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'Ο τελευταίος Καπετανάκης Αναστασούλης 
άπεβίωσε πρό τινων έτών παρα τ/,ν κώμην 
Κάμβον εν τιν ι πύργο» αίωρουμένω έπί τ ί 
νος ύψηλοτάτων της /ώρας βράχων. Ό  δ ’ 
ανήρ ήτο ό άληθής τών α ία  μαστών έκείνων 
αρχηγών τύπος, ών τό μέχρις αγροικίας φ ι
λελεύθερον ένεπόδισε μέχρι τοΰ νυν μεγάλως 
πάσαν παιδείας έπίδοσιν έν Μάνη. 'θ  Αναστα
σούλης, άφοΰ διηγαγε τόν βίον άνδρείως μαχό· 
μένος ύπέρ της πατρώας έλευθερίας, επανήλθε 
τέλος είς τόν άρχαΐον αύτου πύργον, έπιδίδων 
εαυτόν άμέτρω κακίας υπερβολή· έπειοή πρώτον 
έφόνευσε την γυναίκα ώς μη γεννη'σασαν αύτώ 
τέκνα, καί απολογούμενος περί τούτου προ=φα- 
σίσατο δτι κατεφώρασεν αύτην άπιστον- έ'πειτα 
δέ ξένον τινά, οστις έθεράπευε την τύχην αύτου. 
Έ κτοτε δ ’ έ'ζησε κατάμονος μετά τίνος κολοσ- 
σαίου μολοσσοΰ φρίκην έμποιοΰντος τοΐς περιοί- 
κοις καί καταβροχθίζοντος έν άρνίον καθ’ έκά
στην. 'Η πύλη τοϋ πύργου διετέλει άείποτε 
άποπεφραγμένη· οί δέ όλίγιστοι αύτοΰ οικείοι 
είσήρχοντο σπανίως εϊς τόν πύργον άνερχόμενοι 
μόνον διά θυρίδος της δευτέρας οροφής διά τίνος 
κλίμακος, ην ό οικοδεσπότης δέν κατεβίβαζεν 
αδιακρίτως πάσι τοΐς προσερχομένοις. ’Ωφελού
μενος δέ άπό τής αναρχίας, ητις έτάραττε τά  
πρώτα έτη τόν κυβερνήτην Καποδίστριαν , ό 
Αναστασούλης ήρξατο μ ετ’ ολίγον ΐνα είσπράττ/ι 

χρη'ματα καί δασμολογώ ά'παντας τούς δι ερχο
μένους διά τών στενών τοΰ καπετανάτου αύτοΰ. 
"Οτε δ ’ έπεβάλλετο πραξικόπημά τ ι  τολμηρόν, 
υψονεν έπί τοΰ πύργου σημαίαν, πρός ην συνη'ο- 
χοντο ό σύγκλυς όχλος, καί εΐπετ’ ά'μ’ αύτώ 
κατά τάς προσβολάς. Επανερχόμενοι δέ δ ιε- 
μοιράζοντο τά λάφυρα, καί ό πύργος περιηχεΐτο 
τότε παρά τό σύνηθες ύπό κραυγών καί θορύβου 
έπί τινας ήμέρας, μέχ ρις ού άποχωρησάντων έγί-
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II ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΑΙ*.

« ΕίσειστΟς ο’ ή Λαχοινική · καί δή τοΰ Ταΰγε
του κορυφάς τινας άπορραγήναι τινές ανηαονεύου- 
σιν. Ε ϊσί δε λατοιχίαι λίθου πολετελοϋς, τοϋ υέν 
Ταιναρίου έν Ταινάρω παλαιαί· νεωσιί δέ και έν 
τω Ταυγετω μέταλλον ανέωςάν τινες εύαέγεΟες, / ο-  
ρηγον έ/οντες τήν τών ‘Ρωμαίων πολυτέλειαν. » 

(Σ τράβ. Γεωγρ. βιβλ. I I '. )

