τών ήλεκ
τρικών φαινομένων, δέν δύναμαι ΐνα εΐπω άλλο 
πλην ότι μέχρι τοΰ νΰν δέν προέβημεν τοσοΰτον 
έν τα ΐς έςευρέσεσιν, ώστε καταστήσαι αύτάς 
ώφελίμους τώ άνθρώπω. Άλλά παρηγορώμεθα 
βλέποντες δτι έν πάσι τοΐς τής Φυσικής μέρεσι 
φθάνομεκ βαθμηδόν είς τά  τελειότερα. "Εργον 
λοιπόν ήμών είναι ΐνα προβαίνωμεν άείποτε καί 
έπιτρέπωμεν τό λοιπόν τη θεία προνοία, ήτις 
ούδέν άσκοπον έδημιούογησεν. »

Άλλά τό ετος 1 <40 έπλησίαζε, καθ’ 5 ή 
έξεύρεσις τής Λουγδουνικής λεγομένη; βα υκα- 
λ ί δ ο ς ,  ή λ α γ ή ν ο υ  (b ou te ille  de L eyde) 
νέος έγένετο επιστημονικών έξευρέσεων ιππό
δρομος.

ΚΕΦΑΑΑ ΙΟΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Πειράματα τοϋ M ussclienbrock  έν Λουγδούνω. —
Πειράματα τοΰ Νολλέτ Ιν Παρισίοις. —  Φ ήμη τής
Λουγδουνικής λαγήνου.

Ιδού έκ ποίας τύχης έξεΰρεν ό M usscben- 
brock τήν λεγομένην Λ ο υ γ δ ο υ ν ικ ή ν  β α υ - 
κ α λ ίδ α  η λ ά γ η ν ο ν . Βλέπων δτι τά  ήλεκτρι- 
σθ έντα σώματα, είς τόν άέρα έκτιθέμενα, άπο- 
βάλλουσι ταχέως τόν ηλεκτρισμόν αύτών,oM us- 
schenbrock ένόμισεν ό'τι, έάν τό ήλεκτρισθέν 
σώμα ήτο πεοικεκλεισμένον έν ύαλίνω δοχείω, 
ή αλλο>ς έν κακώ ήλεκτραγωγώ, ήδύνατο ΐνα 
πρυσλάβν) πλείονα ηλεκτρισμόν καί διατηρήση 
αύτόν καί πλείονα χρόνον. Έδοκίμασε λοιπόν 
ινα ήλεκτρίσ·/) τό έν τή  ύαλίνη λαγήνω ΰδωρ. 
Και κατ’ άρχάς μέν ούδέν έθεώρησε παράδοξον 
δτε δέ μετ’ όλίγον ήθέλησεν ΐνα χωρίσ-ij καί άπο- 
κινήση την λάγηνον τοΰ ήλεκτρικοΰ σύρματος, 
δπερ διέδιδε τόν -ηλεκτρισμόν άπό τής μηχανής 
είς τό ΰδωρ, καί έ'λαβε διά  μέν τής μιας χειρός 
τήν λάγηνον, διά δέ τής έτέρας τό σύρμα, τότε 
ήσθετο φρικτής έν τώ  στη'θει καί τώ  βραχίονι κλο- 
νησεως, ήτις τοσοΰτον έφόβησεν αύτόν, ώστε 
έφανέρωσεν έν τή πρός τόν R eaum ur αύτοΰ 
έπιστολή (20  άπριλ. 1 7 4 6 )  δτι δέν ήθελεν ΐνα

C J . A P L A N l g . S C'OVX.

έκτεθή έκ δευτέρου είς αύτην, ούδέ βασιλεύς άν 
εγίνετο τής Γαλλίας.

Οί ουσικοί τών Παοισίων, ι/.αθόντε; τήν* » ν .
ίςεύρεσιν ταύττ,ν, εσττευσαν ϊνα έζαναλαοιοσι 
το πείραμα · ό δέ τότε διάσημο; ουσικό; Άβ- 
οας Νολλέτ, μη ουναμενος ιν αοεση πασι τοις 
περιέργοι;, ο ΐτινε; πανταχόθεν συνήρχοντο πρό; 
αύτόν, έδοκίμασεν ΐνα ηλέκτριση πολλοΰ; όμοΰ. 
"Εκαμε όέ τό πείραμα έν Βερσαλλία·.; παρόντο; 
τοΰ βασιλέως καί τής αύλής. Διακόσιοι πεντή
κοντα στρατιώται, λαβόμενοι τής χειρός, διε- 
στοιχισθησαν έν τνί αύλή τών ανακτόρων άπο- 
τελέσαντες άλυσιν. Καί ό μέν Άββάς εστη έν 
τώ ένί τών άκρων τής άλύσεω; · έν δέ τώ 
έτε'ρω ί'στατο ό τελευταίος στρατιώτη; έ'χων 
διά χειρός τήν λάγηνον πλήρη ήλεκτρισθέντος 
ΰίατος. Οτε δέ ό Άββάς έ'λαβε τό είς ταύτην 
είσδύον σύρμα, άπασα ή τάξις τών στρατιωτών 
ύπέστη κλόνησιν τοσοΰτον σφοδράν ώστε διαρρα- 
γεΐσα διεσκορπίσθη.

Κ-άμνων τά  αύτά πειράματα εί; ζώα ό Άβ
βάς Νολλέτ προσέβαλε πτηνά καί ίχθύας. Καί 
οι μέν ιχθύες άπέθνησκον έν τώ  ΰδατι * τά δέ 
πτηνά έ'πιπτον καταπεπληγμένα έν τή  πρώτη, 
έν δέ τ?ί δευτέρα εκροή τής λαγήνου άπέθνησκον.

Η περιέργεια κατέλαβε μετ’ όλίγον άπασαν 
τήν Εύρώπην, καί τό φαινόμενον τοΰτο έτερπε 
τούς άνθρώπους έπί πολλά έ'τη, τών μέν σοφών 
τούς πλουσίους έν συναναστροφαΐς, τών δέ άγυρ- 
τών έν ταΐς τριόδοις τό πλήθος ψυχαγωγούντων.
Ινα δέ καταστήσωσι τήν λάγηνον εύμετακόμι- 

στον, έκαμον ταύτην άπλουστέραν, καί 
έπώλουν αύτήν ώς λάγηνον τοΰ Ιη -  
g e n b o u z , έργαλεΐον δ συνήπτε τήν 
λάγηνον τοΰ L evde τή ηλεκτρική μη
χανή. Έπώλουν δ ’ έπίσης ώς ηλεκ
τρικήν ράβδον σωλήνα ύάλινον πλήρη 
ουσίας ηλεκτραγωγού καί περιβεβλη- 
μένον μέχρι τοΰ άνω άκρου σωλήνι 
λευκοπαρύφω. Ή ΰαλος, κεχρωμα- 
Τισμένη ούσα ώς ξύλον, είχεν άπαντα 
Τα στοιχεία τής λαγήνου τοΰ L eyde. 
’Ηλεκτρίζοντες δέ αύτήν προσε'φερον 

πα ιδ ιά ; χάριν τω βλέποντι, δστις 
μ^ δυσπιστών έ'θετεν έπί τής άνω 
ακρα; τήν χεΐρα αύτοΰ, ή'τις ψαόουσα
έν ταύτώ καί τόν ύάλινον σωλήνα
και τήν εσωτερικήν ήλεκτρισθεΐσαν
ΰλην, συνήπτε τήν έσωτεοικήν τή  
,ν ~ » / ) / ·εςωτερικη επιφανεια τοΰ εργαλείου,
καί οΰτω; έξετίθετο άπροο'πτως είς σφοδράν
κλόνησιν.

ΚΕΦ Α Α Α ΙΟ Ν  Π Ε Μ Π ΊΌ Ν .

Πειράματα άποδείςαντα τήν τα /ύ τη τα  καί δύναμιν
τοϋ ήλεκτρισμοΰ. —  Μεταποιήσεις τής Λουγδουνι
κής λαγήνου.

Αί κλονήσεις καί ή καταπληκτική ταχύτης 
τοΰ ηλεκτρισμού έφείλκυσαν, ώς ειδομεν, το
σοΰτον τήν τών σοφών προσοχήν, ώστε ήρξαντο 
ιν ασχολώνται περί τήν καταμέτρησιν της τα- 
χύτητος της δυνάμεως ταύτης. Ό  L em on ier, 
με'λος τής τών Έπιστημών Ακαδημίας, έκαμε 
πειράματα είς σύρμα σιδηροΰν μιας λεύγης μή
κους, είς ού τό άκρον έθεσεν άνθρωπον αίσθόΐΛε- 
νον τής -ηλεκτρικής κλονήσεως, καί μεταχειρι- 
σθείς ΰστερον σύρμα πολλών λευγών μήκους οέν 
ήδυνήθη ΐνα παρατηρήση μηδεμίαν διαφοοάν 
χρόνου μεταξύ τοΰ σπινθήρος καί τή; κλονήσεω;.

Πολλά μέλη τή ; βασιλική; έταιρία; τοΰ Λον
δίνου καί πρό; άλλοι; ό πρόεδρο; αύτή; M artin  
Folkes κ α ίό  W atson  έδοκίμασαν ΐνα μετενέγ- 
κωσι το ήλεκτρικόν ρευστόν διά τοΰ Ταμίσεω;, 
μεταχειριζόμενοι τό τοΰ ποταμοΰ ΰδωρ ώ; συνέ
χειαν τής 'ηλεκτραγωγού αλυσεως. Πρός τοΰτο 
έθεσε πλησίον τοΰ W estm in ster ήλεκτρισθεΐσαν 
λάγηνον τοΰ L eyde. Καί ή μέν μία άκρα τοΰ 
•ηλεκτραγωγού σιδηροΰ σύρματος συνήπτετο τή  
έντός τής λαγηνου ΰλη, ή δέ έτε'ρα έκρατεΐτό 
ύπό τίνος θεατού, δστις παρά τήν δχθην τοΰ 
ποταμοΰ είχε διά τής άλλη; χειρός ράβδον 
σιδηράν, ήν έβύθισεν εί; τόν ποταμόν, ένώ έν

ταύτώ έτερο; θεατή; άπό τή ; άντιπέραν όχθη; 
έβύθιζε διά τη ; μ ια; τών χειοών ράβδον σιδη
ράν, δια δέ τή ; άλλη; έκράτει σιδηροΰν σύρμα, 
δπερ ήδύνατο ΐνα τεθή εί; έπαφήν τού ηλεκτρα
γωγού τής λαγήνου.

Αντικαθιστώμενοι άντί τής εσωτερικής καί 
εξωτερική; ΰλη; τή ; λαγήνου οί δύο Ο’.αταί, 
κεχωρισμενοι ύπό τοΰ Ταμίσεω ;, ησθοντο 
εν ταύτώ τ ή ;  ήλεκτρική; κλονήσεω;. Οΰτω 
λοιπον το ηλεκτρικόν ρευστόν μετεκομίσθη με- 
ταβαΐνον έπαλλήλω; άπό τού σώματο; τοΰ 
πρώτου θεατού ει; το ΰδωρ τοΰ ποταμοΰ, άπό δέ 
τοΰ ΰδατο; εί; τό σώμα τοΰ δευτέρου θεατού 
καί τό ύπ ’ αύτοΰ κρατούμενον σύρμα. Έν δέ τινι 
τών πειραμάτων τούτων κατώρθωσαν ΐν ’ άνα- 
φλέξοισι μεθυστικά ποτά διά τοΰ έκ τοΰ ΰδατο; 
διελθόντο; ήλεκτρισμοΰ!!! Ή  έκπληξι; αύτών 
υπήρξε μεγίστη· διότι ούδεί; έπίστευεν δ τ ι ό 
ηλεκτρισμό; ήδύνατο ί'να παράξη πΰρ άφοΰ διήλθε 
δ ιά  τοΰ ΰδατο;.

Έ ν  τιν ι έπιστολή ην ό M u ssc lien b ro ck  
έγραψε πρό; τόν φυσικόν W a tso n , έλεγεν αύτώ 
μετα τής συνήθους έμφάσεως τών τότε σο®ών 
« M agnificen tissim is tu is  ex p e rim en tis  s 'i-  
p e ra s ti co n a tu s  o m n iu m , » ήτοι « Διά τών 
μεγαλοπρεπεστάτων σου πειραμάτων ύπερέβης 
πάντας. »

Τά άποτελέσματα ταΰτα έπηύξησαν τήν προ
θυμίαν τών φυσικών, 'θ  άββάς Νολέττος άπέ- 
δειξεν έν ετει 1 7 4 7  δ τ ι τό αύτό πείραμα τής 
Λ ο υ γ δ ο υ ν ικ ή ς  λ α γ ή ν ο υ  ήδύνατο ΐνα έκτε-

Η λεκτρ ικ ή  ελςι; τών πετάλων τοΰ χρυσου.

λεσθή δ ι’ άγγείου ύαλίνου κενού άέρος, καί δτι 
τό σχήμα τοΰ άγγείου δέν έχει ούδεμίαν δύνα- 
μιν · διότι έξέφερε τήν -ηλεκτρικήν εκροήν μετα- 
χειριζόμενος άντί τής λαγήνου άπλοΰν ύάλινον 
ποτηριον.

Αί διάφοροι μεταβολαί τής λαγήνου ήοξαντο 
ΐνα προετοιμάζωσι τήν θεωρητικήν έξήγησιν τοΰ 
παραδόξου φαινομένου, δπερ ούδείς μέχρι τοΰδε 
ήδυνήθη κατανοήσαι."Άλλος τ ις  φυσικός, ό Bevis, 
μετεβαλεν έπί το βέλτιον τήν άρχαίαν τής 
λαγήνου διάθεσιν, καί έ'δωκεν αύτή τό σχήμα 
δ διετήρησε μέχρι τοΰ νΰν. Έπειδή άναγνωρί- 
σας ό'τι ή δύναμις τής εκροής ηΰξανε κατά τό 
μέγεθος τής λαγήνου, ούδαμώς δέ καί κατά τήν 
αΰξησιν τοΰ έν αύτή ΰδατος, συνεπέρανεν δτι τό 
ΰδωρ ήτο χρήσιμον μόνον ώς ηλεκτραγωγός. 
Καί έπειδή τό ΰδωρ είναι πολύ άσθενέστερος 
•ηλεκτραγωγός τών μετάλλων, άντικατέστησεν 
άντί τοΰ ΰδατο; τεμάχια  μολίβδου · ή δέ πείρα 
εδειξεν δτ ι τό άντικατασταθέν έν τή  λαγήνω 
άντί τοΰ ΰδατος μέταλλον ηύ'ξανεν ίσχυρώ; τό 
ήλεκτρικόν άποτέλεσμα. Άντί δέ τοΰ μολίβδου 
έθεσεν ΰστερον πέταλα χρυσοΰ, ά'τινα δέν όξυ- 
δοΰνται καί είσι καλλίτεροι -ηλεκτραγωγοί. 
Έκάλυψε δέ καί τό εξωτερικόν τή ; λαγήνου 
διά  μεταλλικού πετάλου, 'θ  Bevis ένενόησεν 
δτι ή τήν λάγηνον κρατοΰσα χειρ ητο άντί 
•ηλεκτραγωγού.

Ή  συνήθη; Λ ο υ γ δ ο υ ν ικ ή  λ ά γ η ν ο ς  άπο- 
τελεΐτα ι νΰν έξ αγγείου ύαλίνου έξω μέν ύπό 
πετάλου κασσιτέρου περιβεβλημενού, μέχρι μ ι
κρά; άποστάσεως του στομίου τής λαγήνου,

έ'σω δέ ύπό πετάλου χρυσοΰ, καί άπολήγει είς 
τόν μεταλλικόν ηλεκτραγωγόν έν ε’ίδει άρπά- 
γης, δ ι’ ή ; έξαρτάται τοΰ ηλεκτραγωγού τή ; 
•ηλεκτρική; μηχανής. "Λλυσις δέ σιδηρά έξηρ- 
τημένη τή ; βάσεω; τή ; λαγήνου καί φθάνουσα 
μέχρι τοΰ έδάφου; είναι χρησίμη εί; τήν μετο- 
χέτευσιν τοΰ -ηλεκτρισμού τοΰ έναντίου τήν 
φύσιν εκείνου δστι; συνάγεται εί; τήν λάγηνον.

Ό  Bevis κατεσκεύασε πρώτο; τήν ‘ηλεκτρι
κήν κανονοστοιχιαν έκ τριών Λ ου γδο υ ν ικ ώ ν  
λ α γ η ν ω ν  συνδεδεμένων δ ι’ έλάσματο; σιδηρού 
και συναπτομενων τω εόαφει δ ιά  κοινής άλύ
σεω;. Ο ύέ W a tso n  κατεσκεύασε μετά ταΰτα 
κανονοστοιχίας έκ μεγάλων ύαλίνων λαγηνων, άς 
έγέμιζε πετάλων άργύρου καί δ ι’ ών έθανάτονε 
μεγάλα ζώα διά  μιά; έκροή;.

Τά φαινόμενα ταΰτα άπεδείκνυον σαοέστατα 
δτι τά  άποτελέσματα τή ; Λουγδουνική; λαγή- 
νου έξηρτώντο ούχί τοΰ βαθμοΰ τή ; δυνάμεω; 
τή ; ήλεκτρικής μηχανής, άλλά τής έκτάσεως 
τή ; έπιφανεία; ήν παρεΐχεν ή ύπό δύο μεταλ
λικών επιφανειών καλυπτομένη ΰαλο;. 'Ο Bevis 
άπέδειξε πειραματικώ; τοΰτο καλύπτων τά ; 
όύο έπιφανεία; μ ιά ; κοινή; πλακό; ύάλου διά  
δύο μεταλλικών πετάλων μέχρι; άποστάσεως 
δακτύλου άπό τών άκρων. Θετών δέ είς έπαφήν 
έν τών μεταλλικών πέταλων τοΰ -ηλεκτραγωγού 
τής -ηλεκτρικής μηχανής καί το έ'τερον τοΰ έδά
φους, έπετύγχανε τή ; αύτή; έκροή;, οΐαν έδιδεν 
ή λάγηνο;, ή την αύτήν παρέχουσα ύαλίνην 
έπιφάνειαν.

Άλλ αι διάφοροι αυται παρατη
ρήσει; δέν διεσάφουν είσέτι ίκανώ; τά 
φαινόμενα τ ή ; Λουγδουνική; λαγήνου. 
Τα μέν πειράματα έπληθύνοντο · ή δέ 
έπιστήμη δέν προεχώρει· οί δέ φυσικοί 
μετέβαλον καί έτελειοποίησαν τό έργα
λεΐον τούτο, μηκέτι τολμώντε; ίνα 
έςηγη'σωσι τά  φαινόμενα αύτού. Έπειδή 
έκαστο; τούτο μόνον έγνώριζεν, δτι πρό; 
έκτέλεσιν τοΰ πειράματο; έπρεπεν ΐνα 
θέση έν σώμα μή ηλεκτραγωγόν μεταξύ 
δύο σωμάτων ηλεκτραγωγών · άλλ’ 
ά'παντε; ήγνόουν ποΐόν τινα σκοπόν 
έπλήρου έκαστον τών στοιχείων τού
των. Έπέπρωτο δέ ΐνα τό έργαλεΐον 
τοΰτο διαπεράση τόν ωκεανόν, καί εΰρη 
έν Αμερική) τόν εύφυά φιλόσοφον, τόν 
αύστηρόν παρατηρητήν Φραγκλΐνον, 
δστι; έ'μελλεν ΐνα έξηγήση τοσοΰτον 

εύκρινώ; καί ευθύ; δ ,τ ι  ούδεί; τών έν Εύρώπη 
φυσικών ήδυνήθη ΐνα διασαφήση.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

"Ερευναι τοϋ Φραγκλίνου. —  Θεωρία τοΰ Ινιαίου 
υγροΰ. —  Φυσική άνάλυσις τής Λουγδουνικής λα
γήνου.

Ο Δυφέη, ώ; ειδομεν άνωτέρω, ύπέθεσε, 
πρό; έξήγησιν τών γενικών φαινομένων τού 
•ηλεκτρισμού, δτι ύπάρχουσι δύο ρευστά · τό 
ύαλώδε; -ητοι ό θετικό;, καί τό ρητινώδε; η ό 
άρνητικό; ηλεκτρισμό;. Παρεδέχθη δέ δ τ ι ό 
ηλεκτρισμό; ένυπάρχει έν ούδετέρα καταστάσει 
άπασι τοΐς σώμασιν, άποτέλεσμα ών τής αμοι
βαία; ούδετερότητο; τών δύο ηλεκτρισμών, τοΰ 
τε θετικού καί άρνητικοΰ, οΐτινε; ένυπάρχουσιν 
άπασι το ΐ; σώμασι. Διά δέ τής τρ ιβή; η τ ή ;  
θερμότητα; έπιτυγχάνομεν τή ; άποσυνθέσεω; 
τοΰ φυσικοΰ ρευστοΰ, καί τότε οΐ δύο -ηλεκτρι
σμοί, δ τε θετικό; καί ό άρνητικό;, οΐτινε; τυγ- 
χάνουσιν ηνωμένοι έν ούδετέρα καταστάσει,δια
χωρίζονται, καί ό μέν μεταβαίνει εί; τό τρίβον, 
ό δέ είς τό τριβόμενον σώμα, δπερ εύθύς έμψυ- 
χοΰται ύπό τοΰ έτέρου τών ηλεκτρισμών.

'Η  θεωρία αΰτη τών όύο άντιθέτων ύγρών 
δέν έξήρκει τώ  άμερικανώ φιλοσοφώ, δστι; άπε- 
δέχθη τήν ΰπαρξιν ένό; μόνου ύγροΰ, δ ι’ ου 
εξηγείτο άπλούστατα πάντα τά  τοΰ -ηλεκτρισμού 
φαινόμενα.

'Ο Φραγκλΐνο; ύπέθεσεν ότι τό ήλεκτρικόν 
ρευστόν τυγχάνει όμοούσιον έν παντί σώματι,
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ότι τά  άτομα αύτοΰ άπωθοΰνται μέν άλληλα, 
εχουσι δέ ίδικήν τινα προς τό ελκειν την ύ'λην 
ορμήν.'λπαντα δέ της φύσεως τά  σώματα, άτινα 
ανέκαθεν έποτίσθησαν ύπό του ύγροΰ τούτου, 
κατά λόγον της αύτοΰ ορμής, μέχρις ού αύτό 
ίσοστάθμησεν έν άπασι τοΐς σώμασιν, άτινα 
φαίνονται άμοιρα ηλεκτρισμού, έν τη  συνη'θει 
αύτών καταστάσει. ’Αλλ’ ώς διά της έντριβής 
η άλλης αιτίας διαρρήξωμεν την φυσικήν ίσο- 
σταθμίαν τοΰ ύγροΰ έν τω σώματι, ή συμπάθεια 
τοΰ έτέρου τών ηλεκτρισμών τοΰ τριβομένου σώ
ματος πρός τόν εναντίον ηλεκτρισμόν τοΰ τρί
βοντας έξεγείρεται, και ή ίσοσταθμία της 
ισο'τητος ρήγνυται. Καί τό μέν τρίβον σώμα 
πληροΰται ηλεκτρικού ρευστοΰ, τό δέ τριβόμενον 
αποβάλλει μέρος αύτού, ούτως ώστε ή αφθονία 
ή ή έλάττωσις τοΰ ρευστοΰ, ητις φέρει τά  δύο 
σώματα εϊς δύο διαφόρους ήλεκτρικά; καταστά
σεις, περιποιεΐ αύτοΐς τήν ιδιότητα τοΰ έφελ- 
κύειν άλληλα άμα τιθέμενα είς επαφήν. "Οταν 
σώμα τ ι  ήναι κεκορεσμένον ηλεκτρισμού, ό Φραγ- 
κλΐνος λέγει οτι είναι ήλεκτρισμένον θετικώς, 
έάν δέ άτελώς, άρνητικώς.

Αλλ εί καί ή θεωρία αύτη τοΰ Φραγκλίνου 
εύκρινώς διασαφεΐ τά  φαινόμενα τοΰ ηλεκτρι
σμού, δέν έγένετο δεκτή έν τή επιστήμη, καί οί 
φυσικοί, μάλιστα δέ οί Γάλλοι ένέμειναν τή 
ύποθέσει τών δύο διαφόρων ρευστών. Η τελευ
ταία  αΰτη θεωρία είναι μέν εύχερεστέρα πρός δι
δασκαλίαν η τήν δογματικήν έξη'γησιν, άλλά δέν 
είναι βέβαιον ό'τι είναι καί άληθής.

Ούχ ήττον ό'μως ή θεωρία τοΰ Φραγκλίνου, 
έ'ργον άνδρός έμβριθοΰς, έ'σται πάντοτε σεβαστή· 
διότι α π ’ αύτής όρμώμενος ό εύρέτης αύτής 
έχορήγησε τήν φυσικήν τη φυσική εξηγήσει τής 
Αουγδουνικής λαγήνου.

Κ ατά τόν Φραγκλΐνον τά αποτελέσματα τής 
λαγη'νου έξηγοΰνται διά τής διαφόρου ήλεκτρι
κής καταστάσεως τής εσωτερικής καί έξωτερι
κής έπιφανείας τής λαγήνου, ή άλλως τοΰ εσω
τερικού ή έξωτερικοΰ έπιβλήματος. Καί 
πριν ή φέρωμεν τήν λάγηνον είς συνάφειαν 
τής ήλεκτρικής μηχανής, τό έσωτερικόν 
έπίβλημα η ή έσωτερική έπιφάνεια τής 
λαγη'νου καί ό έν αύτή χρυσός τυγχάνουσιν 
έν ούδετέρα καταστάσει (κατά τήν θεωρίαν 
τοΰ Δυφέη), η άλλως τά  δύο ρευστά, τό 
τε  θετικόν καί άρνητικόν τυγχάνουσι παρα- 
λελυμένα καί έν ούδετερότητι έν τώ  σώ - 
ματι τούτω. Ή  δέ πρός αύτό ενέργεια τής 
ήλεκτρικής μηχανής, ή τις γέννα θετικόν 
ρευστόν, μεταβιβάζεται είς τόν χρυσόν η 
τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τής λαγη'νου. 
’Ενταύθα δέ τό ηλεκτρικόν ρευστόν ένεργεΐ 
διά τής ύάλου είς τά  δύο ύγρά, τό θετικόν 
καί άρνητικόν, άτινα ύπάρχουσι μεμιγμένα 
έν τώ έξωτερικώ έπιβλήματι. Γπό δέ τής 
δυνάμεως ταύτης τό ούδε'τερον ύγρόν τοΰ 
εξωτερικού έπιβλήματος αποσυντίθεται είς 
θετικόν καί άρνητικόν, καί τό μέν θετικόν 
ύγρόν άπωθεΐται καί καταρρέει είς τό έ'δα- 
φος, διά τοΰ σώματος τοΰ φυσικού τοΰ κρα- 
τοΰντος τήν λάγηνον, τό δέ άρνητικόν 
έλκύεται ύπό τοΰ θετικοΰ ύγροΰ τοΰ άνα- 
φυέντος έν τή λαγήνω.

Ή  παρέμπτωσις τής ύάλου, ού'σης κακής 
ήλεκτραγωγοΰ, έμποδίζει τούς δύο έναντίους 
ηλεκτρισμούς ΐνα ένωθώσι καί συνθέσωσιν έκ 
νέου τό ούδέτερον ρευστόν, ό'περ άν συνέβη π α 
ρευθύς, έάν άντί τής ύάλου ήτο μεταξύ αύτών 
άλλο τ ι  ηλεκτραγωγόν σώμα. Ή  ύαλος λοιπόν 
τής λαγήνου είναι χοησίμη ένταΰθα ώς μεσό
τοιχον χωρίζον τά  δύο έλεύθερα ρευστά, διατη
ρεί αύτά έν ένεργεία, καί καθιστά εύκολον τόν άπο- 
θησαυρισμόν πολλής ποσότητ;ς άμφοτε'ρων τών 
ρευστών μεταξύ τοΰ έξωτερικοΰ /α ί  έσωτερικοΰ 
έπιβλήματος, ήτις αύξάνει τοσοΰτο μάλλον, ό'σον 
τό εξωτερικόν έπίβλημα, ον έν άδιαλείπτω συν- 
αφεία τοΰ έδάφους, ό'περ έστί ή μεγάλη τοΰ 
ούδετέρου ηλεκτρισμού άποθήκη, λαμβάνει έξ 
αύτοΰ ό'σον ηλεκτρισμόν δυνηθη ΐνα συνάθροιση 
τό εσωτερικόν έπίβλημα.

Οΰτως έξηγεΐται ή ΰπαοξις δύο άντιθέτων 
ηλεκτρισμών έν τε τώ έσωτερικώ καί έςωτερικώ 
έπιβλήματι τής Αουγδουνικής λαγη'νου.

Έαν λοιπον δυνηθώμεν ΐνα συνάψωμεν τόν 
έσωτερικόν θετικόν τώ  έξωτερικώ άρνητικώ, 
οΐτινες χαρίζονται διά τής ύάλου τής λαγήνου, 
διά μεταλλικού τόξου, χεΐρα έχοντος ύαλίνην, οί 
δύο αντίθετοι ηλεκτρισμοί, φεύγοντες έν ταύτώ

Μ αγική πλάξ.

δια τοΰ ήλεκτραγωγοΰ τόξου, όρμώσι καί συνε- 
νοΰνται συνιστώντες έκ νέου ούδέτερον ηλεκτρι
σμόν, παράγοντες μεταξύ τοΰ τής άρπάγης 
άκρου τής λαγήνου καί τού ψαύοντος αύτό άκρου 
τοΰ τόξου λαμπρόν σπινθήρα, ώς συμβαίνει 
οσάκις θέσωμεν εί; συνάφειαν δύο σώματα δια
φερόντως καί ίσχυρώς ήλεκτρισμένα.

’Εαν ό'μως, άντί τοΰ φέρειν είς έπαφήν τά δύο 
ρευστά διά  τοΰ μεταλλικού ήλεκτραγωγοΰ, θε-

Ό  ήλεκτροφόρος.

λήσωμεν ΐνα ένώσωμεν αύτά διά τών δύο χ ειρών, 
ό τό πείραμα τοΰτο τολμών αισθάνεται’σφοδράς 
κλονη'σεως · διότι ή σύνθεσις τών δύο ρευστών 
γίνεται έντός τοΰ σωματσς αύτοΰ, ό'περ συνέβη 
καί τώ έφευρετη τής λαγήνου M u ssc licn b ro ck , 
ότε πρώτον καί τυχαίως έ'θεσε τήν μέν μίαν 
αυτοΰ χεΐρα είς τόν έν ένεργεία ηλεκτραγωγόν 
τής ήλεκτρικής μηχανής, τήν δέ έτε'οαν είς τήν 
λάγηνον πλήρη ήλεκτρισθέντος ύδατος.

Τοιαύτη ή άνάλυσις, τοιαύτη ή έξήγησις ήν 
ο Φραγκλΐνος έόωκε τοΐς τότε ουσικοΐς τών 
αποτελεσμάτων τής Αουγδουνικής λαγήνου. Έκ 
τών πολλών άλλων παραδόξων πειραμάτων τοΰ 
περιφήμου φυσικού τοΰ Νέου Κόσμου, άτινα έγέ- 
νοντο άφορμή ψαχαγωγίας, μνημονεύομεν ώς τό

πάντων θαυμαστότατον τήν λεγομένην μ α γ ικ ή ν  
ε ικ ό ν α ,  άνήκουσαν είς τά πολυάριθμα έργαλεΐα 
ατινα είναι χρήσιμα πρός παραγωγήν πύρινων 
εικόνων έν τώ σκότει διά τού ήλεκτρισμοΰ.

Λαμβάνομεν τεμάχιον ύάλου, ώτινι προσ- 
κολλώμεν έ'λασμα λεπτόν χα λκοΰ , ό'περ δια
γράφει πολλούς παραλλήλους έλιγμούς, οΰτως 
ώστε μεΐναι λεπτόν διάστημα κενόν μεταξύ 
έκάστου έλιγμοΰ. Διά τίνος κόπτοντος εργαλείου 
ύποτυποΰμεν έπί τού έλάσματος άνθος, κεφα
λήν, η άλλο τ ι ,  ώς δεικνύει ή παρατεθειμένη 
είκών.

Τό έργαλεΐον τοΰτο είναι κεχωρισμένον άπό 
τοΰ έδάφους διά  δύο ύαλίνων ποδών. Θετό «.εν 
δέ τ/,ν μέν άνω άκραν τοΰ χαλκού έλάσματος 
είς έπαφήν τής ήλεκτρικής μηχανής, τήν δέ 
έτε'ραν τής γης, διά τού ξυλίνου ποδός Β. V) 
ηλεκτρικός σπινθήρ άναπηδά έν πάση τοΰ ελά
σματος τομή, καί έξεικονίζει όιά πυρίνων γραμ
μών τό ύποτυπωθέν πράγμα.

Μια τών θαυμαστών έπιστολών (ή τέταρτη 
τοΰ Φραγκλίνου πρό; τόν φίλον αύτοΰ φυσικόν 
C ollinson  τελευτά οΰτως' « Ε ίμαι τοσοΰτο 
μάλλον περίλυπος, μή δυνηθείς ΐνα παράξω 
μέχρι τοΰδε διά τών πειραμάτων ήμών μηδέν 
χρήσιμον τοΐς άνθρώποις, όσον μ ετ’ ολίγον έπέρ· 
χεται ό καύσων, καθ’ δν τά  ήλεκτρικά πειράματα 
δυσκόλως έπιτυγχάνουσιν. Έκρίναμεν ΐνα τε 
λειώσωμεν αύτά εύθύμως δ ι ’ έκδρομής εί; τάς 
όχθας τοΰ S k u y lk ill. Προτιθέμεθα δέ ΐνα άνά- 
ψωμεν οινόπνευμα έκατέρωθεν άμα τής όχ_6ης, 
έξαποστέλλοντες ηλεκτρικόν σπινθήρα άπό τής 
μιας είς τήν έτέραν όχθην, διά τοΰ ύδα
τος τοΰ ποταμοΰ ό'ντος άντί ήλεκτραγωγοΰ · 
πείραμα ό'περ έκάμομεν πρό ολίγων ημερών, 
πάντων τών παραγενομένων έκπλαγε'ντων. Δια- 
νοούμεθα ήδη ΐνα σφάξωμεν άλεκτρυόνα ινδικόν 
διά τοΰ ηλεκτρικού κτύπου, καί έψήσωμεν αύτόν 
δ ι’ ηλεκτρικού οβελού', έν πυρί άναφθέντι διά 
τής ήλεκτρικής λαγήνου, καί προπίωμεν φιλο- 

τησίαν πάσι τοΐς περιφήμοις ήλεκτρισταΐς 
τής Αγγλίας καί 'Ολλανδία; καί Γαλλίας 
καί Γερμανίας, έν ποτηρίοις ήλεκτρισθεΐσι, 
έκπυρσοκροτουσών ήλεκτρικών κανονοστοι- 
χιών (O E uvres d e  F ra n k lin , 1 7 7 3 , 1 .1 , 
σελ. 3 5 - 3 7 ) .

Καί ό'μως άπασα ι αύται αί έξευρέσεις 
δέν ήσαν άλλο πλήν τά  προεισόδια μεγάλου 
κατορθώματος. Έπέπρωτο δέ τώ Αμερι
κανοί φιλοσοφώ ΐνα έκπλήξη τήν οικουμένην 
δ ι ’ εύρέσεως ή'τις κατέδειξε τό μεγαλεπή- 
βολον τοΰ άνθρώπου. Έπέπρωτο λέγομεν 
αύτώ ΐνα δείξη τήν ταυτότητα τοΰ κ ε 
ραυνού καί τοΰ η λ ε κ τ ρ ισ μ ο ύ , καί με- 
ταχειρισθή τήν έννοιαν ταύτην είς κατα
σκευήν τών άλεξικεραύνων, περί ών λέξομεν 
έν οίκείω τόπω.

Πριν ό'μως περάνωμεν τόν λόγον άναγ- 
καϊον νομίζομεν ΐνα προσθέσωμεν όλίγα 
τινα περί τών νεοιτέρων εξευρέσεων, τών 
άποβλεπουσών είς τάς ηλεκτρικάς μηχανάς. 
Καί μέχρι μέν τοΰδε άπασαι αί μηχαναί 
αύται κατεσκευάσθησαν άπό δίσκων ύαλί
νων. Μεγίστη δέ πασών είναι ή τής Πο
λυτεχνική; Σχολή; τοΰ Λονδίνου, ή ; ό δ ί
σκο; έ'χει διάμετρον 2  μ . 2 7 ,  καί στρέφεται 
ύπό ατμομηχανή;.

Αλλά τήν δύναμιν τών μηχανών τούτων 
ύπερέβη ή έσχάτω; κα τ’ άλλα; άρχά; κατα- 
σκευασθεΐσα ηλεκτρική μηχανή , έπιστηριζο- 
μένη έπί άλλην πηγήν μονίμου ηλεκτρισμού 
τυχαίως έξευρεθέντος.

Έν έ'τει 1840  μηχανικός τις άγγλοςήσχο- 
λεΐτο περί τήν επισκευήν λέβητος ατμομηχανής 
έν ώ παρετήρησεν ραγάδα φυγής. Ακουσίως 
δέ έ'ρριψε μίαν τών χειρών αύτοΰ είς τόν έξερ- 
χόμενον άτμον, διά τής άλλης έ χ o jv  τόν μοχλόν 
τοΰ ασφαλιστικού σώματος. Αίφνης ήσθετο κλο- 
νήσεως καί είδεν έξερ/ομένους τών δακτύλων, 
τών έχόντων τόν μοχλόν, σπινθήρας. Έ τύγχανε 
δέ ίστάμενος έπί σωρού πλίνθων θερμών μή 
ηλεκτραγωγών, οΐτινες διεχώρισαν αύτόν, άπο*
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τόνύάλινον δίσκον έστραμμένην αύτού επιφάνειαν 
άρνητικοΰ ηλεκτρισμού, κατά δέ τήν εναντίαν 
θετικού, όπερ πρόδηλον πάλιν έκ τ ή ;  διαστά 
σεω; τοΰ κρεμαστήρο; τοΰ ήλεκτροσκοπίου. 
Ύφαιρεθείσης ό'μω; τή ; εί; τόν δίσκον Α ένερ
γεία; τής ήλεκτρικής μηχανής, ή ελξις τοΰ αρ
νητικού ηλεκτρισμού τού Β πρός τόν θετικόν τοΰ 
Α συνάξει τοΰτον εί; τήν εσωτερικήν έπιφάνειαν 
τοΰ δίσκου Β · ό δέ κρεμαστήρ τοΰ γνώμονο; Α 
καταπεσεΐται μέχρι τού Ο. Έάν δέ τότε παρά- 
σχωμεν τώ  δίσκω Β δίοδον πρό; τό έ'δαφο;, ό 
μέν θετικό; αύτοΰ ήλεκτρισμός φεύγει, έπε'ρχε- 
τα ι δέ νέα άποσύνθεσις, καί ό αρνητικός ηλεκ
τρισμός συνάγεται είς τήν εσωτερικήν επιφάνειαν 
τοΰ δίσκου τούτου άφθονώτερο; ή πριν, καί οΰτως 
έξ άντιτυπία; ή έπίτασι; τοΰ ρευστοΰ έπί τοΰ 
δίσκου Α  καθίσταται ένεργητικωτέρα έν τη ένδον 
έπιφανεία έπί βλάβη τής έζω, ή τις έπανέρ- 
χετα ι είς τ/,ν φυσικήν αύτής κατάστασιν. Έκ 
τούτου καταφαίνεται ό'τι τό πυκνωτικόν έργα
λεΐον τού Αίπίνου καί ή Λουγόουνική λάγηνος 
διαφέρουσι μέν κατά τό σχήμα , άπλώς δέ είσιν
έν καί τό αύτό μηχάνημα. Ο ύάλινος δίσκος
είναι χρήσιμος, ώς ή ύαλος τής λαγήνου, άπλώς ώς 
μεσότοιχον μή ηλεκτραγωγόν, έμποδίζον τάς 
αντιστρόφους ροπας τών αντιθέτων ήλεκτρι- 
σμών.