Παρά τά  ύπό γυναικείων χειρών κατασκευα- 
σθέντα ειρηνικά ταΰτα έ'ργα βλέπει ό οδοιπόρος 
έ'τερα καθ’ όλην τί,ν Μάνην έκτεΐνόμενα έκ λ ί
θων έκτισμένα οχυρώματα, ά'τινα περιποιοϋσι 
τή  χώρα ίδιότροπον πάντως καί παράδοξον άπο- 
ψιν. Ταΰτα δέ διετέλεσαν έπί αιώνας ίδρύοντες 
καί έκτείνοντες καί έπιρρωνύοντες οί Μανιάται 
μ αχό μ εν οι όπισθεν αύτών ύπέρ τής άδιαλεί- 
πτιος κινδυνευούσης αύτών αύτονομίας άπό τής 
τουρκικής εισβολής μέχρι τής καθ’ ήμάς έπα- 
ναστάσεως. Καί αύτοί οί ύψηλότατοι τών βρά- 
χ ojv, καί οί μάλιστα δύσβατοι τών κρημνών, 
καί οί λόφοι καί τά  ό'ρη, καί οί σκόπελοι, καί 
οί αυχένες τών στενών, καί άπλώς πάσα ή χώρα 
βρίθουσιν έπάλξεων καί οχυρωμάτων, τών μέν 
έν εΐδει διωρόφου πύργων, τών δέ άληθών φρου
ρίων ώχυρωμένων έπάλξεσι καί κεχορηγημένων 
τηλεβόλοις, τών μέν καταπεσόντων καί κατα- 
λελειμμένων τοΐς όρνέοις, τών δέ ακεραίων καί 
στερεών, κατοικουμένων ύπό τινων σπανίων καί 
εί; πενίαν καταντησάντων άρχαίων τής χώρας 
οικογενειών, η ύπό αρχηγών ληστρικών συμμο
ριών, οΐτινες καθίστανται άπλώς είς τούς πύρ-

< Συνέχεια άπό σελ. 227.

γους, ων οί κύριοι άπιολέσθησαν κατά τάς τελευ
ταίας τής έπαναστάσεως μ ά χ α ς . Αλλά καί 
σπήλαια έξωρύχθησαν ένιαχοΰ έν τοΐς βράχοις 
έσόμενα άντί σκοπών καί έποπτηρων τών έπερ- 
χομένων έχθρών. Διό καί οί Μανιάται καλοΰσι 
τήν χώραν αύτών Π ο λ ύ π υ ρ γ ο ν ,  έπίθετον ση
μαντικόν, όποΐον μόνη δύναται ΐνα σχήματίση ή 
έλληνική γλώσσα, καί ό "Ομηρος μόνος ευρισκεν.

Ό  λαός τής Μάνης, άπό αιώνων ζη'σας πο
λεμικόν βίον, άδυνατεΐ νΰν ΐνα άπο μάθη αύτόν 
όθεν βλέπει τις αύτόν πλανώμενον καί τίεριφερόμε- 
νον έν τοΐς οχυρώμασι περί τούς άρχαίους πύργους, 
ώ; στρατιώτην ξενοπαθοΰντα πρός τήν ειρήνην 
καί άείποτε ποοσδοκώντα νέους πολέι/.ους. 'Τπεο- 
αγαπά δε τά  όπλα καί φ ιλοτιμεΐται ΐνα κοσυ.ή 
αύτά πολυτελεστάτοις κοσμημασιν. Εΐδον, λέγει 
ό κ. Γεμενής, έπί τών ώμων πολλών άγροίκων 
κωμητών καραβίνας κεκοσμημένας έπιβλήμασι 
καί άναγλυφαΐς ζηλωταΐς παντί θαυμάτων 
εραστή.