Οί φυσικοί καί χημικοί μεταχειρίζονται συν
εχώς μηχάνημά τ ι άτλούστερον 
καί εύχερέστερον πρός παρα
γωγήν μονίμου ηλεκτρισμού, 
ύπό τού Βόλτα έπινοηθέν , τάν
ή λ ε  κ τ  ροφόρο ν , άποτελούμε-
νον έκ πλακοΰντος ρητίνη; πε
ριεχομένου έντά; ξυλίνου ή όρει- 
χαλκίνου δίσκου, καί έτέρου 
δίσκου μεταλλικοΰ κεχορηγη- 
μένου ύαλίνη χ ε ιρ ίδ ι. Ό  ρητι- 
νώόη; πλακοΰς ηλεκτρίζεται άρ
νητικώς θερμαινόμενος καί τρι- 
βόμενος ύπό δοράς γα λ ή ς, καί 
πληροΰται ήλεκτρισμοΰ αρνητι
κού. Έ π ’ αύτοΰ θέτομεν τότε 
τον μεταλλικόν δίσκον, ού ό ού- 
δέτερος ήλεκτρισμός αποσυντί
θεται έκ τής πρός αύτόν ροπής, 
οΰτως ώστε ή μέν πρός τά κάτω 
έστραμμένη καί τής ρητίνης 
εφαπτομένη αύτοΰ έπιφάνεια 
ήλεκτρίζετα θετςκώς, ή δέ άνω 
άρνητικώς. ψαύοντος τού φυσικού 
τή ; άνω έπιφανεία; τώ δακτύ- 
λ ω , ό αρνητικός ήλεκτρισμός 

καταρρέει δια τοΰ εδάφους· άνέλκοντος δέ τού 
φυσικού τον μεταλλικόν δίσκον δ ιά  τής κεχω- 
ρισμε'νης ύαλίνης χειρίδος, μένει ούτος πλήρης 
θετικού ήλεκτρισμοΰ δυναμένου ΐνα έξενέγκη 
σπινθήρα. Ό  ήλεκτροφόρος, περιειλημένος έν 
τοπω ξηρώ, διατηρεί έπί μακρόν τάν διά τής 
τριβής αναφυέντα έν αύτώ ηλεκτρισμόν.

Αμα γνωσθέντων τών κατά τάν ηλεκτρικόν 
σπινθήρα οι φυσικοί παρέβαλον αύτόν, ώ; είδομεν, 
προς τάν κεραυνόν · υπέθεσαν δηλαδή ό'τι ό κε
ραυνός είναι μέγιστο; ήλεκτρικά; σπινθήρ. Ό  
Διαλιβαρδος, όρμώμενος άπό τών θεωριών τοΰ 
Φραγκλίνου, απέδειξε τούτο στήσας ράβδον σι
δηράν 3 3  μέτρων ΰψους, λήγουσαν είς άχ.ίδα 
και μεμονωμένην κατά τήν βάσιν. Δ'.ελθόντος δέ 
άνωθεν αύτής θυελλώδους νέφους τό κατώτερον 
ακρον αύτή; έπληρώθη ηλεκτρισμού, ώς άν ή 
ακις συνήπτετο τή ηλεκτρική μηχανή. Έ λαβε 
δέ ισχυρούς σπινθήρας, δ ι’ ών ήδυνήθη ΐνα πλη - 
ρώση πολλάς λουγδουνικάς λαγηνους. 'ο  δέ 
Φραγκλΐνος άνυψοίσας χαρταετόν άπολήγοντα 
εις μεταλλικήν αιχμήν έ'λαβε καί ούτως ώς γνω
στόν πολλούς ηλεκτρικούς σπινθήρας.

καθιστώντα τήν συνάφειαν τού λέβητος όντο; 
άρνητικώ; ηλεκτρισμένου, καί τοΰ άτμοΰ, ό'στι; 
έξερχόμενος έλάμβανε τάν θετικόν ηλεκτρισμόν.

Ό  A rm s tro n g  ένενόησεν έκ τούτου ό'τε τά 
δύο ήλεκτρικά ρευστά τού ΰδατο; διαχωρίζονται 
διά τριβής τοΰ άτμού έπί τών μεταλλικών χ ε ι-  
λέων τής έξόδου. Ό  δέ Φαραδάύ έμελέτησε τε- 
λειότερον τό φαινόμενον τοΰτο καί κατέδειξεν 
ότι ό ατμός ίσχυρώς μέν θερμανθείς καί άπο- 
ξηρανθείς δέν παράγει ηλεκτρισμόν, ύγράς δέ 
κατασταθείς γίνεται άφθονος ήλεκτρισμοΰ πηγή 
έκ τής τριβής παραγομένου τών υγρών σταγό
νων. ’Από δέ της θεωρίας ταύτης όρμώμενος ό 
A rm s tro n g  κατεσκευασε τήν μηχανήν αύτού 
ήτις έκφέρει τεσσαρακονταπεντάκις ίσχυρότερον 
ήλεκτρισμάν της έτέρας, περί ής ε’ίπομεν ό'τι 
στρέφεται ύπό άτμομηχανής, καί οί σπινθήρες 
αύτής έ'χουσι μέγεθος 6 0  έκατοστημέτρων.

τοΰ πυκνωτικοΰ έργαλείου καί φέρει γνώμονα 
έλεφάντινον διηρημένον είς μοίρας, έξ ού τοΰ

AavOavojv ηλεκτρισμός καί πυκνοιτικά μηχανήματα. 
’Ηλεκτρόμετρα.

Η λεκτρ ικ ή  συστοιχία λουγίοννικώ ν λαγήνιον.

μηχανής ήρεμούσης ό κρεμαστήρ μένει κάθε
το ς ’ άναφυομένου δέ τοΰ ήλεκτρισμοΰ, άπο- 
χωρεΐ τής καθέτου καί άποτελεΐ πρός αύτήν 
γωνίαν τοσοΰτον μείζονα ό'σω ή ηλεκτρική τάσις 
είναι ίσχυροτέοα.

'Υποθέσωμεν πρώτον τούς μέν δύο μεταλλι-

ϋτ^νΟήρε; μονίμου ήλεκτρισμοΰ,

κούς δίσκου; απέχοντας άλλήλο^ν, έ'να δέ τών 
δ'σκων Α έφαπτόμενον τής ήλεκτρικής μηχα
νής. Ό  δίσκος Α πληροΰται ήλεκτρισμοΰ θε
τικού ισοδυνάμου τώ τής ήλεκτρικής μηχανής, 
ό'περ καταφαίνεται έκ τής διαστάσεως τού γνώ- 
μονοςτού ήλεκτροσκοπίου. Πλησιάσωμεν τάν δεύ
τερον μεταλλικόν δίσκον Β τώ πρώτω. Ούτος 
πληρωθήσεται έξ έπαγωγής κατά μέν τήν πρός

Ή  Λουγδουνική λάγηνος πληροΰται, ώς ε’ίδο- 
μεν, ηλεκτρισμού έξαοτοιμένη άνω μέν έκ τοΰ 
ήλεκτραγωγοΰ της ήλεκτρικής μηχανής διά με- 
ταλλικοής άρπάγης, εφαπτομένη δέ κάτoj τού ; 
έδάφους δ ι ’ άλύσεο^ς σκαπτόμε
νης τω έξωτερικώ μεταλλικω 
αύτής έπ ιβλήμ ατι, ή άπλού- 
στερον λαμβανομένη διά τής 
χειρός.

Τής λαγ/ι'νου πληρωθείσης 
ηλεκτρισμού, έάν συνάψωμεν διά 
τίνος τό;ου μεταλλικού ή άλ
λου τινός ήλεκτραγωγοΰ σώμα
τος τά  δύο αύτής έπιβλήματα, 
αίσθανόμεθα τής εκροής τοΰ ήλεκ- 
τρισμοΰ, καί βλέπομεν άναπη- 
δώντα τάν ήλεκτρικάν σπινθήρα.
Καί κρατούντες διά  μέν τής μιάς 
τών χειρών τήν λάγηνον, έάν θέ
σωμεν τ  ήν έτέραν επί τοΰήλεκτρα- 
γωγοΰ, ή έ'κρηξις γενήσεται διά 
τοΰ σώματος καί τού βραχίονας 
τοιαύτη , όΐας ησΟετο ό πρώτος 
τής λαγήνου εύρέτης'. Έάν δέ 
πολλοί άνθρωποι έπιλαβόμενοι 
άλλήλου; τών χειοών άποτελέ- 
σωσι κύκλον, τού μέν πρώτου κρα
τούντο; τήν λάγηνον, τοΰ δέ τε
λευταίου ψαύοντο;, άπαντε; αί- 
σθήσονται τή ; κλονήσεω;. Τά άποτελέσματα 
ταΰτα γίνονται σφοδρότατα, έάν ένώσαντες πολ
λάς λαγηνους ή στάμνους έν ίδίω κιβω τίω , i /o ·  
μένας άλλήλων έσωτερικώς μέν διά  μετάλλινων 
ράβδων, έξωτερικώς δέ διά φύλλου κασσιτέρου, 
όπερ καλύπτει τόν πυθμένα τοΰ κιβωτίου, άπο- 
τελέσομεν τήν λεγομένην ηλεκτρικήν συστοι- 
χ ία ν .

'Η  Λουγδουνική λοιπόν λάγηνος είναι, ώς έκ 
τών άνω λεχθέντων άποδέδεικται, άπλώς πυ
κνωτικόν ήλεκτρικάν μηχάνημα.

Πρός έξήγησιν τοΰ λανθάνοντο; τούτου ήλε- 
κτρισμοΰ ή τή ; πυκνωτικής ταύτης δυνάμεως 
τής λαγη'νου ό Αίπινος κατεσκεύασεν πυκνωτι
κόν μηχάνηαα, άποτελούμενον έκ δύο μεταλλι
κών δίσκων A Β , έκατέρωθεν καί παραλλήλως 
έξηρτημένων τρίτω  ύαλίνω δίσκω, κεχωρισμέ- 
νων έπί ύαλίνων στηλών. Τούς δύο τούτους με
ταλλικούς δίσκους δυνάμεθα ΐνα στήσω μεν μα- 
κραν άλλήλων ή πλησιάσωμεν έπ ’ έξουσίας μέ- 
χρις έπαφής τοΰ ύαλίνου δίσκου. 'Υπεράνω τών 
μεταλλικών ράβδων, αίς προσηλοΰνται οί δίσκοι, 
είναι δύο η λ ε κ τ ρ ο σ κ ό π ια  ή ή λ ε κ τ ρ ό μ ε -  
τ ρ α ,  ή μηχανήματα, δ ι ’ ών άντιλαμβανόμεθα 
τής ποωτ/ιτος καί τής τάσεως τού άναφυομένου 
ήλεκτρισμοΰ οίασδήποτε ήλεκτρικής μηχανής. 
Τά μηχάνημα τοΰτο συνίσταται έκ ξυλίνου στε
λέχους , όπερ κοχλιοΰται έπί τοΰ έτέοου τών 
άγωγών τής ηλεκτρικής μηχανής ή τών ράβδων

'Η  Λουγοουνική λάγτ,νο; συναπτομ-ένητ^ ήλεκτρίϊ.ή μηχανή.

κέντρου κρέμαται μικρός κρεμαστήρ έκ βελόνης 
φαλαίνης ληγούσης είς σφαιρίόιον άκταίας. Τής
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ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

'Ως γνωστόν τα φυτά γεννώνται ώς τά  ζώα 
δ ια  της συζυγίας τών άρρένων καί θηλέων αυτών 
οργάνων. Ο Αγγλος ποιητής Δαρβΐνος εγραψε 
τερπνότατόν τ ι ποίημα, τούς Γ ά μ ο υ ς  τ ώ ν  Φυ- 
τ  ώ ν, ό'περ εχουσι διά στόματος και αί μάλιστα 
σεμνοπρόσωποι τών Άγγλίδων.

Ή  περιγραφή τοΰ άνθους είναι δυσκολωτάτη. 
'Ο Λινναΐος όρθώς είπεν δτι τό άνθος είναι ή 

νυμφική κλίνη, έν η πανηγυρίζονται οί γάμοι 
τών φυτών, 'θ  χυδαίος βλέπει συνη'θως μο'νον 
τόν έ'ξω κόσμον τοΰ άνθους, τόν 
κ ά λ υ κ α  καί τήν σ τ ε φ ά ν η ν ,  
όλιγωρών τών ίδίως τό άνθος 
άπαρτιζόντων έσωτερικών 
νων · ό βοτανικός ό'μως δέν νομίζει 
άνθος άλλο είμή τά  γνη'σια αύτοΰ 
ό'ργανα, τούς σ τ ή μ ο ν α ς ,  ή'τοι 
τους νυμφίους, άπολη'γοντας είς 
τούς α ν θ ή ρ α ς  τούς περιέχοντας 
τήν γ υ ρ ιν  (ή π α ι π ά λ η ν ,  γο- 
νοποιοΰσαν κιτρίνην κόνιν), καί 
τόν ύ π ερ ο ν  ή'τοι τήν νύμφην, 
άποτελουμενον ύπό τής βάσεως ή 
τής ω ο θ ή κ η ς  τοΰ σ τ ύ λ ο υ  καί 
τοΰ στέφοντος αύτόν σ τ ί γ μ α 
τ ο ς .

Ή  φύσις περιβάλλει 
νητικοΐς τούτοις 
πτότατα  τών ίδιων 
όλοσηρικαί αύλαΐαι τής παρθενικής 
τών νυμφίων παστάδος, οίονεί 
ύπό νηρείδων έξυφανθεΐσαι, 
κίλλονται δ ι’ ώραιοτάτων χρωμά
των , άτινά είσιν απαυγάσματα 
τών πολυτίμων λίθων τοΰ σαπφεί
ρου, τοΰ τυπαζίου, τοΰ σμαράγδου 
καί τοΰ λυχνίτου, καί ό'ζουσι 
τών ήδίστων οσμών.

Τά ώραΐα ταΰτα παραπετά
σματα είσιν ή έφη'μερος διαμονή 
έν ή έκτελοΰνται τά  μυστήρια τοΰ 
ύμεναίου τών φυτών. Ά μ α  ό'μως 
τής κίτρινης ή χρυσής κόνίως τών 
στημόνων διαχυθείσης έπί τοΰ 
βωμοΰ αί εύωδίαι παύονται, τά  
λαμπρά χρώματα αφανίζονται, αί 
ώραΐαι τής παστάδος αύλαΐαι μαραίνονται, καί 
μετ’ όλίγον τό χαρίεν έκεΐνο τέμενος π ίπτει 
κατά γης · ή δέ μήτηρ ή'δη κυοφοροΰσα έκ-
τρέφει τόν πολύτιμον καρπόν είς έπιγόνήν τοΰ

"5>ειοους.

Απαντα τά άνθη δέν έ'χουσι τά  αύτά πολυ
τελή περικαλύμματα· ώς έπί τό πολύ περιβάλ
λονται μόνον ύπό τοΰ κάλυκος καί τής πολυ^ ρώ
μου στεφάνης, περικλειούσης τούς δ«πείρους 
νυμφίους καί τάς έρωτικάς νυμφίας. Τά πλεΐστά 
εισι μ ο ν ο ο ικ α ,  ήτοι κατοικοΰσιν έν τώ αύτώ 
φυτω· τα  δε δ ί ο ι κ α ,  ήτοι τά  έν δυσί φυτοΐς 
κατοικοΰντά είσι σπανιώτερα.

Κατα τήν ώραν τών γάμων οί στη'μονες ίφρι- 
γώντες εκφερουσι πολλών γονοποιόν γυριν, 
ή τ ις ,  διαρρηγνυμένων τών περιεχόντων αύτήν 
θυλακίων, ρίπτεται πρός τό στίγμα τοΰ ύπερου, 
ή , έάν τα  φυτά ώσι δίοικα, μεταφέρεται διά τοΰ 
άέρος μακράν, μεχρις ού έκ τύχης εϊς κόκκος έπι-

πέση πρός γονοποιίαν τή  θηλεία. Ένίοτε δέ ή 
γονοποιός γύρις παράγεται τοσοΰτον άφθονος, 
ώστε κατακαλύπτει ώς ή τής Πεύκης άπασαν 
την περις γήν , ο'περ οί άγρονόμοι όνομάζουσι 
β ρ ο χ ή ν  θ ε ίο υ  έ'νεκα τοΰ κίτρινου αύτής χρώ
ματος καί τοΰ φλογιστοΰ αύτής. 'Η  γύρις, π ί-  
πτουσα ενίοτε έπί τών στεγών τών οικιών τών 
παρακειμένων πόλεων, βάπτει αύτάς όλοσχερώς 
άμαυρώ ξανθω χρώ ματι.

Καθ ήν ώραν τά παραπετάσματα τής νυμφι
κής παστάδος άνοίγονται, τά  φυτά φαίνονται 
κατεχόμενα ύπό πυρετώδους έρωτικοϋ έρεθισμοΰ. 
Τα μέν ό'ργανα τοΰ άνθους κινούνται, ή δέ θεο- 
μότης αύτών αυξάνει είς τό έ'σχατον. Τό ουτόν 
φαίνεται τότε αύςανόμενον έκ μικροΰ καί ποτα- 
ποΰ καί έμψυχούμενον.

Οί στήμονες κινούνται καί μεταφέρο/ται κλί-

νοντες πρός τα στίγματα* σπανιώτατα δέ τό θήλυ 
όργανον κλίνει πρός τό άρρεν.

Δια τής θερμαντικής ήλεκτρικής βελόνης άπε- 
δειχθη ό'τι ή αΰξησις τής θερμότητος τών άνθών 
καθ ήν ώραν γονοποιοΰσιν, είναι φαινόμενον 
γενικόν έν άπασι τοΐς φυτοΐς· έν ένίοις δ ’ αύτών 
καθίσταται τοσαύτ·/) ώστε δυνάμεθα ΐν’ άντιλη- 
φθώμεν αύτής τί) χειρί, καί θαυμάζομεν ό'τι τό 
φυτον ουτω φλεγόμενον δ ιατελεΐ ανθούν ! 'θ  Δέ 
Κανδόλλης έθεώρησεν ό'τι τό θερμόμετον δύων είς 
την σπάθην τοΰ ’Άρου τής ’Ιταλίας ηύξάνετο μέ
χρι τών 62°.

Φαίνεται δέό'τι οΐ άνθρωποι ένενόησαν τά  μυ
στήρια τοΰ ερωτος τών φυτών ήδη άπό τών άρ- 
χαιοτατων χρόνων. Ο Ηρόδοτος διηγείται ό'τι 
οι Βαβυλώνιοι διέκρινον τούς άρρενας άπό τών 
θηλέων Φοινίκων, οΐτινες, ώς γνωστόν, είσι φυτά 
δίοικα· καί ό'τι παρά τήν Βαβυλώνα ήσνολοΰντο 
πέρι τήν τεχνητήν γονοποιίαν τών θηλέων

Φοινίκων. Οί Ν ιγρΐται πολεμοΰντες πρός άλλή- 
λους καταστρε'φουσι μόνον τούς άρρενας τών φοι
νίκων, οΐτινες είναι όλίγιστοι, καί οΰτω φθεί- 
ρουσι τήν τών έχθρών συγκομιδήν. Οί δέ νΰν 
Αιγύπτιοι άνέρχονται ώς οί τό πάλαι έπ ί τών 
θηλέων καί γονοποιοΰσιν αύτάς ραίνοντες διά  τοΰ 
σπέρματος τών άρρένων.

Πρώτος δέ ό Λινναΐος έμύησεν ήμας έν τω 
συγγράμματι Sponsalia plantarum  τοσαΰτα 
περι τών φυτών θαυμαστά ανέλπιστα ' επειδή έν 
αυτώ διηγείτο ό τ ι ,  λαβών δύο λινοζώστιδας, 
αρρενα καί θήλειαν , έν ίδίοις άγγείοις πεφυτευ- 
μενας, ειύε την θήλειαν μάλλον γονοποιουμένην 
εφ όσον έπλησίαζε τώ  άρρενι. Λ μ ’ άφαιρέ- 
σας τό άρσεν πλήθον στημόνων, ή μονωθεΐσα 
συζυγος διέμ,εινε πάντ /1 άγονος.

Μετ όλιγα  έ'τη ό σοφός γερμανός βοτανικός 
Γλέδιτς διεβεβαίωσε τήν γονο
ποιίαν τών φυτών δ ι’ άποδείξεως 
έξοχου. Έ πειδή είχεν έν τώ έν 
Βερολίνω αύτοΰ κήπω θήλυν φοί
νικα άπειρα μέν φέροντα άνθη, 
άλλ ούδέποτε καρποφοροΰντα. 
Μάθουν δέ ό'τι έν Δρέσδη υπήρχε 
καί ήνθει έ'ν Ttvi ύποστέγω κήπω 
φοΐνιξ άρσην τοΰ αύτοΰ είδους, 
έγραψεν ΐνα σταλη αύτώ ή γύρις 
τοΰ άρρενος διά τοΰ ταχυδρομείου, 
καί ρίψας αύτήν είς τά σ τίγματα  
τοΰ φοίνικος αύτοΰ, είδε μ ετ’ όλί
γον αυτόν βρίθοντα ώραιοτάτων 
καρπών.

Τα έντομα συμβάλλουσι σφόδρα 
εις την γονοποιίαν τών φυτών. 
Τινες δέ τών βοτανικών λογίζονται 
αυτα ώς τά κ α τ’ έξοχή ν γονο- 
ποιίας όργανα. Διότι ταΰτα , κυλιν- 
δουμενα έν τώ άνθει καί ψαύοντα 
τα  στήματα καί τόν υ-epov, με- 
ταφέρουσι τήν γυριν άπό τοΰ ένός 
εις τό έτερον ό'ργανον. Οί αμπε
λουργοί τοΰ 'Ρήνου έΰεώρησαν ότι 
αί άμπελοι καρποφοροΰσι μάλλον 
παρά τάς κώμας, ένθα μελισσουρ- 
γοΰσιν.

Έν ταΐς Άνατολαΐς τά  έ'ντομα 
νομιζονται ότι συμβάλλονται σφό
δρα είς τήν καρποφορίαν τών συ- 
κών. Είδη δέ τινα μυιών προσ- 
κολλώνται οΰτω τοΐς κλάδοις τών 
αγρίων συκών, ώστε άποκοπτο- 
μένων έμμένουσιν αύτοΐς μετα- 
φερομένοις καί κρεμαμένοις έκ 

τών κλάδων τής ήμερου συκής, ή'τις γονοποιεΐ- 
τα ι έκ τής ύπό τών μυιών είς τά θήλεα ό'ργανα 
αποτεθειμένης γύρεως.

'Ο W ild en o w  άπέδειξε διά τίνος παραδόξου 
πειράματος τήν ένέργειαν τών έντόμων είς τήν 
γονοποιίαν τών φυτών. Έ πειδή λαβών ’Λριστο
λοχίαν τινά Κ ληματίδα έκάλυψεν αύτήν δ ι ’ ύα
λίνου κώδωνος, ό'στις, άπείργων τά  έ'ντομα, 
κατέστησε τό φυτον άγονον. Παρ’ αύτήν δε 
έ'θεσε έτέραν Άριστολοχίαν, ή'τις, μή ούσα κε- 
καλυμμένη καί δεχομένη τά έντομα, έκαρποφό- 
ρησεν.

Ό  δέ Βουρδάχ νομίζει ό'τι έκαστον φυτον 
έκτρέφει ίδιον έντόμων γένος πρός γονοποιίαν 
αύτοΰ. 'Ο αύτός παρετήρησεν ότι νυκτερινά τινα 
φυτά είσι χρήσιμα ώς ένδιαίτ*/]μα ώφελίμων 
τίρός μεταφοράν παρασίτων τής γύρέως αύτών, 
άτινα έμψυχοΰντΛι μόνον έν τη  σκοτία. "θ δέ 
Κονράδ Σπρένγελ φρονεί ό'τι πολλά τών έν ύπο·*
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στέγοις φυτοκομείοις διαιτωμένων φυτών, οία ή 
Βανίλλη, μένουσιν άκαρπα · διότι τά  έν αύτοΐς 

ζώντα καί είς γονοποιίαν χρήσιμα εντοαα δέν 
μετηνέχθησαν μετά τών φυτών ή έφθάρησαν έκ- 
τοπισθε'ντα.

Ίδίως ό'μως ή φύσις απεργάζεται διά τών 
έντόμων τήν γονοποιίαν τών δύο μεγάλων οικο
γενειών τών Ά σ κ λ η π ι ά δ ω ν  καί Ό ρ χ ε ο ε ι -  
δ ών ,  ών τα παράδοξα άνθη άναμιανήσκουσι τά 
σχήματα και τα λαμπρότατα τών έντόμων χρώ
ματα. Παρ’ αύτοΐς οι ανθήρες, άναλογοΰντες μι- 
κροΐς ιξωδεσι ροπαλοις, προσκολλώσιν έαυτοΐς 
τας μυιας, αίτινες, ποτιζόμεναι τό νέκταρ, με- 
ταφερουσι τήν αύτώ μεμιγμένην γυριν άπό 
άλλου είς ετερον άνθος, καί καταθέτουσιν αύτήν 
είς τά στίγματα τών θηλέων οργάνων. "Ανευ δέ 
τών ζωυφίων τούτων τά περί άν ό λόγος φυτά 
ταχέως άν έπέλειπον.

Έτερα δέ τινα φυτά, τά λεγάμενα Δίοικα, 
γονοποιοΰνται διά τοΰ άνεμου μεταφέροντος, ώς 
ειδομεν, τήν γυριν άπό τοΰ άρρενος είς τό θήλυ 
πολλάκις πολλας λεύγας μακράν. Παρά τήν 
πόλιν τής Ίταλίας’'θτρανδον έφύετό ποτε θήλύς 
τις φοίνιξ, ό'στις, καίπερ άνθών κατ’ έ'τος δαψι- 
λώς, έ'μενεν άκαρπος έπί πολλά έτη. Άλλ’ 
αίφνης οί κάτοικοι τής πόλεως ειδον έκπλητ- 
τομενοι τόν αγονον φοίνικα καρποφοροΰντα i 
Έξετάσαντες δέ έμαθον ότι έ'ν τινι παρακείμενη 

πόλει τώ Βρενδεσίω έφυτεύθη καί ή'νθησε πρό 
ένός έτους άρσην φοίνιξ τοΰ αύτοΰ γένους. Ο ϋ 

δεμία δέ αμφιβολία ότι ό άνεμος, άναρπάσας 
τήν γυριν, άπήνεγκε καί έ'ρριψεν αύτήν εις τά 
ό'ργανα τοΰ θήλεος άπέχοντος δεκαπέντε λεύγας. 
Εκτοτε ό Φοΐνιξ τοΰ Ότράνδου έκαρποφόρει 

καθ’ ε'καστον έτος.

Ια  άνθη εορτάζουσι τούς γάμους αύτών πρός 
τον ήλιον καί τό ύπαιθρον. Τά δέ υδρόβια φυτά 
ίδίως παρέχουσι παράδοξα φαινόμενα κατά 
τοΰτο. Τινά αύτών, όντα προσκεκολλημένα τώ 
βυθώ τών τελμάτων καί τών ποταμών καί πο- 
θοΰντα τόν ήλιον καί τόν άέρα, μηκύνουσιν οΰτω 
το στέλεχος μέχρις ού τά  άνθη αύτών έξέρχωνται 
τοΰ ΰύατος. Ίδίως δέ διαπρέπουσι τνί παρα- 
δόξω ταύτη έκτάσει αί Νυμφαΐαι, τά  ώραιότατα 
τών τελμάτων Κρίνα, άτινα έν ώρα γάμου μη- 
κύνουσι τό στέλεχος αύτών δύο καί τρία μέτρα 
μεχρις ού εκφέρωσι τά  άνθη αύτών είς τήν έπ ι- 
φάνειαν τών ύδάτων. Ένια δέ, μή δυνάμενα 
ΐνα φθάσωσι μέχρι τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος, 
περιβάλλουσι τά  ό'ργανα αύτών κύστει πεπλή- 
ρωμένη άέρος έκμυζουμένου έκ τοΰ ΰδατος.

Άλλ’ έκ πάντων τών υδροβίων φυτών τό 
μάγιστα  σπουδής άξιον είναι ή Σ π ε ιρ ο ε ιδ ή ς  
λεγομένη Β α λ λ ισ ν ε ρ ίά  (Vallisneria spira
lis). Τό δ ιοικον τοΰτο ύδροχαρες φυτον ι,ή έν τοΐς 
ποταμοΐς τής μεσημβρινής Γαλλίας καί Ιτα λ ία ς . 
Είναι δέ όμοιον τοΐς κοινοΐς ταινιοειδέσι φύκεσι 
τών θαλασσών. Τά άρρενα ζ«σι κεχωρισμε'να τών 
θηλέων έπί άλλης ρίζης. Κατά δέ τήν ώραν τών 
γάμων τά μέν θήλεα άνθη έκτυλίσσουσι τούς 
έλικοειδώς συνεσπειραμένους αύτών ποδίσκους, 
καί άνερχόμενα έπιπλέουσιν έπί τήν έπιφάνειαν 
τοΰ ΰδατος· τά  δέ άρρενα, μή δυνάμενα έ'νεκα 
τοΰ βραχέος αύτών ποδίσκου ΐνα άναβώσιν, 
αγόμενα οΰτως είπεΐν ύπό μυστηριώδους τινός 
δυνάμεως και διακαούς έρωτος έλαυνόμενα, 
θραύουσι τ α  δεσμα, καί άποχωριζόμενα τής 
κατεχούσης αύτά ρίζης άναβαίνουσι, καί περι
πλεκόμενα ώς έρασταί γονοποιοΰσι δ ιά  τής γύ 
ρεως τούς ύπέρους τών θηλέων άνθών. Μετά δέ 
τήν γονοποιίαν τά  θήλεα, συστελλομ,ένου έλι- 
κοειδώς τοΰ ποδίσκου αύτών, κατέρχονται πά 

λιν εις το ΰδωρ, ένθα πεπαίνουσι τούς καρπούς 
πρός αιώνιον τοΰ είδους έπιγονήν.

Τοιαύτας παραδόξους κινήσεις έπιδεικνύει έ'τε
ρον φυτον, τό παράγον τ ό σ α λ έ π ιο ν ,  ό'περ μετα 
βαίνειάπόάλλουείςέ'τεροντρόπον. Ή δ ’ εύ π α θ ή ς  
Ά κ α κ ια ,  ή Μή μου ά π το υ ,δ έ ν  ύποφέρει ούδέ 

τήν έλαχίστην ποόσψαυσιν, συστελλόμενων έν 
άκαρεΐ τών φυλλαρίων αύτής. Ή  δέ Μ υ ιά γ ρ α  
τής Καρολίνης, άμα καθίσαντος εντόμου τινός 
επι τών αντίκρυ αλληλων ανα δύο φυομένων 
φυλλαρίων αύτής, συστέλλει ταΰτα μετά τοσαύ. 
της ορμής, ώστε τό ταλαίπωρον έντομον δε
σμεύεται, μέχρις ού ή ήσυχάση άπαυδήσαν, 
ή κινούμενον θανατωθή · οΰτως ώστε ή Μυιάγρα 
διατελεΐ άγρεύουσα έφ’ όλην τήν ημέραν τά  
προσπίπτοντα έντομα.

Ό  καρπός τοΰ φυτοΰ τούτου ώριμάσας εκρή- 
γνεται μετά κρότου παροαοίου βροντή πιστο
λιού, καί έκρίπτει μετά τοσαύτ/ις δυνάμεως 
τούς σπόρους αύτοΰ ώστε μεταφερόμενοι μακράν 
τραυματίζουσι πολλάκις βαρέως τούς παρατυγ- 
χάνοντας.

ΕΙΣ ΕΝ Λ ΣΊΤΟΝ.

Ώ  συ, που εις αϊθέρος τας αφανείς εκτάσεις, 
ci’ άμυδροΰ δρασαι φωτός καί αβέβαιου, 
ώς όστρακον λευκάζον εις τον βυθόν θαλάσσης, 
χανόμενον καί πάλιν φαινόμενον Ικ νε'ου.

Έ ά ν  δ μέγας ούτος σωρός τών άδαμάντων 
το άκρον τής ε’σθήτος άποτελή τοϋ Πλάστου, 
σύ τοϋ κράσπεδου είσαι τοϋ Ποιητοϋ τών πάντων 
σμικρδς άδάμας, στίλβων είς τάς πυκνάς πτυχάς του.

Ί ί αν δέν ήν’ ε’σθής του, αλλά βωμός προχεων 
άει'ρ^οον φώς λύχνων χιλίων καί μυρίων, 
λαμπάς μικρά σύ είσαι, είς πείσμα τών βορε'ων 
άσβ εστον συντηρούσα το φέγγος σου τό θειον.

Ί ί  αν ό βόλος ούτος τοΰ στερεώματος του, 
κατάστιλπνος ε’κ λίθων σμαράγδου καί σαπφείρου, 
δέν ήναι ουτ’ ε’σθής του χρυσή, ουτε βωμός του, 
άλλά σωρεία κόσμων εκτάσεως απείρου.

Σύ το'τε, ζοιογόνος πηγή φωτός καί κάλλους, 
ήλιος είσαι, φε'ρων πλανήτας κινουμε'νους, 
καί πας σου δέ πλανήτης ύποπλανήτας άλλους, 
ώς πρός μητε'ρα ορνεις μικρούς συσσωρευμένους.

Και φερεις λοιπόν, γ ίγα ! έπί εύρε'οιν νώτων 
και γαίας καί θα)>άσσας κ^ί λόφους καί πεδία, 
καί μυριάδας ισως άστέων πολύκροτων· 
πλήν ποία των ή τύχη και τίς ή ιστορία;

Καί τά ε’ν σοί, ώ κόσμε, ως τά ενθάδε ρ;'ουν; 
γεννώνται μ,υριάδες καί θνήσκουν μυριάδες, 
καί μυριάδες χαίρουν κνί μυριάδες κλαίουν, 
καί νυμφικαί μαρμαίρουν καί νεκρικαί λαμπάδες;

Τ ίς νομος τών υιών σου τά δίκαια εύθύνει; 
αγνή ελευθερία εις τάς βουλά; των άρχει, 
ή δ λαός σου γόνυ πρό τών τυράννων κλίνει 
καί θΰμα τοΰ κρατοΰντος δ ασθενής δπάρχει;

Κ ’ ένώ δ οφθαλμός μου, ώ άστρον, σ’ άτενίζει, 
σε διαπρήσσουν ίσως στρατεύματα καί στόλοι· 
ύπό τά βήματά των τό εδαιός σου τρίζει, 
καί μάχαι συγκροτοϋνται καί πίπτουν στρατοί όλοι.

Και δ'μιυς τόσα όντα, βοή καί τύρβη τόση, 
έντός στενών τά πάντα έγκλείονται δρίων · 
πέραν δέ τούτων μένουν νεκρά καί σιωπωσι, 
κ’ είς ίν σμικρόν τά παντα συγχέονται σημεΐον.

Καί τό σημεΐον τοΰτο, ποϋ στίλβει εϊς τά υψη 
αϊ ουδέποτε ή θέσιν ή ώραν δέν άλλάσσει, 
αν έλθϊ] νύξ κ’ εκείνο δέν έλθη, τ ί θά λείψη; 
είς κόκκος είς τήν άμμον, έν φύλλον είς τά δάση.

Τ£> άστρων, άνατέλλεις αιώνια καί δύεις, 
κ’ είς τήν πληθύν τών άστρων ήμεΐς σέ παρορώμεν · 
πιστως τήν ώρισμίνην δδόν σου διανύεις, 
καί είσαι ή δέν είσαι ποτέ δέν ερωτώμεν.

Ή  νύξ ό'ταν έπε'λθϊ], ωσάν δειλή τις κόρη· 
έσχατον σύ τών άστρων μέ συστολήν προκύπτεις · 
γλυκοχαράζει μόλις, κ’ οπίσω εϊς τά όρη 
σύ πρώτον άπό δ'λα τό πρόσοιπον σου κρύπτεις.

Ανώνυμον σ’ άφήκεν δ Άργος αστρονόμος, 
πλήν σύ επανατέλλεις άείτοτε ώραϊον, 
κ’ εις τόν γλαυκόν αιθέρα μαρμαίρεις, άστρον· όμως 
θά Ιλθη νύ;, δπόταν δέν θ’ ανατείλης πλέον!

’ Ιω ά ν ν η ς  Κ α ρ α σ ο ΰ τ σ α ς .

Ο Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ.

Το άριστούργηρια τοΰτο της αρχαίας αρ
χιτεκτονικής ώκοδομήθη έκ Πεντελησίου 
μαρμάρου, ώςκαί  τά Προπύλαια, έν ’Ολυμ. 
86  γ  . ύπο τήν έπιτήρησιν τοϋ Φειδίου, καί 
ύπ αρχιτεκτόνων τού Καλλικράτους καί 
τού Ικτίνου, οστις, κατά ΙΙιτρούβιον, μετά 
τού Καρπιωνος καί εγραψε περί τού ναοΰ 
τούτου. Κατά τό σωζομενον αύτοΰ μέγα 
έρείπιον, ήν δώριος τόν ρυθμόν, της δωρικής 
τέχνης είς τήν άνωτάτην έλάσας εντέλειαν, 
καί ό μόνος μεταξύ τών οωρίων τής κυρίως 
Ελλάδος σωζόμενος όκτάστυλος· περίπτε

ρος δέ, καί εχων κατά τά δύο μέν άκρα 
διπλήν τήν στοάν , κατά τάς μακράς δέ 
πλευράς άνά 1 ! κίονας εις έκάστην. 'θ  
στερεοβάτης αύτοΰ, έ'χων πλάτος μέν 1 0 Γ , 
μήκος δέ 2 2 8 \  ύψοΰτο έπί τριών υψηλών 
βαθμιδών, αϊς απέναντι τής Ούρας, ήσαν 
κατά τά  σωζ<$μενα ίχνη  καί πρός εύκολιαν 
τής άναβάσεως, παρεντεΟειμέναι δύο έλάσ- 
σονες, ώστε δ αριθμός τών βαθμιδών νά 
μένη πάντοτε περιττός, ώς απητειτο κατά 
Βιτρούβιον · καί ί'στατο, άνατολικώς μέν, 
έπ’ αύτοΰ τοΰ βράχου έπιπέδως λελαξευ- 
μένου, κατά δέ τάς λοιπάς πλευράς έπί 
βάσεως λίθου πωρίου. ’"Εχει δέ δλον υψος δ 
ναός άπο τής έπιφανείας τοΰ στερεοβάτου 
μέχρι τής κορυφής τοΰ άετοΰ, έκ ποδών 6 6 , 
οί δέ κίονες, ών τό ανάστημα εύγένειαν έμ- 
φαίνει συγχρόνως καί στερεότητα, είσί πο
δών 3 4 , ένδεκαπλάσιον τοΰ έμβάτου αύτών, 
οντος ποδών 3 /, 1 \

'Η  αρχιτεκτονική εντέλεια τοΰ καλλί- 
στου οικοδομήματος τής λαμπροτάτης τών 
’Αθηνών έποχής έξαρτάται έκ τεχνικών 
μυστηρίων, άτινα κατ’ όλίγον άνακαλυπτο'- 
μενα έκπλήττουσι τών νεωτέρων τήν έπιστή- 
μην, καί άποδεικνύουσι παρά τοΐς ένδόξοις 
αύτοΰ οίκοδο'μοις άπαράμιλλον μεγαλοφυίαν 
καί οξύ τό αίσθημα τοΰ καλοΰ, καί γνώσεις 
τής τέχνης, αίτινες άπωλέσθησαν έ'κτοτε. 
Κατά Βιτρούβιον δ δώριος ρυθμός έθεωρεΐτο 
ώς μή σύμμετρος · άλλά τούτο έδήλου βε
βαίως μόνον ότι δέν ειχέ τι κοινόν μέτρον, 
τήν νεκράν δηλ. μονάδα, ής ακριβώς πολ
λαπλάσια νά ήσαν όλα τοΰ ναοΰ τά  μέρη, 
ώς ύπήρχεν έν ταΐς τυρρηνικαΐς οίκονομαΐς. 
’Α λλ’ άν άπό τοΰ ΙΙαρθενώνος έ'λειπεν ή 
γεωμετρική έκείνη, ή κατά κανόνας καί χει- 
ρονακτική συμμετρία, ταύτην άντικαθίστα 
ή ύπερτάτη άρμονία, ή'τις είναι ή κατ’ έ'μ- 
πνευσιν συμμετρία, ή μόνη πρέπουσα τή 
ελευθερία, ής άνευ βαναυσοΰται ή καλλιτε
χνία. Αί μέχρι τοΰδε ερευναι άπέδειξαν οτι 
έκαστον, καί τό έλάχιστον τοΰ ναοΰ τούτου 
μέρος, σοφίας καί έπιμελείας άριστούργημα, 
συντελεί είς τον άπαρτισμόν τοΰ αμίμητου 
τούτου άρχιτεκτονικοΰ άριστουργήματος. 
'Ως ή οργανική καί έμψυχος φύσις παντα
χοΰ τάς καμπύλας φιλεΐ, καί δι’ αύτών 
γοητεύει τήν ορασιν, οΰτω καί έν τω οίκο- 
δομήματι τούτω ούδέ τοΰ θριγκού ούδέ 
τοΰ στερεοβάτου αί γραμμαί είσιν οριζόντιοι, 
καί πρώτος ό "Αγγλος P e n n e t l i o r n e  παρ
ετήρησεν δτι κυρτοΰνται έλαφρώς έν παρα-