Ένδεδυμένος πάντοτε τήν πολεμικήν στολήν 
πτωχικήν ά'μα καί πολυτελή, ό Μανιάτης ούδέ
ποτε γελά, καί σπανίως λαλεΐ, τούτω μάλιστα 
διαφέρων τοΰ πολυλόγου καί ταραχώδους κατοί
κου τής Αττικής καί τής Πελοποννη'σου. Ή 
αρειμάνιος αύτοϋ όψις πνέει υπερηφάνειαν καί 
λύπην διά δέ τοΰ μετώπου διαγινώσκεται ή' τε 
μεγαλοφροσύνη ής αισθάνεται έπί τ·?ί άρχαιγονία 
αύτοΰ, καί τη άόιαλείπτω έλευθερία, καί ή άπό 
τών αγώνων καί ταλαιπωριών λύπη, οΰς ύπέρ 
αύτής ύπέστη. Ο προσβόρειος νομός τοΰ Ζαρ- 
νάτου ιδίως άντέστη άείποτε τα ΐς τών Τούοκων 
έπιδρομαΐς. Έκαστος πύργος, έκαστον φρούριον 
έ'χει τάς έγγεγραμμένας ήρωϊκάς αύτοΰ ιστορίας. 
Οί δέ Μουρζΐνοι καί οί Τρουπιανοί, οί Δουρά- 
και, καί οί Καπετανάκαι ήσάν ποτε οί μέγιστοι 

1 τής χώρας αρχηγοί.
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νετο πάλ'.ν πανταχοΰ σιωπή. Οτε δέ άποκατέ- 
στη είς τήν 'Ελλάδα ή ευταξία, ό ’Αναστασούλης 
ήναγκάσθη ινα παύση παραναμών. Έμισεΐτο δέ 
τοσοΰτον παοά —αντων, ώστε σπανίως έτολμα 
ϊνα έξέλθη τοΰ πύργου (οπλισμένος καί προφυ- 
λαττόαενος. « Ό  περίπατός [/.οι είναι αφόρητος, 
ελεγε τοΐς όλίγοις έπισκεπτομένοις αύτον, άφα
του δέν ευρίσκω άλλους είμή άχαρίστους, ο ϊτ ι-  
νες ήλθον είς λήθην των δσα ύπέρ τής ελευθερίας 
ύπέστην. » Αίφνης εύρέθη ποτέ νεκρός έν τώ 
τύργω ούδενός ποτε μαθόντος πώς άπέθανεν’ 
δ ιότι οί μέν λέγουσιν δτ ι έκ νόσου, οί δέ δτι 
άπεστραγγαλίσθη ΰπό τίνος έχθροΰ.

Έξελθών τοΰ νομοΰ τοΰ Ζαονάτου, έπλησία- 
ζον τή θαλάσση προς μεσημβρίαν τοΰ ’Αρμυρού, 
καί εφθασα είς Σκαρδαμούλαν, δύσβατο ν καί 
πάντοτε χειμαζόμενον λιμένα. Το πολίχνιον 
σύγκειται έκ τοιακοσίων ώς έγγιστα καλυβώ / 
ίδουαένων κλιαακηδόν έπί τών πλευρών ύψηλοΰ 
τίνος βοάχου καί προστατευομενων ύπο τεσσά- 
pcov ή πέντε βαρέων ώχυρωμένων πύργων, δει- 
κνυουσών δτι τούς προτού άτρομήτους πειρατάς 
διεδέξαντο έν τώ άποοθήτω τούτω άσύλω οί ει
ρηνικοί άλιεΐς. Χ ίλια  μέτρα μακράν προς βορ
ράν καί άνατολάς βλέπει τ ις  τά  διεσπαρμένα 
λείψανα τής άρχαίας Καρδαμύλης. Δημοτική τις 
παράδοσις δ ιηγείτα ι δτι, τών Τούρν.ων δοκι- 
μασάντων ποτέ ΐνα κυριεύσωσιν ές έφόδου τον 
δχυρδν τοΰτον λιμένα, ή Παναγία, ήστινος πολλά 
άγροΐκα παρεκκλήσια τυγχάνουσιν έν τοΐς άκροις 
τών σκοπέλων, ών βρίθει ή παραλία, άπέκρου- 
σεν αύτούς ιδία χειρί είς τήν θάλασσαν, ένώ αί 
γυναίκες άπάντων τών άνδρών έν τιν ι έκδρομή 
κατετραυμάτιζον αύτούς λίθοις παμπληθέσιν. 
Ού μακράν δέ ταύτης τής κώμης άνέρποντες 
άπόκοημνόν τινα καί ίλιγγον φέρουσαν άτρα- 
πον, κατελήφθημεν ύπο σφοδράς καταιγίδος. 
Αλλ κατεφύγομεν εϊς τινα τών έρήμων τής χώ 
ρας πύργων, ούτινος οί διαρραγέντες τοίχοι δέν 
έφαίνοντο δτι έδύναντο ί'να έξασφαλίσωσιν 
ήυ.άς άπο τής μάλλον μάλλον αύξανομένης 
κατα ιγίδας. Έν τή άνω στέγη γηραιός τις 