βολής σχήματι πρός τό μέσον, τοΰτο δέ 
κατά 5 σχεδόν δακτύλους αί μεγάλαι, 
κατά 2  1/2'  δ’ αί ελασσόνες πλευραί, ώς 
μετά ταΰτα δι’ επιμελών καί ακριβών κατα
μετρήσεων άνεκάλυψεν έτερος “Αγγλος, ό 
P e n ro s e .  Φαίνεται δ’ ό'τι τήν έ'ντασιν ταύ
την έγνώριζεν ήδη και ό Βιτρούβιος, ό'στις 
δνομάζει αύτήν a d je c tio . ’Α λλ’ ούδ’ οί κίο
νες τών εξωτερικών στοών εισι κάθετοι, 
άλλά κλίνουσιν ήρέμα κατά 1 1 / 2 "  πρός 
άλλήλους και πρός τό μέσον έκάστης πλευ
ράς, ώστε τό ό'λον οικοδόμημα λαμβάνει 
έκ τούτου σχήμα τετμημένης πυραμίδος, 
χορηγούν αύτώ περισσοτέραν έ'μφασιν στε- 
ρεότητος και ένότητος, καί καθαρωτέρας 
τάς όπτικάς γραμμάς. Πιθανώς δέ καί τοΐς 
άρχαίοις ήν γνωστός ό κανών οδτος τής κλί- 
σεως τών κιόνων, διότι ό Κικέρων χλευάζει 
τον Ούήρον, ώς θέλοντα νά στήση ορθούς 
τούς τοΰ ναοΰ τοΰ Κάστορος. Οί δέ γωνιαίοι 
τών κιόνων είσί παχύτεροι τών λοιπών, 
κατά Βιτρούβιον, διότι ή πανταχόθεν περι- 
κεχυμένη αύτοΐς λαμπρότης τοΰ ούρανοΰ 
έλαττοϊ είς τήν όρασιν τήν τοΰ πάχους έν- 
τύπωσιν. Αί έξωτερικαί στοαί ε?·/ον όροφον

πε δος  ήν βεβαίως ή άνατολική διαίρεσις 
τοΰ ναοΰ, τό κυριώτερον τοΰ σηκοΰ μέρος, 
όπερ τώ  ό'ντι ειχε σχεδόν έκατόν ποδών 
μήκος, ίσον περίπου καί πρός τό πλάτος 
αύτοΰ, δι’ δ καί είς αύτό άκριβέστατα εφαρ
μόζεται ό',τι λέγουσί τινες τών γραμματι
κών · « 'Εκατόμπεδον ναός έστι τής ’Αθήνας 
ποδών έκατόν έκ πάσης πλευράς. » Χλλά 
το ονομα τοΰτο έκ τοΰ μέρους έδίδετο καί 
εις ολον τοΰ ναοΰ, διότι φαίνεται οτι πολ
λάκις έχρώντο αύτώ ώς θαυμαστική τινι 
έπωνυμία έπί μεγάλων οίκοδομών, ώς ό 
Θουκυδίδης λέγει ότι οί Θηβαίοι μετά τήν 
καταστροφήν τών Πλαταιών « ναόν έκατόμ- 
ποδον λίθινον ωκοδόμησαν τή Ηρα », καί 
ο "Ομηρος περί τοΰ τάφου τοΰ Πατρόκλου· 
« ποίησαν δέ πυρήν έκατόμποδον ενθα καί 
ενθα1 » καί περί αύτοΰ τοΰ Παρθενώνος 
μαρτυρεί ό ’Αρποκρατίων * ·< 'θ  Παρθένων 
ύπό τινων 'Εκατόμπεδος έκαλεΐτο διά κάλ
λος καί εύρυθμίαν, ού διά μέγεθος, ώς Μ ε- 
νεκλής ή Καλλίστρατος έν τώ περί Αθη
νών. » 'Ο δ’ 'Ησύχιος λέγει· « Εκατόμπεδος· 
νεώς έν τή ’Ακροπόλει Παρθενών, κατα- 
σκευασθείς ύπο Αθηναίων, μείζων τοΰ έμ-

φατνωματικόν, οστις πιθανώς έξετείνετο μέ- j  πρησθέντος ύπό τών Περσών ποσί πεντή
κοντα. » Τοΰτο ύπέλαβόν τινες ώς δηλοΰν 
ότι ύπήρχεν έπί τής Άκροπόλεως πρό τών 
Μηδικών άρχαϊος ναός είς τήν θέσιν τοΰ 
Παρθενώνος κατά 5 0 ' έλάσσων αύτοΰ, καί 
καλούμενος 'Εκατόμπεδον ώς λείψανα δ’ 
αύτοΰ θεωροΰσι τά έν τώ  Πελασγικώ τείχει 
τής Άπροπόλεως έντετειχισμένα αρχιτεκ
τονικά τεμάχια, έ'τι δέ τά πήλινα καί γρα
πτά γείσσου κοσμήματα, τά εύρεθέντα ύπο 

ην μεσημβρινήν πλευράν τοΰ Παρθενώνος,

χρι τίνος και προς τα εντός.
Έκοσμοΰντο δ’ ή τε ζωοφόρος τοΰ ναοΰ, 

ή ζώνη τών μετοπών, καί οί δύο άετοί, διά 
θαυμασίων γλυπτικών κοσμημάτων, καί τά 
διάφορα κοσμητικά τοΰ θριγκοΰ μέρη, ή 
ύδρορρόη, τά κυμάτια τών έπιστυλίων, τοΰ 
τοίχου αί έπικρανίτιδες, διεποικίλλοντο διά 
γραπτών μαιάνδρων καί ανθεμίων, ώς πο- 
λύχροα ήσαν καί τών άγαλμάτων τά  ενδύ
ματα καί τά άλλα πάρεργα

Κατά δέ τήν ’Ανατολικήν πλευράν, άνηρ- j και ^  άπόδειξιν τής ύπαρςεως αύτοΰ προ-
τήθησαν έπί τών έπιστυλίων αί έκ τής μά
χη ς τοΰ Γρανικοΰ ύπ’ Αλεξάνδρου πεμ-

■εινουσι τήν έκ πώρου λίθου κατωτέραν 
βασιν τοΰ Παρθενώνος, ής 6 άξων δέν φαί—

φθεΐσαι άσπίδες, μετ’ έπιγραφών χαλκοϊς j νετα ι. ταυτιζόμενος μετά τοΰ άξονος τοΰ 
γεγραμμένων γράμμασι, καί φαίνονται μέ- ι να^ύ. Αλλα και άν ύπήρςεν ένταΰθα αρχαίος 
·/οι τοΰδε τών άσπίδων τά ίννγι r A i O Y s a c c m .  ί ναο  ̂ π Ρ °  τ0^ Περικλεούς, ούδε τα παρατε-χρι τοΰδε τών άσπίδων τά ίχνη  ήλιογραφή, 
ούτως είπεϊν, είς τά μέρη ά αύται έπ’ αιώνας 
καλύψασαι, έπροφύλαξαν άπο τής άτμοσ- 
φαιρικής έπηρείας, καί τών έξ αύτής άλ- 
λοιώσεων. Προσέτι δέ φαίνονται καί αί όπαί 
έν αις ήσαν καθηλωμένα τά γράμματα.

Εσωτερικώςδέ, κατά τά σωζόμενα ίχνη , 
έτέμνοντο ό σηκός δι’ εγκαρσίου τοίχου δίχα· 
καί ή μέν δυτική τών διαιρέσεων ειχε 
4 3 ',  ΙΟ",  ή προς άνατολάς 9 8 ',  7 "μή κος.

’Εκ τινων δ’ έπιγραφών, πραγματευομέ- 
νων περί τών έν τώ Παρθενώνι άναθημάτων, 
καί ών αί μέν είσιν έν ’Αγγλία, αί δ’ έν Άθή- 
ναις, έξάγεται ότι τέσσαρα διάφορα μέρη 
τοΰ ναοΰ τούτου διέκρινον οί άρχαΐοι, τον 
Πρόναον, τόν 'Εκατόμπεδον, τόν Παρθενώνα 
καί τόν ’Οπισθόδομον.

Καί Πρ ό ν α ο ς  μέν ήν άναμφιβόλως τό 
έν πάσι τοΐς ναοΐς οΰτω λεγόμενον διά
στημα, τό μεταξύ τοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ, 
κατά τήν πλευράν τής εισόδου, ήτις ήν ή 
άνατολική, καί τών πρό αύτής κιόνων, 
έχόντων 2 ’. 9 "  τό , έ^βάτην, καί συνδεο- 
μένων μετ’ άλλήλων καί μετά τοΰ τοίχου 
διά κιγκλίδων. 'Ο Πρόναος οδτος ύψοΰται 
ύπέρ τήν έξωτερικήν στοάν κατά δύο βαθ
μίδας.

' Ε κ α τ ό μ π ε δ ο ν  δέ ή ναός  Έ κ α τ ό μ -

ρό τοΰ Περικλέ1 
I θέντα τών γραμματικών χωρία έννοοΰσιν, 

ούδ’ άλλος τις λέγει ότι ό ναός εκείνος ώνο- 
! μάζετο 'Εκατόμπεδος· καί ώς άπόδειξις 

μαλιστα τοΰ ότι ο Παρθενών προσκάτοχον 
ναόν δέν ειχεν έπί τής αύτής θέσεως, δύνα- 
ται νά προταθή ή έπωνυμία π α λ α ι ό ς  ναός,  
ήτις ιδίως έδίδετο είς τό Έρεχθεΐον πάν
τοτε, καί μετά τήν άνακαίνισιν ετι αύτοΰ.

’Εν τώ τμήματ: δέ τούτω τοΰ Παρθενώ
νας, τώ ιδίως Εκατόμπεδον όνομαζομένω, 
εις άπόστασιν 12 περίπου ποδών άπό τών 
πλαγίων τοίχων, ύπήρχε, κατά τά ετι έπί 
τοΰ έδάφους φαινόμενα ίχνη , σειρά δωρίων 
κιόνων, άνά 8 , ώς φαίνεται, έκατέρωθεν, 
έχόντων 3 ' περίπου τήν τής βάσεως διάμε
τρον . έπομένως, ώς έκ τών αναλογιών 
άναγκαίως συμπεραίνεται, μή άνερχομένων 
μέχρι τής οροφής, άλλ’ άνεχόντων βεβαίως 
δευτέραν σειράν κιόνων, ήτις, ώς καί έν άλ- 
λοις ναοΐς, ήτο πιθανώς άλλου ρυθμοΰ. Με
ταξύ δέ τών δύο διήρχετο άναμφισβητήτως 
παροοος ύπόστεγος, πρός τ ’ ανώτερα άγουσα 
τοΰ άγάλματος μέρη, όποιαν ειχε καί ό έν 
Ολυμπία ναός τοΰ Διός. 'Ως έκ τούτων άρα 

ειχεν ό Παρθενών άκριβώς τήν έσωτερικήν 
διακευήν τών ναών ους ό Βιτρούβιος όνομά- 
ζει ύπαίθρους.

’Εμπρός δέ τών κιόνων τής έσωτερικής 
ταύτης στοάς, ώς καί παραλλήλως τώ 
μεσοτοίχω, άλλ’ είς 4 ,  4  μέτρων γαλλ. 
άπόστασιν ά π ’ αύτοΰ, το έδαφος, ταπεινοΰ- 
ται κατά 1" σχεδόν, καί τοΰτο φαίνεται 
νέα άπόδειξις οτι ο ναός ητον υπαιθοος, 
οιότι το κοίλωμα ύπήρχεν ό'πως συρρέητά 
ο'μβριον ύδωρ. Έ ν ταύτη τέλος τή διαιρέσει 
τοΰ ναοΰ, καί παρά τήν θύραν τής εισόδου, 
ύπήρχεν ίσως καί άνοδος έ π ί  τόν  όροφον 
σκολιά, ώς καί έν τώ τής ’Ολυμπίας ναώ.

Τό δέ ό'νομα Παρθενών ,  τό έπικρατή- 
σαν έπί σύμπαντος τοΰ ναοΰ, έδίδετο συγ
χρόνως καί είς τήν ιδιαιτέραν διαίρεσιν έν 
ή ί'στατο τό άγαλμα τής Θεοΰ. ΤΗν δέ 
τοΰτο άναμφιβόλως τό κέντρον τοΰ Έκα- 
τομπέδου, όπου, άντί μαρμάρου, έκτείνεται 
παραλληλόγραμμον έκ πωρίου λίθου, ε/ον 
μήκος μέν 6 . 5 2  μέτρ. γ α λ λ ., πλάτος δ: 
2 , 6 3 ,  καί έν τώ μέσω μικρόν ο'ρυγα 
( 0 , 8 — 0 , 5 1 )  κεκαλυμμένην διά μαρμά
ρου, καί ού ό πυθμήν εύρέθη είς δύο γωνίας 
αύτοΰ έχων οπάς, ώς προς διαρροήν ύδά
των. Εμπρός δέ καί οπίσω τοΰ παραλλη
λεπιπέδου τούτου ίχνη κιγκλίδων σώζονται 
καταφανή έπί τοΰ μαρμάρου. 'Η έ'κτασις 
αύτη έκαλύπτετο ύπά τής βάσεως τοΰ χρυ
σελεφάντινου άγάλματος. Τινές, πιστεύοντες 
είς τήν ύπαιθρον τοΰ ναοΰ διάθεσιν, θέλον - 
τες δέ νά προφυλάξωσι τό άγαλμα ύπο στέ
γην, άποσύρουσι μέν αύτό μάλλον πρός τά 
οπίσω, έκλαμβάνουσι δέ βωμόν ίδρυμένον 
εις τό έ'δαφος τοΰτο. ’Α λλ’ έκτος τοΰ ό'τι 
βωμοί έντός τών ναών σχεδόν ποτε δέν 
ύπήρχον, ούτος θά ήτο προσέτι τεράστιος, 
καί τοιοΰτος ώστε ν ’ άποκρύπτη κατά μέγα 
μέρος τήν τοΰ άγάλματος ό'ψιν. Διά τόν αύ
τόν λόγον ούδ’ ή ίερά τράπεζα, ή Έλε^αν- 
τ ω μ έ ν η  δέν έδύνατο νά ΐσταται ένταΰθα, 
ώς έπίστευσαν έτεροι. Η ταπείνωσις μά
λιστα τοΰ έδάφους, καί ή έν τώ μέσω τοΰ 
παραλληλεπιπέδου οπή, συνηγοροΰσι ύπέρ 
τής ένταΰθα θέσεως τοΰ άγάλματος, διότι ή 
μέν συνέτεινεν είς τό νά συρρέη περί τό 
άγαλμα, ή δ’ είς το νά χωνεύηται ύπ’ αύτό 
το ομβριον ύδωρ, πρός διατήρησιν τής 
ίκμάδος, ή'τις, ώς άναγκαιοτάτη είς τήν 
τής κόλλης ελαστικότητα, έπεζητεΐτο πάν
τοτε ύπο τών άρχαίων περί τά χρυσελεφάν
τινα άγάλματα.

Η δ’ έ'νστασις ό'τι τό άγαλμα άκάλυπτον 
ένταΰθα ίστάμενον έδύνατο νά πάθη υπό 
τής έπηρείας τών στοιχείων, δέν φαίνεται 
λίαν ισχυρά· διότι ό όμβρος καί ή ύγρασία 
ώφέλουν μάλλον ή έ'βλαπτον αύτό, έπιμε- 
λώς περιποιούμενον ύπό τών ιερέων · προσέτι 
δ’ έν ώρα χειμώνος ίσως έξετείνετο ύπέρ 
αύτό καί κινητή τις στέγη, ώς παρετηρή- 
σαμεν άνωτέρω ότι τοΰτο έγίνετο έπί τών 
ύπαίθρων μερών τών οικιών παρά 'Ρωμαίοις. 
Ούδ’ ε?ναι δέ καί άπίθανον νά έξετείνετο 
ύπέρ αύτό άπό τοΰ ’Οπισθοδόμου καί τών 
πλαγίων στοών ή άνωτάτη στέγη, ήτις ήτο 
ξυλίνη, ώς πρέπει νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ 
ότι ούδέν αύτής μέρος, ούδ’ έλάχιστον ίχνος 
έμεινε, καί έκ τοΰ οτι,  καθ’ ά ρητώς μ α ρ - 
τυρεϊται, ή τοΰ όπισθοδόμου έκάη έν άρ
χαίοις χρόνοις. 'Η στέγη αυτη, ισοϋψής 
ούσα κατά τό άνώτατον αύτής σημεϊον τή

κορυφή τών άετών, θάύπερεΐχε κατά 7 ' τοΰ 
αγάλματος, εχοντος 4 9 ' ύψως. Πίναξ πρό 
τής έν ετει 1687 ένετικής πολιορκίας τών 
’νθηνών σχεδιασθείς, καί ύπό τοΰ Κ. Περί- 
νου (P e r in )  έν Παρισίοις έκδοθείς, δεικνύει 
τοΰ Παρθενώνος τήν στέγην εις 4  μέρη διη- 
ρημένην, έξ ών τά τών δύο περάτων, τό 
άνατολικώτερον καί τό δυτικώτερον, τό τοΰ 
προνάου καί τοΰ όπισθοδόμου, είσιν ισοϋψή, 
καί ίσως αύτή τή άρχαία στέγη άνήκοντα- 
το δε τώ  άνατολικώ πλησιέστερον, φαίνεται 
άπ αύτοΰ κεχωρισμένον καί ύψηλότερον, 
και είναι νέα πιθανώς στέγη, μή συνεχο— 
μένη μετά τής άλλης, διότι ίσως όταν, 
πρός χρήσιν τής χριστιανικής εκκλησίας, 
έστεγασθη τό ύπαιθρον, παρενετέθησαν πα- 
ραθυρα προς φωτισμόν αύτής εις τήν μεταξύ 
τών δύο κάθετον άπόστασιν · ή δέ μετ’ αύ
τήν διαίρεσις, ή έπί τοΰ κυρίως Παρθενώνος, 
είναι υψηλοτέρα πασών, καί κατά πασαν 
πιθανότητα άρχαία, τό ΰψος τοΰτο έ'χουσα 
ένεκα τοΰ άγάλματος.

Αύτη λοιπόν ή μεταξύ τών κιγκλίδων 
εκτασις ήν ό κυρίως Παρθενών ,  τό δ’ 
Ε κ α τ ό μ π ε δ ο ν  ήν ολον τό έπίλοιπον τής 

όιαιρέσεως καύτης, τά περί τόν Παρθενώνα.

Οπ ι σ θ ό ο ο μ ο ς  δέ τοΰ ναοΰ τούτου έλέ-
γετο το όυτικον δωαάτιον του σηκού μετα
της προστασεως τών εξ δωρίων κιόνων, ιώ ν 
παρεντεθειμένων μεταξύ τοΰ δυτικοΰ τοίχου 
αύτοΰ καί τοΰ έξωτερικοΰ περιστυλίου. II 
προστασις αύτη εκλειετο οι υψηλών χα λ — 
κών κιγκλιοων, αΐτινες ώς τά σωζόμενα 
ιχνη αυτών οεικνύουσι, συνήνουν τούς κίο
νας αυτής προς αλληλους, καί τούς έκατέΑ 
ρωθεν τελευταίους αύτών μετά τών γω 
νιαίων παραστάοων τοΰ σηκοΰ. Έκοινιυνει 
οε μετα τής προστασεως τό δωμάτιον διά 
μεγάλης πύλης, ή'τις σήμερον σώζεται όλί- 
γον στενωτερα, ώς μετεσκεύασαν αύτήν οί 
χριστιανοί, και ής τά θυρώματα άφήκαν 
ι^αθεα ιχνη επι τοΰ εοαφους. Μετά δέ τοΰ 
Εκατομπεοου έκοινώνει, φαίνεται, διά δύο 

επι τής εκατερωθεν έσωτερικής σνοάς άνοι- 
γομένών πυλιοων, αΐτινες μνημονεύονται έν 
άρχαία έπιγραφή, καί ών ίχνη άνεΰρεν κατά 
τά 1862  ό διάσημος άρχαιολόγος καί άρ- 
χιτέκτω ν Βοίττιγερ. ’Εν τώ  μέσω τοΰ δω
ματίου τούτου παρετηρήθησαν ίχνη τεσσά
ρων κιόνων, εξ μάλιστα κατά Ούηλέρον, 
Ους ό μεν Αείκ έξέλαβεν ώς κορινθιακούς, 
ενεκα αύτόθι εύρεθέντος τινός κιονοκράνου, 
τοΰτον εχοντος τόν ρυθμόν, ό'περ ό'μως άπε
δείχθη : εκτοτε έ'ργον 'Ρωμαϊκόν, άλλοι ο 
ειπον οωριους, ώς μάλλον αρμόζοντας τή 
αύστηρα λατρεία τής Άθηνας, άλλ’ οΐτινες 
πιθανώς ησαν Ιωνικοί, ώς έυαρτύρουν τά 
ίχνη αύτών, άτινα τήν σήμερον μέν σχεδόν 
ήφανισθησαν, άλλοτε ό'μως έφαίνοντο καθα- 
ρωτερον, καί ήσαν άνευ διαξεσμάτων καί 
ολίγον, άνέχοντα. Ούχ ήττον δ’ άποδει- 
κνυουσι το αύτό καί αί άναλογίαι αύτών, 
ουσαι 18 εμβατών,' διότι πρός 3 6 ' ύψος, 
tq οιαμετρός των ητον 4 '.  Οί κίονες ούτοι 
έστήριζον τήν οροφήν τοΰ όπισθοδόμου, ό'στις, 
χρησιμεύων είς ταμεΐον τοΰ ναοΰ καί ό'λης 
τής πόλεως,„δέν έδύνατο νά είναι-ύπαιθρος.

Η μεγαλοπρεπής · αυτη παστάς έδόθη 
ύπό τών έξαχρειωθέντων Χθηναίων είς κα

τοικίαν τώ Δημητρίω τώ Πολιορκητή, δν 
εκήρυττον άδελφόν τής ’Αθήνας.

Αφ ού οέ κατά τον πέμπτον αιώνα άπό 
Χριστού ό Χριστιανισμός έπεκράτησεν έν 
Άθήναις, ό ναός τής Παρθένου ’Αθήνας με- 
τεβλήθη είς Εκκλησίαν τής Άειπαρθένου, 
πολυτελέστατα κοσμηθείς καί καταγραφείς 
άπας έσωτερικώς τε καί έξωτερικώς δι’ ει
κόνων, ών τινες φαίνονται έ'τι έπί τών τοί
χων · οι οώριοι κίονες τής τοΰ Έκατομπέδου 
έσωτερικής στοάς άντεκατεστήθησαν ύπό 
πολυτελεστέρων, εί καί βεβαίως ήττον κομ
ψών κορινθίων, οίτινες καί άντί 16 έγέ
νοντο 2 2  μέν έν τή κάτω, 2 3  δέ έν τή 
άνω σειρά, πιθανώς διότι πρός τώ μεσο
τοίχω προσετέθησαν τά  Κ α τ η χ ο ύ μ ε ν α ,  
στοά εχουσα άνω μέν 7 κίονας, κάτω δέ 
μόνον 6 , διότι είς τοΰ μεσαίου τήν θέσιν 
ήνεώχθη θύρα, άντί τών δύο έκατέρωθεν 
θυρίδων αΐτινες έπί τής άρχαιότητος έ'φερον 
προς τον οπισθόδομον, γενόμενον ήδη νάρ
θηκα τής Εκκλησίας · τό Ιερόν προσετέθη 
ύψωθέντος τοΰ έδάφους πρός το άνατολικόν 
πέρας, καί ένωθέντος τοΰ τοίχου μετά τών 
ούο μεσαίων κιόνων τού προνάου, καί έκοσ- 
μήθη έσωτερικώς διά κιόνων έξ ιάσπιδος, 
κιά διά θόλου ψηφοκολλήτου. Συγγραφείς 
οέ σύγχρονοι περιγράφουσι τήν λαμπρότητα 
τοΰ Επισκοπικού θρόνου, καί τήν πομπήν, 
μεθ’ ής οί Χριστιανοί άνήρχοντο έπί τεθρίπ
πων είς τήν Ακρόπολιν ί'να λειτουργηθώσιν.

Εν 10 1 9  ό αύτοκράτωρ Βασίλειος έλθών 
είς Αθήνας, προσέθηκε, κατά Κεδρηνόν, 
νέα κοσμήματα είς τόν ναόν τής Θεοτόκου. 
Αλλ έν 1 4 5 6 , όταν αί ’Λ Οήναι έκυριεύθη- 
ραν υπο τών Οθωμανών, ή Χριστιανική 
Έκκλησία μετασκευασθεϊσα προσδιωοίσθη 
εις προσκυνητήριον τοΰ Μωάμεθ, καί τότε 
προσετέθη ή έλικοειδής άναβάθρα, ή μεταξύ 
τοΰ περιστυλίου καί τής μεσημβρινής γω
νίας τοΰ όπισθοδόμου, έ'ξωθεν αύτοΰ ώς μι
ναρές οίκοδομηθεΐσα. Έν 1 6 7 4  ό ποέσβυς 
τής Γαλλίας Μαρκέσιος Νοϊντέλ, καί έν 
16 7 0  οί περιηγηταί Σπών καί Ούηλέρος, 
ειόον τον Παρθενώνα έμπρέποντα έ'τι σχε
δόν έν τή άρχαία του καλλονή. Αλλά τήν 
28ην Σεπτεμβρίου τοΰ έ'τους 1682 , πο- 
λιορκοΰντος τοΰ Ενετού Μοροζίνη τήν ’Α- 
κρόπολιν, βόμβα έκ τοΰ στρατοπέδου τοΰ 
Σουηδού στρατηγού αύτοΰ Κοινιγσμάρκου 
έκτοξευθεϊσα, ένέσκηψεν είς τον Παρθενώνα, 
όπου οί Τοΰρκοι είχον τήν πυριτιδοθήκην 
αύτών, καί φοβερά έ'κρηξις κατέστρεψε τό 
μέγιστον μέρος τοΰ ναοΰ, μάλιστα δέ τό 
μέσον αύτοΰ. « Δέν έπεθύμει » γράφει τώ 
άδελφώ της ή τήν Κ. Κοινιγσμάρκ συνο- 
δεύουσα Κ. ”Αννα ’Ακκεργέλμ (Acker- 
jhelm), εύγενής καί λογία Σουηδή, « δέν 
έπεθύμει ή Α. Έξοχότης νά καταστρέψη τό 
ώραΐον, πρό 3 0 0  έτών, σωζόμενον ναόν ό'σ- 
τις καλείται τής Αθήνας- άλλ’ αί βόμβαι 
ένήργησαν, καί ό ναός οδτος ούδέποτε πλέον 
δύναται ν ’ άποδοθή είς τόν κόσμον. » Κυ- 
ριεύσαντες δέ τότε τάς Αθήνας οί Ενετοί, 
άφ’ ού έξέθηκαν είς τήν όργήν τών ’Οθωμα
νών τούς Έ λληνα ς, ένθουσιωδώς άσπασα- 
μένους τήν έφήμερον ταύτην άκτϊνα τής 
έλευθερίας, μετά τρεις μήνας αίφνης τούς 
έγκατέλιπον, καί ό Κοινιγσμάρκος άπέθανεν

ύπό πανώλους, ίσως καί ύπό τύψεως σύνει- 
οότος, είς Εύβοιαν. Άναχωρών δ’ ήθέλησε 
νά συμπαραλάβη έξ ’Αθηνών καί τινα τών 
έξαισίων γλυπτικών κοσμημάτων τοΰ περί
φημου ναοΰ, άλλ’ έκ τής άνεπιδεξιότητος 
τών έργατών του καταπεσόντα ταΰτα. συν- 
ετρίβησαν έντελώς. Έπανελθόντες δ’ οί 
Οθωμανοί, ήγειρον έν τώ  μέσω τών έρει- 

πιων τοΰ Παρθενώνος μικρόν προσκυνητή- 
τριον, παραμεϊναν μέχρις έσχάτων. Κατά 
δέ το 1 8 1 1 , ό λορδος Έ λ γ ιν , πρέσβυς τής 
’Αγγλίας, άφήρεσε, καί διά πρίονος κόψας 
απεκομισε, τα πλεΐστα τών έναπολειπομέ- 
νων τοΰ Παρθενώνος γλυπτικών κοσμημά
των, καί έπώλησεν αύτά είς r r tv ’Αγγλικήν 
Κυβέρνησιν. Μετά δέ τό 18 3 3  καί τήν τών 
Αθηνών άπελευθέρωσιν, άνεσκάφησαν τού 
ναοΰ τά έρείπια. καί διάφορα αύτοΰ μέρη 
καί κοσμήματα άνευρέθησαν.

Προς άρκτον δε τοΰ Παρθενώνος κεΐται 
το Ε ρ ε χ θ ε ΐ ο ν .  ή ναός τοΰ Ποσειδώνος 
Ερεχθεως καί τής Αθήνας Πολιάδος , τό 

θέατρον τής έ'ριδος τών δύο τούτων προ
στατών τών ’Αθηνών, τών πρός άλλή
λους διαμφισβητησάντων τήν κυριαρχίαν 
τής χώ ρας, περιέχον καί τά  τής έ'ριδος 
τεκμήρια, τά έν τώ  3ράχω ίχνη τής Τριαί- 
νης τοΰ Ποσειοώνος, καί τήν λεγομένην 
Έρεχθηΐδα θάλασσα,, φρέαρ δ ήνέωξεν ό 
Θεός πλήξας τό έδαφος, καί έξ ού ήκούετο 
or(Οεν τής θαλασσής 6 παταγος, οσάκις 
έπνεε νότος· προσέτι δέ τήν έλαίαν, ήν πα- 
ραγαγουσα η Αθηνά υπερισχυσε τοΰ άντι- 
παλου αυτής. Προήλθε δ’ ό συνδυασμός τοΰ 
Ερεχθέως μετά τοΰ Ποσειδώνος, καί ή 

κοινή αύτών έν τώ ναώ τούτω λατρεία, έκ 
τοΰ ο . ι ο  ΕρεχΟευς, η ο Εριχθονιος, έ'κρινε 
τήν μεταξύ Ποσειδώνος καί Λθηνάς δίκην, 
TrpoGcTt οε και εχ του οζι ο Εοε^Οεύζ, cpo— 
νευσαζ Εύ[/.ολττον τον utov τοΟ Ποσειδώνος 
και παράκλησιν τούτου έκεραυνώθη ύπό τοΰ 
Διος, και χρησμός διέταξε νά γίνωνται θυ- 
σιαι έπί τοΰ αύτοΰ βωμοΰ είς τε τον Θεάν 
και είς τον ήρωα. Ενταυτώ δέ, ο'ιαφο'ρως 
συγχεομενων τών μύθων καί παραδόσεων, 
ο ναος ουτος έλεγετο καί δ ό μ ο ς  ή ο ί κος  
τοΰ Ερεχθέως, ώς ήδη έττί Ομήρου.

Ικ?:ο δ ε; Μαραθώνα και Εύρυάγιπαν ΆΟηνην,
ouvs ό Ιίρεχβηος πυκινόν οο'μον.

Αέγει δέ και ό Παυσανίας · « Έ σ τ ι δέ 
οίκημα Ερεχθεΐον καλούμενον, » καί έν 
ταΐς έπιγραφαΐς τής 92ης ’Ολυμπιάδος, 
ταΐς πραγματευομέναις περί τής άνεγέρσεως 
τοΰ οικοδομήματος τούτου, ονομάζεται αύτό 
ούχι ναος  άλλ’ οίκος.  Τήν έπωνυμίαν δέ 
ταύτην έ'φερε πιθανώς τό Ερεχθεΐον συγ
χρόνως μέν κατ’ άμυδράν τινα άνάμνησιν 
ή εικασίαν ότι ό ναός ώκοδομήθη έπί τής 
άρχαίας θέσεως τής οικίας τοΰ Έρεχθέως, 
όπερ φαίνεται πως καί δικαιολογούμενον ύπό 
τής άνωμαλίας τής οικοδομής, συγχρόνως 
οέ καί έκ τής άντιφατικής παραδόσεως ό'τι 
ό πρό τής γεννήσεως τοΰ Έρεχθέως υφιστά
μενος πανάρχαιος τής Πολιάδος ναός ειχε 
χρησιμεύσει είς πρώτην κατοικίαν τοΰ Έρε
χθέως έ'τι βρέφους, ώς ό "Ομηρος.

Δηαον Έρε/Οηος μεγαλητορο;, ο» ποτ’ Άθν-νη 
βρεψε, Διός θυγάτ/ιρ, τε'κε 3ε ζείδωρος άρουρα. 

(*’£πεααι σννέχεια.)

ΑΛΕΗ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.



ΕΡΓΑ RAT ΗΜΕΡΑΙ .

ο ΑΝεγρεοείΣ ς υ ζ υ γ ο ς .

'θ  «Ταχυδρόμος των 'Ηνωμένων Πολιτειών» 
διηγείται τό έπόμενον διήγημα γαμικής κωμω
δίας επί τίνος τών άτμοπλοίων ά'τινα πλέουσιν 
άπο Νέας Υορκης εί; Γερσέην.

'θ  Ούΐλλιαμ Σμίθ, αφελής τ ις  νεανίας, ουδέ
ποτε ούδένα άδικήσας, καί ούδένα έχθρόν εχων, 
είδε προσελθοΰσαν προς εαυτόν γυναίκα τινα 
κοαυγάζουσαν καί ΐσχυριζομένην δτι ούτος ήτο 
ό σύζυγος αυτής, δστις έγκατέλειψεν αύτήν προ 
πολλοΰ.

' θ  Ο ύΐλλιαμ έκθαμβος παρατηρεί· τήν γυναίκα 
ή τις φορτόνεται αύτον τόσον άπροόπτως, καί 
εύλόγως φρίττει βλέπων το πρόσωπον καί το 
σνήαα αύτής. Ή  γυνή δεν ήτο μέν άσχημος, 
άλλ’ ούδέ πάλιν λίαν επαγωγός" ήτο δέ άληθής 
’Ιρλανδής τύπος. Ε ίχε τήν κάτω σιαγόνα ποο- 
π ετή - τά  χείλη άνοιγόμενα έδείκνυον δύο κ ί
τρινους όδόντας· ό μέν τών οφθαλμών ήτο κενός, 
ό δέ έ'τερος έστράβιζεν άναισχύντως · καί εις έπ ί
μετρον κάλλους το πρόσωπον αύτής ήτο τοσοΰ- 
τον προσβεβλη με'νον ύπο τής εύλογίας ώστε ή δυ
νατό τις ΐνα συγκρίνη αύτο προς τον τρυπητήρα.

Ό  Ούΐλλιαμ Σμίθ άγανακτεΐ έπί τ·?ί άναι- 
δεία τής γυναικος, καί εί καί άποκαλεΐ αύτήν 
ένδομύχως έ'κτρωμα άσχημίας, αίσθόμενος δμως 
δτι πρέπει ΐνα ΰποκρίννηται, προσπαθεί ΐνα 
γελάση χαριέντως καί πείσν) τήν κυρίαν δτι 
σφάλλει. Ποοέβη δέ είς τοσοΰτον πονηριάς ώστε 
ώμολόγησεν α ύτή , θέτων τήν χεΐρα έπί τής 
καρδίας, δτ ιλ υ π εϊτα ι μεγάλως έκ τοΰ σφάλματος 
αύτής, καί δτι ευτυχής ή το , έάν είχε τοιαύτην 
σύζυγον.

’Αλλά προς άπαντας τούτους, τούς λόγους ή 
κυρία έπαναλέγει δτι αύτδς είναι ό σύζυγος 
αύτής, δτι άνεννώρισεν αύτον έκ τής πρώτης 
δψεως, δτι είναι βεβαία, δ τ ι κρατεί αύτον, καί 
δέν sysi σκοπόν νά άφήση αύτόν ήδη.

'θ  Σμίθ, άποκαρτερη'σας, είς μάτην συλλαβί
ζει, μεγάλη τή φωνή τό όνομα καί τό έπώνυμον 
καί τό επάγγελμα αύτοΰ, μάτην διακηούττει 
δτι ούδέποτε ένυμφεύθη, κα ί δτι μάλιστα ούδε
μίαν ε /ε ι κλίσιν πρός τόν γάμον. 'Η  Ιρλανδή 
δέν άκούει τούς λόγους τούτους, καί περιπλεκό
μενη τώ  βραχίονι αύτοΰ ώς άρπάγη, ολολύζει δτι 
η το καί είναι καί έ'σται ή σύζυγος αύτοΰ.

Οί έπιβάται συναθροίζονται περί αύτούς. Ό  
Συ.ίθ, έννοών τό γελοΐον τοΰ πράγματος καί βλέ
πουν μετά φρίκης όποια κακα άν τό τοιοΰτο έπέ- 
φερεν αύτώ, έάν ή γυνή ένεκάλει είς τά  δικα
στήρια (ά'τινα άπαιτοΰσιν έν τώ τοιούτω μεγάλην 
έγγυησιν ), ήτοιμάζετο ΐνα πέση είς τήν θάλασ
σαν. ’Αλλ’ άνεμνήσθη δτι ό μηχανικός τοΰ πλοίου 
ήτο φίλος αύτοΰ · καί ταχύς ώς αστραπή άπε- 
σπάσθη τών άγκαλών τ ή ς ’Ιρλανδής καί δ ι’ ένός 
πηδήματος εύρέθη είς τόν κοιτώνα τοΰ μηχανι
κού, έ'νθα έκλεισθη.

'Η ’Ιρλανδή περιελαύνει αύτόν.
Μετά τινας ώρας τό άτμόπλοιον είσωρμίσθη 

είς Νέαν Ύόρκην. Ο Σμίθ περιέμενε φρονίμως 
μέχρις ού άποβώσι πάντες οί έπιβάται, καί δτε 
ένόμισεν δτι ήδη παρήλθεν ό κίνδυνος, άπέβη καί 
αύτός εύχαριστών τόν "Υψιστον καί τόν μηχα
νικόν. ’Αλλ’ άμα άρχίσας ΐνα βαδίζη μετά τοΰ 
σάκκου αισθάνεται έαυτοΰ λαμβανομένου σφο- 
δρώς τοΰ βραχίονος. Παρ’ όλίγον ηλθεν ίνα λει-

ποθυμήση βλέπων πάλιν έαυτόν καταλαμβανό- 
μενον ύπό τής γυναικος κραυγαζούσης παν
τ ί σθένει δτι εύρε τέλος τόν έγκαταλιπόντα 
αύτήν άπιστον ά'νδρα. Τότε ό Ο ύΐλλιαμ, μή 
δυνάμενος ΐνα κατάσχη τήν αύτοΰ οργήνj υβρίζει 
έπονομάζων άσχημον, πανοΰργον, βδέλυγμα, καί 
άπωθεΐ αύτήν μετά βίας. Αλλ’ ή ύποτιθεμένη 
σύζυγος έ'χεται αύτοΰ, άναβοα, έπεγείρει αύτώ 
τούς παρερχομένους, καί τέλος υποσκελίζει τόν 
ταλαίπωρον νέον, δστις π ίπ τε ι εκτάδην έπί τοΰ 
πεζοδρομίου σύρων μεθ’ έαυτοΰ τήν άκατανόητον 
ταύτην μαινάδα. Υπηρέτης τις τοΰ αστυνόμου 
ελθών ανεγείρει καί ά'γει αύτούς είς τό δικα- 
στη'ριον τής αστυνομίας. Εισερχόμενη δέ ή ’Ιρ
λανδή δεικνύει διά τοΰ δακτύλου τόν Σμίθ 
έμβρόντητον, καί κραυγάζει μεγάλη καί οξεία 
τη  φοινη· « ’ΐδού αύτός, ούτος ό σύζυγός μου! 
Μ’ ένυμφεύθη πρό δύο έτών, καί άπήλθε κατα- 
λιπών με τήν έπιοΰσαν τοΰ γάμου ημέραν μή 
δυνηθεΐσά ποτε νά μάθω τό δ ια τ ί. » Ό  δέ 
Σμίθ διακηρύττει έντόνως δ τ ι ούδέποτε άλλοτε 
είδε τήν γυναίκα. Τότε ό δικαστής έρωτα τήν 
εγκαλοΰσαν, έάν ό άνήρ αύτής είχε σημεΐον τ ι  
ές ού ήδύνατο ΐνα αναγνώριση αύτόν.