ναύτης κατώπτευε τήν θάλασσαν δπως δηλώση 
τή  παρακείμενη κώμη τα άπο τής τρικυμίας 
δεινά. Ούτος έδέξατο ήμάς προθύμως έν τή 
άθλια ταύτη κατοικία, καί διηγήθη δτι ό πύρ
γος έ φορολογεί ποτέ τά  είς τον μικρόν στενόν 
κόλπον προσορμιζόμενα πλοΐα.

'Ο κατερχόμενος διά τών άκτών τοΰ Μεσση- 
νια/.οΰ κόλπου εισέρχεται δύο -/μέρας μακράν 
τής Σκαρδαμούλας είς τήν χώραν ήτις άπετέλει 
προτοΰ το πλούσιον καπετανατον τών Κουτου- 
φαρών, οίκογενείας πάλαι μέν περιβλέπτου, νΰν 
δέ τελείως έξαφανισθείσης. Ο ίερεύς τοΰ Κάμβου 
έδωκέ μοι, λέγει ό κύριος Γεμενής, έπιστολήν προς 
τον κ. Σπΰρον, γηραιόν καπιτανον κατοικοΰντα 
έν Πραστία, μια τών γραφικωτάτων τοΰ νομοΰ 
τοποθεσιών. Κατώκει δέ ό Σπΰρος έντινι άρχαίω 
πύογω έχοντι δύο πυργίσκους, ών ό μέν κάλλι- 
στα διασεσωσμένος, ό δέ διαρραγείς καί ήμίπτω - 
τος. Ή το δέ ούτος είς τών πολλών πύργων τής 
οίκογενείας τών Κουτουφαρών' άλλ ούδείς γινώ- 
σκει πώς καί τίνι λόγω έξιδιοποιήσατο αύτον 
ό Σπΰρος. Βέβαιον δέ μόνον είναι δτι, άφοΰ αν
δρείοι; ήγωνίσατο κατά τήν έπανάστασιν, έπα- 
νήλθεν ένδοξος καί τιμώμενος.

Παράδοξον δτι ή Μάνη, διηρημένη ούσα ώ; 
ή λοιπή Έλλας είς έπαρχίας, νομαρχίας καί 
δήμους, διετήρησε πρός τούτω τήν άρχαίαν αύ
τής πολεμικήν καί φεουδαλικήν κατάστασιν. Ό  
λαός διατελεΐ μέχρι τοΰ νΰν διηρημένος είς 
φυλάς ή καπετανάτα, χωριζομένας ούχί μόνον

ύπο τών φυσικών όρίων τής χώρας, άλλά και 
τών άρχαίων φιλονεικιών καί τών δημοτικών 
παραδόσεων. Έκαστον καπετανάτον συλλέγεται 
ώς πάτριά περί εν γένος ή αρχηγόν. Ο Μανιά
της έμμένει διαφερόντως ταύτη τή πατροπαρα- 
δότω καταστάσει, τιμών τά  παλαιά έθη καί 
τάς άρχαίας αύτοΰ ήρωϊκάς πράξεις, έν ταύτώ 
δέ διότι όλίγον προς τήν παιδείαν άποκλίνει.

'Η πρό τοΰ "Όθωνος άντιβασιλεία, θελήσασα 
ΐνα καταλύση τήν κατάστασιν ταύτην, έπεμψε 
στρατόν έπί τήν Μάνην κατασκάψοντα άπαντα 

, αύτής τά φρούρια καί τούς πύργους. Αλλ’ οί 
Μανιάται εξαγριωθε'ντες ώπλίσθησαν, καί ό χ ->- 
ρωθέντες όπισθεν τών παλαιών αύτών τειχισμά
των, έπυροβόλουν σφοδρώς τούς Βαυαρούς στρα- 
τ ιώ τ α ς . Έδέησε δέ ϊν ’ άνακληθή ό στρατός 
πρός άποφυγήν πολέμου μακροΰ καί αιματηρού.

’Αναγινώσκων τήν έπιστολήν τοΰ φίλου αύτοΰ 
τοΰ Κάμβου ό Σπύρος, προσήνεγκέ μοι τήν π ί
παν, τό γλύκασμα καί τόν καφέν, κατά τό έν 
τα ΐς ’Ανατολαΐς έπικρατοΰν έ'θος. Έκαθητο σο- 
βαρώς έπί Κροσκεφαλαίων καί έφόρει κομψευό- 
μενος χρυσοκέντητον έπενδύτην, φουστανέλλαν 
λευκήν, καί τό μακρόν φέσιον. Τά δέό 'πλαλαμ- 
πρώς πεποικιλμένα ήσαν έςηρτημένα τοΰ τοίχου 
ύπέρ τής κεφαλής αύτοΰ. Παρά δέ τό τρόπαιον 
τοΰτο είδον εικόνα, άγροΐκόν τινα  λιθογραφίαν, 
έπιδεικνύουσαν τόν Βοναπάρτην πρώτον ύπατον 
έ'φιππον , κ α ί παρ’ αύτήν έτέραν , έ'τι μάλλον 
άπειρόκαλον, εικόνα νύμφης τινός φαντασιώδους 
άναδυούσης τής θαλάσσης καί φερούσης, άγνοώ 
πρός τ ί ,  μέγα έν τη χειρί πλοΐον. Καθ’ δλην 
τήν εσπέραν ή κλίααξ ή φέοουσα άπό τοΰ κατω- 
γαίου είς τό άνώγαιον κατείχετο ύπό τών έπ ι- 
σκεπτομένων αύτόν οπλοφόρων , οΐτινες ή'ρχοντο 
θεραπεύοντες αύτόν. Τό δεΐπνον παοετέθη ήμΐν 
κατά τό έθος τών κλεπτώ ν. Έδειπνήσαμεν δέ 
παρακαθίσαντες τραπέζη χαμηλή κεκαλυμμένη 
έπιτραπεζίω οθόνη , έν ή έκαστος άπεκάθαιρε 
τάς χεΐρας καί τό στόμα, καί προεπίνομεν φι- 
λοτησίας έν ένί ποτηρίω περιφερομε'νω άπό χει
ρός είς χεΐρα. Ο άρχηγός ούτος ήν λίαν νουνεχής· 
διό καί έλαβον παρ’ αύτού πληροφορίας περί τής 
ιστορίας, τών ηθών τής χώρας καί τινων τών 
άρχαίων καί εύγενών γενών τής Μάνης, ών όλί- 
γιστα  περιεσώθησαν έκ τών τελευταίων πο
λέμων .

Διεοχόμενος διά τής Πραστίας εύρον τήν χώ 
ραν λυμαινομένην ύπό τοΰ διαλείποντος πυρετού, 
μάστιγος ήτις έπισκήπτει άδιαλείπτως είς τήν 
Ελλάδα άπό τών άκτών μέχρι τών ύψηλοτάτων 
όρών, ούδεμιάς έπαρχίας ή νομοΰ εξαιρούμενης.

Τό Βίτουλον , ή άρχαία Οί'τυλος , άπέχει 
ήμισείας ήμέρας όδόν άπό Πραστίας· έχει δέ 
περί δύο χιλ ιάδας κατοίκων, Καί πολλά μονα- 
στη'οια καί έπισκοπεΐον ίδρυθέν κατα τούς πρώ
τους τοΰ χριστιανισμού χρόνους. II πόλις άπέχει 
τής θαλάσσης λεΰγαν έπί τίνος άποτόμου βρά
χου,περιειλημμένου όχυρώμασι καί έπάλςεσι καί 
πέντε πύργοις, ούτινος ή πρόσοδος έφυλάσσετο 
ύπό τής περιτετειχισμένης άκροπολεως τοΰ Κε- 
λάφα, κειμένης έν τώ πρόσθεν, καί άπεχούσης 
διακόσια; ή τριακόσια μέτρα.