—  Ναί, αποκρίνεται· είχεν έν τώ  βραχίονι 
σημεΐον έκδορίου ! Τοΰτο άκούσας ό Σμίθ έμει- 
δίασε θριαμβικώς· μεταστρε'φει δέ τάς αύτοΰ 
χειρίδας, καί άποδεικνυει σαφέστατα ό'τι ποτέ 
δέν είχε δοσοληψίαν ού'τε μέ γυναίκα, ούτε μέ 
έκδόριον. ’Αλλ’ ή ’Ιρλανδή διακόπτει αύτόν άνά 
πάσαν λέξιν κραυγάζουσα· « Τοΰτο δέν σημαίνει 
τίποτε · είσαι ό σύζυγός μου ! »

Ό  δικαστής κατεσίγασεν αύτήν, καί έ'ρωτα άν 
ήναί τις γνωρίσας τόν ά'νδρα αύτής. 'Η δέ άναφέ- 
ρει οικίαν τινά έν τή  F ront S treet, έ'νθα αύτή 
καί ό σύζυγος αύτής γνωρίζονται κάλλιστα. Τότε ό 
ύπηρέτης τοΰ αστυνόμου πέμπετα ι άγων άμφο- 
τέρους είς τήν ρηθεΐσαν οικίαν, ής οί κύριοι δη- 
λοΰσιν δτι ούδέποτε έγνώρισαν ού'τε τόν Κύριον 
ούτε τήν Κυρίαν Σμίθ.

Οί τρεΐς επανέρχονται είς τό δικαστήριον’ ό 
ύπηρέτης απαγγέλλει τά  κα τ’ αύτούς· ό δέ δ ι 
καστής λέγει τή έναγούση δ τ ι σφάλλει, καί δια- 
τάττει τήν άμεσον τοΰ Σμίθ άφεσιν, δστις φεύ
γει δλω ποδί, διωκόμενος παρά τής ’Ιρλανδής 
έριννύος καθ’ δλην τήν πόλιν, κραυγαζούσης·

—  Αδικε, κακοηθέστατε άνθρωπε ! Είσαι ό 
σύζυγός μου δ ,τ ι καί άν κάμης! ’Αλλά θά σέ 
έπανεύιω.

Ο Σμίθ έπανήλθεν οΐκαδε σχεδόν εςιο φρενών.

Οεΐ Α ΔΙΚΗ.

'Η ε π ο μ έ ν η  π α ρ ά δ ο ξ ο ς  δ ι ή γ η ό ι ς  δ ιεδ ό θ η  
ύπό  τώ ν  ’Ι τ α λ ικ ώ ν  ε φ η μ ε ρ ίδ ω ν .

Πλούσιός τις κτηνοτρόφος έκ τών περιχώρων 
τοΰ B ite rb o  έν τη παππικη  έπικρατεία ήγαγε 
πολλούς βόας είς τήν αγοράν, καί εύρών αγο
ραστήν έπώλησεν αύτούς. Λαβών δέ τό άργύριον 
διήγαγε τό πλεΐστον τής ήμέρας έν τινι καπη- 
λείω. Περί τήν έσπέραν έπέστοεφεν οΐκαδε μετά  
τίνος τών γειτόνων καί άναδόχου τοΰ τέχνου αύ
τοΰ η κουμπάρου. Οί δύο κουμπάροι προύχώρη- 
σαν όμοΰ μέχρι τινός, καί καταβάντες καί 
πιόντες παρά τιν ι οίνοπώλη άπηλάχθησαν άλ- 
λήλων διά διαφόρων οδών. Ό  κτηνοτρόφος, 
δστις ήδη έδήλωσε τώ  φίλω δτι, πωλήσας τούς 
βόας, είχε μεθ’ έαυτοΰ 5 0 0 0  φράγκων, έπο- 
ρεύ-το οΐκαδε εύθυμος καί άδων, ίσως δέ καί 
πως εςοινος. Μόλις δμως διελθών ήμίσειαν λεύ

γαν μόνος πεοιεκυκλώθη αίφνης ύπό τριών λη
στών ένδεδυμένιον προσωπεία καί μετεσχηματι- 
σμένων.

Οί λησταί, έοευνήσαντες αύτόν πανταχοΰ^ 
δέν ήδυνήθησαν ΐνα εΰρωσι τό άργύριον· διότι ό 
κτηνοτρόφος προνοήσας μετέβαλεν αύτό είς χα ρ 
τονόμισμα, δπερ έκρυψεν έπιτηδείως ύπό τό 
εσωτερικόν έπίβλημα τοΰ πίλου· έπί τέλους δέ 
άφήκαν αύτόν έλεύθερον. Ό  κτηνοτρόφος, άπο- 
δώσας χάριτας τώ Θεώ ύπέρ τής σωτηρίας αύτοΰ 
τε καί τών χρημάτω ν, εκρινεν, άντί τοΰ πορευ- 
θήναι οΐκαδε, ΐνα όπισθοδρομήση καί καταλύση 
παρά τώ  κουμπάρω αύτοΰ. Ούτος δέ έδέχθη 
αύτόν εύ(/ενέστατα, καί μαθών τά  γενόμενα καί 
τίν ι τρόπω ό φί>Λς έξηπάτησε τούς ληστάς καί 
έ'σωσεν έαυτόν καί τό άργύριον, προσεκάλεσεν 
αύτόν έπί δεΐπνον, έ'νθα παρετέθησαν πολλοί 
οίνοι, καί έ'πεμψεν αύτόν είς ύπνον είς πρόσφο- 
ρον άνώγαιον. ’Αλλά ή άνάμνησις τών ληστών 
ένεπόδισε τήν ενέργειαν τοΰ οίνου, καί διετέλεσ? 
λίαν παρωξυμμένο; καί τεταραγμένος έπί πολ- 
λας ώρας, μή δυνάαενος ΐνα κοιμηθή.

Έζαίφνης περί μέσας νύκτας ήκουσε παράδο
ξον έν τώ οί'κω θόρυβον, καί κρότον άνθρώπων 
βαινόντων καί σκαπτόντων έσπευσμένως ύπό 
τά  παράθυρα αύτοΰ. ’Επί τέλους δέ μή ύπομέ- 
νων τόν θόρυβον, ήθέλησεν ΐνα μάθη τήν αιτίαν 
αύτοΰ · δθεν πλησιάζων . ήσύχως τοΐς πρός τον 
κήπον παραθύροις είδε διά τών κιγκλίδων πα 
ράδοξον θέαμα.

Η σελήνη άνέτελλε λαμπρά, καί ό προβατο- 
πώλης είδεν εύκρινώς τέσσαρας άνθρώπους άσοχ- 
λουμένους έπιμελέστατα περί τό έξορύσσειν 
τάφον. Ή σανδέ ούτοι ό κουμπάρος καί οί τρας 
αύτοΰ υίοί, οΐτινες έφόρουν είσέτι τά ενδύματα 
τών ληστών τών επιπετόντων αύτώ πρό ολίγου, 
ϊπεραγωνιών, περίτρομος ό κτηνοτρόφος ή'νοι- 

ξεν ήσύχως τό παράθυρον, καί άκροασθείς έ'μαθεν 
δτι αύτός έκινδύνευεν κίνδυνον μέγαν άπό τών 
κακούργων αύτοΰ συγγενών, οΐτινες έ'κριναν ο μεν 
πατήρ ΐν’ άναβάς είς τό υπερώον είσέλθη ήσύχως 
είς τόν θάλαμον τοΰ κοιμωμένου κουμπάρου, καί 
φονεύσας αύτόν ρίψϊ) τό πτώ μ α  άπό τοΰ "παρα
θύρου· οί δέ τρεΐς υίοί έ'μελλον ί'να ,θάψωσίν αύ
τόν εύθύς. Ό  δύστηνος προβατοπώλης ήοεύνα 
περί έαυτόν δπως εΰρη άμυντήριόν τ ι  οργανον · 
άλλά μή εύρών μηδέν δπλον, έ'λαβεν άπό τή; 
εστίας σιδήρων, καί ένέδρευεν όπισθεν τής θύρας. 
'Ο άναγνώστης δύναται ΐνα έννοήση τ ί  άπέβηι 
'Ο κουμπάρος, άνοιχθέντος τοΰ λάκκου, άνελθών 
τήν κλίμακα, ήνοιξεν ήσύχως τήν θύραν, καί 
κρατών τήν σπάθην δια  τών όδόντων πρςύ'β^λε 
πρώτον τήν κεφαλήν ^ύτοΰ καί τούς ώμους ό'πως 
ΐδη τόν κοιμώμενον. Τότε ό-προβατοπώλης έκ- 
τύπησεν αύτόν κατά τής κεφαλής οΰτως ίσχυι 
ρώς, ώστε έ'πεσε νεκρόςΐ Περικαλύψας δέ τό 
πτώ μ α  διά  σινδόνος έ'ρριψεν αύτό τοΐς τριφί κα- 
κούργοις υίοΐς, οΐτινες, νομίζοντες ό'τι ήτο τό 
πτώ μα τοΰ ξένου, εσπευσαν ΐνα θάψωσι καί κρύ- 
ψωσιν έν τή  γή τό πτώ μα  τοΰ πατρός. Ό  δέ 
κτηνοτρόφος κατέβη εύθύς, καί άνοίξας τήν πύ
λην, εδραμε πρός τήν παρακειμένων τής άστυνο- 
μίας φυλακήν. ’Επανελθών δέ ρ.ετά τινων κα- 
ραβινοφόρων είς τήν οικίαν τοΰ κουμπάρου, 
εύρε τόν μέν λάκκον πλήρη, τούς δέ τρέΐς νέους 
ζητοΰντας πανταχοΰ τόν πατέρα αύτών. ’Αλλ 
ίδόντες τόν προβατοκάπηλον ζώντα μετά τών 
χωροφυλάκων, δέν ήδύναντο ΐνα έννοη'σώσι τ ί  
συνέβη. ' ·■,··» .Λ

’Αλλ’ ύπερεξεπλάγησαν καί ΰπερελυπήΟησαν 
δτε οί χωροφύλακες, άνοίξαντες τόν λάκκον, 
έςήγαγον τό .πτώ μα τοΰ πατρός αύτών.

ΦΡΙΚΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Γράφουσιν έκ Αισσαβώνος'
' θ  κύριος Βιέρα δέ Γάστρο, άρχαΐος βουλευ

τής, διάσημος ρήτωρ καί συγγραφεύς άπεστραγ- 
γάλισε τήν γυναίκα αύτοΰ, ήν ύπερηγάπα. άπο- 
ναρκώσας πρότερον αύτήν βία διά χλιοροφορμίου.

Εισερχόμενος πρό τινων ή μερών εις τόν οίκον 
κατέλαβεν αύτήν έπ ’ αύτοφώρω γράφουσαν επ ι
στολήν, ήν άμα ίδοΰσααύτόν ήθέλησεν ΐνα σχίση. 
Μή θελούσης δέ ΐν’ άποδώση αύτήν αύτώ, άφαρ- 
πάζει βιαίως, καί βλέπει δτι έγράφετο πρός τινα 
οίκειότατον αύτώ φίλον, τόν κύριον δέ Γαρρέτ, 
άνεψιόν τοΰ περιφήμου δέ Γαρρέτ κορυφαίου τής 
τών γραμμάτων Παλιγγενεσίας έν Πορτουγαλία.

Έν τη επιστολή ή κυρία δέ Γάστρο παρεκά- 
λει τόν δέ Γάρρετ ΐν’ άγάγη αύτήν είς τό θε'α- 
τρον καί πέμψη αύτή άνθέων δέσμην.

Διαβεβαιωσάσης δέ αύτής δτι ούδέν κακόν εκ 
τής οίκειότητος αύτών έγίνετο, ό άνήρ συνεχώ- 
ρησε καί έλησμόνησεν. ’Λλλ’ ή γυνή αίσθανομένη 
τύψεις συνειδότος, άμα δέ έλπίσασα παρ’ αύτοΰ 
τελείαν συγγνώμην, ώμολόγ/ισεν έαυτήν ένοχον, 
ύποσχομένη δτι ούδέποτε τοΰ λοιποΰ άπατήσει 
αύτόν. ' θ  κύριος δέ Γάστρο δέν άποκρίνεται· 
εξέρχεται δέ έσπευσμένως τής οικίας, πορεύεται 
είς τό φαρμακοπωλεΐον, έ'νθα άγοράσας μεγάλην 
χλωροφορμίου φιάλην, επανέρχεται είς τόν οί
κον καί άπιοθεΐ διά τοΰ ποδός αύτήν κυλιομένην 
πρό τών ποδών αύτοΰ έντρομον καί κατησχυμ- 
μένην.

—  Κυρία, λέγει αύτη, άνάγκη ΐν ’ άποθάνης ! 
H άθλία παλαίει πρός τόν θάνατον. Αλλ’ εκεί

νος μαινόμενος περισφίγγει αύτήν καί χέει είς τό 
πρόσωπον αύτής τό χλωροφόρμιον ‘ καί έπειδή 
έπεκαλεΐτο μεγάλη τή φωνή βοηθούς, άπέπνιξε 
καί άφήκεν αύτήν νεκοάν χα μ α ί.

Διέμεινε πλησίον τοΰ πτώ ματος τής γυναικος 
μέχρι τής αύγής· τότε δέ κλείων έπιμελώς τόν 
οίκον, πορεύεται είς έπίσκεψιν δύο τών φίλων, 
οίς διηγείται τήν φρικτήν ταύτην πράξιν- παρα- 
κκλεΐ δέ αύτούς, ΐνα, πορευθέντες πρός τόν κύ- 
ρεον Γαρρέτ, διευθετήσωσι τά κατά τήν μονομα
χίαν, ήτις έ'μελλεν ΐνα γέννιται αύθημερόν δ ι' 
ούτινος δήποτε δπλου, άλλά μέχρι θανάτου.

’Αλλ’ ούτος, μαθών τά γενόμενα, άπεκρίθη 
δτι ούδόλως ήθελεν ΐνα μονομαχήση πρός φίλον 
ον τοσοΰτον αίσχρώς ύβοισεν. ’Αλλ’ έν ταύτώ 
έγραψε πρός τόν κύριον Βιέραν έπιστολήν, δηλών 
ό'τι αύθημερόν άπέρχεται είς Μαδρίτ· δτι πο- 
ρευόμενος εϊς τόν σιδηρόδρομον είχεν έν νώ ΐνα 
διέλθη διά τίνος πάσι γνωστής όδοΰ, καί ήδέως 
έκθέσει έαυτόν ταΐς τοΰ αντιπάλου πληγαΐς μή άν- 
τιμαχόμενος· θεωρών αύτόν εύτυχή έάν άποθάνη 
δικαίως ύπ ’ αύτοΰ τιμωρούμενος. Αλλ’ ό κύριος 
δέ Γάστρο, μή θέλων ΐνα δολολ,οφονήση αύτόν, 
παρέύωκεν έαυτόν τή άστυνομία.

Ο κύριος Γαρρέτ άπήλθεν είς Γαλλίαν προ
αιρούμενος ΐνα, άπαρνηθείς τά  πάντα, κλεισθή 
διά  βίου έν τώ μοναστηρίω τών τραπιστών.

Χθές έτελέσθη ή κηδεία τής δυστυχοΰς κυρίας 
δέ Γάστρο. Ή το δεκαεννέα έτών.

φονος εΝ πετροΥποΛει.

'Ο κύριος δέ Z o h n  εύγενής 'Ρώσσος, εξελ- 
θών τή 7 σεπτεμβρίου τής λέσχης, ήφανίσθη.

Μάςιμός τ ις  Ίβάνωφ αίσχράν ήσκει τέχνην 
τρέφων καί κατοικίζων γυναίκας δημοσίας καί 
λαμβανων μισθόν τινρι ,έκ τών εισπράξεων. Τή 
I νοεμβριου ό Μάςιμος Ίβάνωφ έπορεύθη μετά 
τριών 'γυναικών είς τόν χορόν τοΰ Έλδοράδο, 
ενθα ο κύριος Z o h n , εισελθών πρός ψυχαγωγίαν, 
ήρασθη μιας τών τριών, καί ήκολούθησεν ά μ ’ 
αύτη (.’έχρι τοΰ καταστήματος τοΰ Ίβάνωφ.

‘θ  γέρων Z o h n , καίπερ έξελθών μεθύων,

ένόησεν δτι άφηρέθη τό βαλάντιον έν τώ οϊκω , 
καί εισελθών ήπείλησε τόν Ίβάνωο δτι, έάν δέν 
άπεδίδετο τό κλαπέν άργύριον, διενοεΐτο ΐνα 
ύπάγη είς τήν άστυνομίαν.

Τότε αί γυναίκες είπον αύτώ δτι έκαμον τοΰτο 
παιζουσαι, καί παρακαλέσασαι αύτόν ΐνα περι- 
μείνη όλίγον, προσήνεγκον αύτώ νέα μεθυστικά 
ποτά, είς ά έρριψαν ποσόν τ ι  ύδροκυανικοΰ κα
λιού, δπερ , ώς γνωστόν, είναι έκ τών σφοδρό
τατων δηλητηρίων. Ο γέρων, ύποπτεύσας τόν 
δόλον αύτών, ήρνήθη ΐνα πίη λέγων δτι έφοβεΤτο 
μή φαρμακευθή.

Τοτε μια τ ις  τών γυναικών, πίνουσα έκ τοΰ 
ποτηριού αύτής, λέγει αύτώ· «Βλέπεις δ τ ι καί 
έγώ πίνω ές αύτοΰ » καί φέρουσα βιαίως είς τό 
στόμα τοΰ Zohn τό δηλητήριον περιέχον πο- 
τήριον,έχυσε μέρος είς αύτό1 τό δέ λοιπόν έχύ- 
θη είς τό πρόσωπον έκείνου. Ο δέ Zohn έπε- 
σεν ημιθανής έπί τοΰ άνακλίντρου, κραυγάζων- 
((Μάξιμε Ίβάνωφ, έφαρμάκευσάς μ ε , έφόνευ- 
σάς με. »

Οί κακούργοι ώρμησαν έπί τάν γέροντα, καί 
άνοίςαντες δια  τής βίας τό στόμα τούτου έ'χυσαν 
εις αύτό τό ύπολειφθέν ποτόν, καί άπεστραγγά- 
λισαν αύτόν.

Τή ό’ έπαύριον ό Ίβάνωφ έπώλησε τά ένδύ- 
ματα τοΰ φονευθέντος, καί άγοράσας κιβώτιον 
μέγα έ'θεσε τό πτώμα τοΰ αθλίου Z oh n , λησμό
νησα, ΐν άφαιρέση τό λωρίον δι’ ού άπεστραγ- 
γάλισεν αύτόν.

Τά κενά τοΰ κιβωτίου έπληρώθησαν μαλλοΰ 
εςαχθέντος έ'κ τίνος στρωμνής. Τό κιβώτιον 
έοέθη όιά σχοινιού ώτινι έπεβλήθη σφραγίς καί 
παρεόόθη τώ σιδηροδρόμω ψευδώς έπιγεγραμ- 
μένον πρός τινα κάτοικον τής Μόσχας.

Μεθ’ ένός μηνός διαμονήν έν τώ  τελωνείω ή 
αποφορα τοΰ πτώματος κατέστη τοσαύτη, ιοστε 
οι επιστατοΰντες τοΰ τελωνείου ή'νοιξαν αύτό 
καί εύρον τό πτώ μα.

Αλλ’ οί δολοφόνοι συνελήφθησαν, καί ήδη 
όικάζονται.