Τό Βίτουλον έγένετο άνέκαθεν όρμητηριον 
πειρατών. Δημώδης τις λόγος έλεγεν ό'τι, δταν 
οί .άνθρωποι τοΰ Βιτούλου μή έπιτύχωσιν έπί 
όκτώ ήμέρας εύαγρίας τινός, ό λαός πενθεί νο- 
μίζων δτι τά  πράγματα αύτοΰ άμελοΰνται παρα 
τοΰ Θεού, καί προσεύχεται ώς έπί δεινή κοινή 
συμφορά. Από Βιτούλου άρχεται ή χώρα ή όνο- 
μαζομένη Κακοβούνι, έρημος καί σκυθρωπός τού 
ισχυρού τών Μαυρομηχαλών οίκου κλήρος. Ούτος

δέ ό τόπος διετέλεσε πάντοτε λυμαινόμενος ύπό 
έμφυλίων διανοιών, τών άδιαλείπτων άντεκδι- 
κήσεων κώμης π:ός κώμην καί φυλής πρός φυ
λ ή ν  διό καί ή ιστορία τής έπαρχίας ταύτης 
σύγκειται άπό αιώνων έκ φόνιον καί εκδικήσεων.

’Αλλά νΰν οί κάτοικοι αύτής κατέστησαν ήμε- 
ρώτεροι μέν, άλλ’ ή άναρχία δέν έςέλιπεν όλο- 
σ/ερώς. ’Ολίγας πρό τής άφίξεώς μου ήμέρας, 
λέγει ό κύριος Γεμενής, λησταί, ποοσβαλόντες 
τήν κώμην Βράζαν, άπήγαγον δώδεκα γυναίκας 
καί παΐδας, πρός ών τήν άπολύτρωσιν άπητουν 
πλήθος χρημάτων. Τάγμα συνιστώμενον έκ δώ- 
λάδεκα όροφυλάκων καί ές στρατιωτών χωροφυ- 
κων άπεστάλη έπ’ αύτούς άπό τοΰ Βιτούλου, δπερ 
άνεθάρρυνε τόν οδηγόν μου, λίαν πρός τήν διά- 
βασιν τών φοβερών τοΰ Κακοβουνίου χαραδρών 
δυσχεραίνοντα, ϊνα είσδύη μετ’ έμοΰ εί; ταύ
τας ’ διό καί π  ρ οσκολληθ έν τ ε ς αύτοΐς έγώ 
τε καί οί δύο οδηγοί μου είπόμεθα κατόπιν. 
Καθ’ όδόν δέ όροφύλακες καί χωροφύλακες, 
οΐτινες πέπεισμαι δτι δέν ήσαν πολύ καλλίτεροι 
τών κακούργων ούς έπετάχθησαν ϊνα κα,ταδιώ- 
ξωσι, διετέλουν όιαπληκτίζοντες καί άπειλούν- 
τες άλλήλους οΰτως ώστε άπορον δτι δέν ήλθον 
καί είς χεΐρας. Μετά δέ δύο ήμερων έπίπο·· 
νον πορείαν διά τών ξηρών καί άποκρήμνων 
βράχων, φρυγομένων ΰπό τοΰ ήλίου καί τών 
σφοδρών τής θαλάσσης άνεμων μαστιζομένων, 
κατώρθωσα ΐνα διέλθω τά  στενά τά  χωρίζοντα 
πρός μεσημβρίαν τούς κόλπους τής Μεσσηνίας καί 
τής Λακωνίας. Πρός δέ τά έσχατα τοΰ Λακωνι
κού κόλπου άπηλλάγην τής θορυβώδους παραπομ
πής, ήτις διετέλεσε πορευομένη πρός τό Ταίναρον, 
έ'νθα οί λησταί περιετειχίσαντο μετά τής λείας. 
Μετ’ όλίγον έμαθον δτι,περικυκλωθέντες ύπό τών 
στοατιωτών, άπεμάχοντο πρό; αύτούς έπί δλην 
εβδομάδα· δμως δέ, έκλιπόντων αύτοΐς τών πρός 
τόν πόλεμον καί τών έπ ιτηδείω ν, ήλθον είς 
ομολογίαν . Απέδωκαν δέ τούς αιχμαλώτους 
καί παρέδωκαν δύο τών άρχηγών. Καί αί μέν 
γυναίκες καί οί παΐδες άπεστάλησαν οΐκαδε, 
οί δέ άρχηγοί κατώρθωσαν ϊν’ άποφύγωσι καί 
συνενωθώσι πάλιν τη ληστρική αύτών συμμορία.