ΤΟ είΜΑΡΜεΝΟΝ·

Κατά τάς ταραχάς, αίτινες συνέβαινον 
έν ’Α γγλία έπί Καρόλου Α ', ή θυγάτηρ αγρότου 
τινός άπολέσαντος έν τώ  έμφυλίω πολέυ.ω ζωήν 
καί περιουσίαν, κατέβη είς Λονδΐνον ΐνα πο- 
ρισθη τά  πρός τόν βίον ώς ύπηρέτις· μόλις ήγε 
τό έ'κτον καί δέκατον έ'τος καί είχεν έ'ξοχον 
καλλονήν · ήτο δμως πάντη άπειρος καί ανίκα
νος μηδέν άλλο έπισταμένη ή τό ξυλοτομεΐν καί 
καλλιεργεΐν τούς άγρούς. Χήρα πτω χή  καί οι- 
λεΰσπλαγχνος, οίκτείρασα τήν ορφανήν, έχορή- 
γησεν αύτή κατάλυμα καί θερμώς τήν συνέστησε 
γείτονι ζυθοποιώ , δστις κ α τ’ άρχάς δίς τής 
ήμέρας έ'στελλε δ ι’ αύτής τόν ζΰθον είς τούς έν 
τνί γειτονία έντολεΐς του· άκολούθως τήν πα
ρέλαβε τακτικήν ύπηρέτιδα έν τώ ζυθοποιείω 
του. Ή  ορφανή νέα, άμα άποβαλοΰσα τά  πρώτα 
£άκη, έφάνη άσυγκρίτως ώραιοτέρα ή πρότερον 
καί έφείλκυσε τών ξένων τήν προσοχήν · πολλώ 
δέ μάλλον έθαύμασε τήν καλλονήν καί τήν τ ι 
μιότητά της αύτός ό ζυθοποιός, δστις, άπόχη- 
ρος ων καί άπαις, έβουλεύθη έπί τέλους νά τήν 
νυμφευθή. Ή  νέα σύζυγός του έδείχθη άξία τής 
εκλογής του. Τρία έ'τη ΰστερον έτελεύτησεν ό 
άνήρ καταλιπών είς τήν άτεκνον καί τρυφεοάν 
σύμβιον τήν πελώριον περιουσίαν του. Μετά 
πολλής δραστηριότητος έξηκολούθησεν αΰτη τό 
ε'ργον τοΰ άνδρός της· έπειδή δμως πολλαί αντι
στάσεις έγένοντο αύτή έν τώ  ζη τή μ α τιτή ς  κλη
ρονομιάς, έδέησε νά έπικαλεσθή την  συνδρομήν 
τοΰ επισήμου νομομαθούς " ϊδ ε ,  δστις είχεν 
άλλοτε συντάξει καί τήν διαθήκην τοΰ μακαρί
του. Ο Κ. Τόε θελχθεις υπο τών άρετών καί 
τών χαρίτων τής νέας χήρας, ποθήσας δέ καί τόν 
πολύν πλοΰτόν της, τήν ένυμφεύθη. Προβιβα- 
σθείς βαθμηόόν άπό τών κατωτάτων είς τά ανώ

τατα  πολιτικά αξιώματα έτελεύτησεν ώς λόρδος 
Ινλάρενδιον, καταλιπών θυγάτριόν δπερ ΰστερον 
ήγάπησε καί ένυμφεύθη ό τής ’Αγγλίας Βασι
λεύς Ιάκωβος ό Α" · τοιούτω κρο'τω ή πρώην 
έπαΐτις άπεδείχθη μήτηρ άνάσσης καί μάμμη 
τών δύο βασιλισσών, Μαρίας καί "Αννης.

( Κ λειώ .)

ΝεκρεΓεΡΣίΑ.

Πρό τινων ήμερων μετηνέχθη είς τήν έν Πα
ρισίοις Μόργην άνθρωπός τ ις  εύρεθείς νεκρός 
παρά τήν Νέαν Γέφυραν, καί έξετέθη κατά τό 
σύνηθες γυμνός, καί παρ’ αύτώ τά  ενδύματα αύ
τοΰ, έν οίς εύρέθη βαλάντιον περιέχον περί 4 0  
φράγκα, καί έπιστολή έχουσα τήν έ'νδειξιν τής 
κατοικίας τοΰ νεκροΰ, άτινα κατετέθησαν είς τήν 
γραφικήν τράπεζαν τής Μόργης.

Τήν δ ’ έπιοΰσαν ό έπιστάτης τής Μόργης έξε- 
πλάγη μή εύρών έπί τής μαρμαρίνης πλακός 
μήτε τόν νεκρόν μήτε τά  ένδύματα αύτοΰ. ’Αμή
χανων καί μή δυνάμενος ΐνα έννοήση πώς ό νε
κρός ήφανίσθη κεκλεισμένων τώνθυρών καθ’ δλην 
τήν νύκτα, έ'λαβε τήν έπιστολήν καί πορευθείς 
είς τόν οίκον τοΰ άποθανόντος, έρωτα τήν θυρωρόν.

—  Ό  κύριος Ζιοώ ;
—  Είναι έν τώ δω ματίω .
—  Πότε ήλθεν είς τόν οίκον;
—  Πρό δύο ωρών περί τήν πρωίαν.
—  Τότε ό έπιστάτης άνέρχεται καί βλέπει 

έκπληττόμενος τον χθές νεκρόν κείμενον ζώντα 
καί προγευματίζοντα λίαν ήδέως.

—  Άρά γε είσθε ύμεΐς, όν έκομίσαμεν χθες 
το έσπέρας νεκρόν;

—  Μάλιστα.
—  Πώς έξήλθετε τής Μόργης ζώ ν;
—  Αγνοώ πώς έ'τυχον έκεί. Τοΰτο μόνον γνω

ρίζω δτ ι πάσχω  έκ καταληψίας οΰτως ίσχυοώς 
ώστε φαίνομαι ώς νεκρός. Χθές το εσπέρας κατε
λήφθην ύπό τής νόσου παρά τήν Νέαν Γέφυραν, 
καί έ'πεσον άναίσθητος. Περί δέ τήν πρωίαν άνα- 
λαβών είδον δτι μετη·'έχθην είς τήν Μόργην.
II μαρμαρίνη κλίνη καί ή συντροφιά δύο άλ

λων νεκρών , οΐτινε; έ'κειντο παρ’ έμοί ψαύον- 
τές με, δέν μοι ή'ρεσαν παντάπασιν. Ίδών τά  
ένδύματά μου πλησίον ένεδύθην έν τά χει, καί 
άνοίξας κρυφίως τήν θύραν έξήλθον κλείσας δέ 
αύτήν ό'πιος φυλάξω τούς έναπολειφθέντας δύο 
τής νυκτος φίλους έκ τοΰ ψύχους, ήλθον πάλιν 
ει; τόν οίκον. 'Ο δ ’ έπιστάτης άποδούς άύτώ 
τήν έπιστολήν καί τό βαλάντον, άνεχώρησε 
σταυ,οοκο πού υ,ενος.

Ο Α Ρ Α Ψ .

'Αγγλος τις διαμένων έν Βυρηττώ ήθέλησεν 
ΐν’ άγοράση ίππον παρά τίνος Άραβος, περιμέ- 
νοντος αύτόν έ'ξω τής πόλεως μετά τοΰ ίππου 
βόσκοντος άνευ χαλινού παρ’ αύτώ.

—  Τίς ή τιμ ή  τοΰ ίππου σου; ήρώτησεν ό 
Άγγλος διά τοΰ διερμηνέως.

—  Μόνος ό Θεός γνωρίζει αύτήν. 'Ρίψον χ α 
μαί !ό,τι κρίνεις δίκαιον.

'Ο Ά γγλος κατέθεσε περί τάς τριάκοντα χ ι 
λιάδας γροσίων. ’Αλλ’ όΆραψ εμεινεν άκίνητος, 
καί ό Ά γγλος προσέθεσεν έ'τι τρις δέκα χ ιλ ιά 
δας. Τότε ό Άραψ πλησιάσας πρός τόν ίππον' 
α Ανάγκη νά χωρισθώμεν » λέγει αύτώ λίαν τε
ταραγμένος.

Ό  Ά γγλος ήτοίμαζεν ήσύχως χαλινόν έκ με- 
τάξης. 'Ο δέ ίππος αίσθόμενος δτι έπωλεΐτο, 
εδραμε χρεμετίζων πενθίμως πρός τόν Ά ραβα, 
δστις άναβάς αύτόν, « Ύγίαινε ! ούδείς θησαυ
ρός δύναται να πληρώση τόν ίππον μ.ου» , λέ
γει πρός τόν Αγγλον, καί γίνεται άφαντος έν 
τώ  μέσω τής δίνης τοΰ κονιορτοΰ, ήν ήγειρεν 
ό καλπάζων ίππος.



ΓΥΝΗ ΚΟΥΦΟΝ ΚΑΙ ΠεΤεΐΝΟΝ ΤΙ ΧΡΗΜΑ.
(ΙΙλάτω ν.)

ν£ν τινι τών Παοισίων φρενοκο^είω διατελεΐ 
νοσηλευόμενος άτυχης τις σύζυγος, οστις χη- 
ρεύσας διετέλεσεν απαρηγόρητος τοϋ θανάτου 
της πεφιλημένης αύτώ συζύγου. Ό  νεώτερος 
ούτο; Όρφεύς περιήλθεν εις τοσαύτην λύπην, 
ώστε διετέλεσεν έπί πέντε ετη οίκουρών καί 
κλαίων τον θάνατον της π ίστης αύτοΰ γυναίκας, 
άναπολών άδιαλείπτως τήν άπολεσθεΐσαν αύτοΰ 
ευτυχίαν, έν τω  θαλάμω ενθα έκείνη έτελεύτη- 
σεν. Παρηγοοίαι φίλων, παραινέσεις συγγενών, 
δέν ήδυνήθησαν ί'να κατισχύσωσι της μελαγχο

λία ς αύτοΰ.
Μετά το π έαπτόν έ'τος ήναγκάσθη ινα μετοι- 

κήση άλ/.αχ οΰ ‘ διότι ή κυβερνησις ε ψήφισε τήν 
κατασκαφήν τής συνοικίας. Τότε δέ άπελπι- 
σθείς, καί μή συγχωρών μηδενί Ϊνα ψαύση τ ι 
τών τής άποθανούσης πραγμάτων ήρξατο ϊνα 
αποθέτη ώς άληθή κειμήλια τα 
πάντα εϊς κιβώτιον. ’Αναζητών 
δ ’ εΰρεν εν τιν ι θήκη φάκελον 
έπιστολών. *Η καρδία αύτοΰ 
έπαλλε σφοδρώς· διότι ένόμισεν 
οτι είχε διά χειρός τάς πρώτα; 
έρωτικάς έπιστολάς άς έγραψε 
προς αύτήν.

Τρέμων, έ'θεσεν αύτάς εις τα  
χείλη· έ'πειτα δέ καθίσας έπί 
θρονίου, ήνοιξε μίαν αύτών ό'πως 
άναμνησθή το τελευταΐον τήν 
άπολεσθεΐσαν εύτυχίαν.

Ά λλ’ ώ τής δυστυχίας! “Αμα ό 
δύστηνος άναγνούς τούς πρώτους 
τής επιστολής στίχους καί έγέ
νετο έμβρόντητος· διότι αί έπι
στολαί έγράφησαν πρός τήν αύ
τοΰ σύζυγον παρ’ έραστοΰ, μεθ 
οΰ αύ'τη έξηπάτα αύτον έξ μετα 
τον γάμον μήνας.

επιΤΗ ΔειΟΣ α σ τ α κ ώ ν  
ΚΛεΠΤΗΣ.

Ανήρ τις κοσμίως ένδεδυμέ- 
νος καί φέρων ράβδον καί κύνα 
εισέρχεται εις τήν μεγάλην άγο
ράν τών ιχθύων έν Παρισίοις.
Βλέπων χα μ α ί εκτεθειμένους 
ζώντας καί σφριγώντας μεγά
λους αστακούς προσήνεγκεν έν μοίρα παιδιάς τήν 
ράβδον εις δήξιν τοΐς άστακοΐς, ο ΐτινες, ώς 
γνωστόν, εχουσι φοβεράν τών σιαγόνων δύναμιν.

—  Παράδοξον, λέγει πρός τήν πωλοΰσαν τούς 
αστακούς, πόσον ίσχυρώς δάκνει ό αστακός ούτος. 
Ε ίμαι δμως βέβαιος δ τ ι ,  έάν αύτώ δοθή είς δή
ξιν άπαλώτερόν τ ι  σώμα, δεν θά δάκη αύτό. 
Δοκιμάσωμεν τήν ούράν τοΰ κυνός μου.

— Δοκιμάσατε, λ έ γ ε ι, είοωνικώ; μειδιώσα 
ή ίχθυωπόλις.

—  Έ δώ  Τώμ. Στήθι ένταΰθα, καί μή κινήσαι.
Καί λαμβάνων τήν ούράν τοΰ κυνός θέτει αύ

τήν μεταξύ τών σιαγόνων τοΰ άστακοΰ.
Ό  κύων ύλακτεΐ καί π η δά - άλλ’ ό άστακός 

δέν «φίνει τήν ούράν. Αίφνης δέ ό κύριος τοΰ 
Τώμ άφίνει αύτόν έλεύθερον, καί τό ζώον φεύγει 
κραυγάζον.

—  Έ  ! κραυγάζει ή ίχθυοπώλις, κάλεσον τόν 
κύνα σου. Δέν βλέπεις δτι έφυγε μετά τοΰ 
Λστακοΰ j

— Κάλεσον σύ μάλλον τόν αστακόν σου, λέ

γει αύτή ό κύριος. Αλλ’ ησύχαζε, έπειδή τρέ
χω  ινα φθάσω αύτούς.

Καί ό κύριος ήρξατο ϊνα τρέχη ούτως ώστε 
έκτοτε δέν έφάνη ήδη.

Ο κύριος καί ό κύων αύτοΰ φθάσαντες οϊκαδε 
έτιμώρησαν τόν κακοήθη αστακόν ρίπτοντες αύ
τόν εϊς τήν χύτραν.

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ.

Έν Φιλαδελφία τής ’Αμερικής ό ταμίας μ ε
γάλου τινός έμπορικοΰ καταστήματος έ'λαβεν 
εντολήν νά εϊσπράξη έκ τής έκεΐ τραπέζης 
5 0 0 0 0  ταλήρων· έπανερχόμενος δμως εις τό 
γραφεΐον παρατηθεί δτι τά  χρήματα δέν ύπής- 
χον πλέον έν τώ  θύλακί του · οί προϊστάμενοι 
συνέλαβον κατά τής τιμιότητος αύτοΰ εύλογους 
ύποψίας, έπειδή δέν ήδύναντο να πιστεύσωσιν 
ούτε δτι έξέπεσε τών χειρών του ή ογκώδης 
δέσμη, ού'τε δτι τόν άφηρέθή αυτη κρύφα κάθ’ 
οδόν. Ό  ταμ ίας, συνειδώς τήν άθωότητά του,

άλλά μή δυνάμενος να τήν άποδείξν], βουλεύεται 
νά γείνη αύτόχειρ. Πριν ή προβη εϊς τήν φοβε
ράν πράξιν ποιείται καί τήν τελευταίαν άπόπει- 
ραν καταχωρίζων είς πάσας τάς εφημερίδας τήν 
έξης δή λω σ ιν  κ Έγώ ό ταμίας τοΰ . . . .  κατα
στήματος έπανερχόμενος έκ τής τραπέζης εϊς τό 
γραφεΐόν μου άπώλεσα καθ’ οδόν 5 0  0 0 0  είς 
τραπεζικά γραμμάτια. Έάν μή τά  εΰρω, βου- 
λεύομαι νά θέσω τέρμα είς τήν ζωήν μου μή 
άνεχόμενος τήν ιδέαν δτι δ ιά  παντός θα όμαι 
ύποπτος έπί κλοπή. Μετά πεντεκαίδεκα ήμέρας 
άπό τής σήμερον, περί τήν μεσημβρίαν, έάν μή 
άποδοθή μοι τό ύπεξαιρεθέν ποσόν, θά θανατωθώ 
διά πιστολιού. Χ ίλια  τάληρα, ισόβιον φιλίαν 
καί έγκάρδιον εύγνωμοσύνην ύπισχνοΰμαι είς 
τόν τίμιον άνδρα, δς τις άν κομίση μοι τό ανή
καν είς τόν προϊστάμενόν μου άργύριον. » Τήν 
δήλωσιν ταύτην έπανελάμβανε καθ’ έκάστην 
άλλ’ έπί ματαίω  · μίαν ή μέραν πρό τής λήξεως 
τής προθεσμίας έδημοσίευσε τάδε· «Α,ύ'ριον κατά 
τήν δωδεκάτην ώραν δέν θά συγκαταλέγωμαι

είς τούς ζώντας.«Έκαστοςδύναται νά φαντασθή 
όποιαν φοβεράν νύκτα διήλθεν ό δυστυχής. 
Εφθασε τέλος ή κυριακή καί έσήμανεν ή ένδε- 

κάτη ώρα. Ξένος τις κρούει τήν θύραν τοΰ τα- 
μιου, οστις άνοίγει αύτήν· ό άγνωστος βλέ
πει έπι τής τραπέζης μίαν έπιστολήν πρός τήν 
οικογένειαν τοΰ ταμίου καί εν ρεβόλβερ. « Έ ρ
χεσαι ϊσως ϊνα μου σώσης τήν ζω ήν; » —  
« Ναί· δέν εύρον τό χαρτοφυλάκων σου’ έ'δωκα 
δμως ταΐς προϊσταμένοις σου έγγύησιν περί τών 
50 0 0 0  ταλήρων ύποσχόμενος δτι θά τοΐς τελώ 
τακτικόν τόκον 5 ταΐς 1 0 0  κατ’ έ'τος έως ού 
έπέλθη ή ημέρα καθ’ ήν θά δυνηθής σύ νά άπο- 
τισης τα χρέος σου. Ταΰτα δμως πράττω έάν 
καί σύ μοι δώσης μίαν βεβαίαν ύπόσχεσιν. » 
« Περί τίνος; >< —  « Έ χω  ανάγκην τής ύπη- 
ρεσίαςσου έπί πεντεκαίδεκα έτη· προσφέρω μι
σθόν άδρόν, οίκημα, τροφήν καί εΐ τι ά'λλο έπι- 
θυμεΐς. » —  « Τά δέχομαι. » Μετά μίαν 
έβδόμάδα ά άγνωστος άπήλθε μετά τοΰ γραμ- 

ματέως του είς Καλιφορνίαν, έ'νθα
■' >· , ,ν r , ~ ,
ηνοιςε καταστν,μα, ες ου επορι- 
σθη κέρδη πάμπολλα διά τής 
πιστότητος καί φίλοπονίας τοΰ 
γραμματέως. 'θ  Κύριός τοΰ κα
ταστήματος τούτου έΐελεύτησε 
πέρυσι κάταλιπών τό ήμισυ τής 
περιουσίας του είς τον πιστόν 
συνεργάτην του, πρός δέ καί 
50  0 0 0  ταλήρων άποζημίωσιν· 
διότι ούτος ήν ό ευρών τά άπο- 
λεσθέντα χρήματα.

ΛείΨΑΝΑ ΜεΓΑΛΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ.

Κατά τήν αγγλικήν έφημε- 
ρίδα « Κόσμον τών Θαυμάτων » 
διάφορα λείψανα μεγάλων άν- 
δρών έπωλήθησαν άντί άδροτά- 
της τιμής. Τώ 1 81 6 βαθύπλου
το; λόρδος προσενεγκών 7 3 0  λί
ρας στερλίνας ήγόρασεν ένα όδόν- 
τα  τοΰ Νεύτωνος, καί τόν εθήκεν 
άντί άδάμαντος έν τώ  δακτυλίω 
του. Έτερος ήγόρασε τώ  1 8 2 5  
τό προσευχητάριον τοΰ δυστυχοΰς 
βασιλέως Καρόλου Α.' άντί 100 
γυινεών. Τώ 1 8 3 5  έπωλήθη 
έν Παρισίοις άντί 1 9 2 0  φράγ
κων ό πίλος δν έφόρει ό Ναπο
λέων κατά τήν έν Έϋλάου μά

χην. Τόν έλεφάντινον θρόνον, δν ή πόλις Λυβέκη 
έδωοήσατο τώ Γουστάβω Βαζα, ήγόρασε Σουη
δός τ ι ;  άντί 58  0 0 0  φιορινίων. Τω 1 8 2 5  εύ- 
ρέθ/ι έν Παρισίοις άνήρ οστις προσήνεγκε 
5 6 1 0 0 0  φράγκων ΐνα άποκτήση τό ίμάτιον 
οπερ έφόρει ό Κάρολος IB ' κατά τήν έν Πουλ- 
τάβα μάχην. Οί δύο κάλαμοι, δ ι’ ών συνετάχθη 
ή έν Άμιανώ συνθήκη, έπωλήθησαν άντί 5 0 0  φράγ
κων, οί δέ κάλαμοι, δ ι ’ ών συνυπεγράφη ή έν 
Παρισίοις·συνθήκη τοΰ 1 8 5 6 ,  εδωρηθησαν τή 
αύτοκρατείρα Εύγενία. Ή  φενάκη τοΰ έπι ευ- 
τραπελίαις περιωνύμου συγγραφέως Στέρνε έπω
λήθη έν Λονδίνω άντί 2 0 0  γυινεών, ή τοΰ 
φιλοσόφου Καντίου άντί 2 0 0  φράγκων, ή βακ
τηρία άντί 5 0 0  φρ., ό έπενδύτης τοΰ 'Ρουσσώ 
άντί 9 5 0 , καί τό άργυροΰν ώρολόγιόν του 
άντί 5 0 0 .

+ * +

Γ Ο Ρ Γ ΙΛ ϊ
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