Το μοναστη'ριον έν ώ κατέλυσα διέμειι εν έπί 
πολύ άοίκηταν. Ό  δ ’ έπίσκοπος τής Οίτύλου 
κατέστησεν ήδη άρτίως μοναχούς τινας καί έ'να 
ηγούμενον ϊνα παίδευση καί ήμερώση κατά τό 
ένον τά έπί τοΰ άκρωτηοίου διαιτώμενα βάρ
βαρα φΰλα . ' θ  ηγούμενος, νεώτατος έ'τι ών , 
νουνεχής καί δραστήριος, έδήλωσέ μοι ό'τι δύσ- 
κολον αύτώ έ'ργον έπετράπη, καί ότι άπη'λπιζε 
τήν βελτίωσιν αύτών καί τήν έπιτυχίαν τού 
σκοπού, ώς μηδέν άλλο μεριμνών ή πώς φυλάτ- 
τεσθαι άπό τών έπιθέσεων τοΰ άγριου αύτοΰ 
ποιμνίου μάλλον ή τήν παιδείαν καί ήμέρωσιν 
αύτού.

Οί Κακοβουνιώται, πάλαι ποτε μέν θηριωδέ
στατοι τών πειρατών τού Αρχιπελάγους, νΰν 
δέ έν άδιαλείπτω  άνταρσία πρός τά  καθεστώτα 
καί τόν ήμερον βίον καί τήν παιδείαν δ ιατε- 
λούντες, είσι φοβεροί καί αύτοΐς τοΐς λοιποΐς 
τής Μάνης νομοΐς. Διαμένουσι δέ άπό αιώνων 
έν έσχατη άμαθεία καί βαρβαρότητι τοΰτο μό
νον μή άπομαθόντες, ό'τι είσιν άπόγονοι τών άρ
χαίων Λακεδαιμονίων διότι καί όνομάζουσιν 
εαυτούς Σπαοτιάτας, καί άξιοΰσιν δτι παρ’ αύτοΐς 
ό Λυκούργος έ'ζησε τά έσχατα τού βίου, καί 
δεικνύουσιν έ'τι καί νΰν τόν αύτου πύργον. Ή  
ποος τήν άρπαγήν καί τόν φόνον ό ρ μή τών κα
τοίκων τοΰ Ταινάρου ή τοΰ Κακού Ορους ήν 
μέχοι πεντήκοντα έτών τοσαύτη ώστε παρ’ ού
δέν ένόμιζον καί τάς δεινοτάτας τρικυμίας, καί

προσπίπτοντες τοΐς κινδυνεύουσιν ή καί ναυα- 
γοϊσι πλοίοις διη'ρπα,ον καί έλαφυραγώγουν 
αύτά. Νΰν δέ, μή δυνάμενοι ϊνα πειρατεύωσι, 
τρέπονται έπί τήν ληστείαν έν Μεσσηνία, έλλο- 
χιζόμενοι έν τοΐς στενοΐς άπό τοΰ Ταϋγέτου μέ
χρι τών όροπεδίων τής Αρκαδίας, καί μάλιστα 
οσάκις ή άναρχία έπισκήψν) εϊς τινας τοΰ βασ ι
λείου νομούς. Το όε λοιπόν τοΰ χρόνου διατε- 
λοΰσι πολεμούντες πρός άλλήλους, είτε έκδικού- 
μενοι πρόσφατόν τινα ύβριν είτε άναλαμβάνοντες 
τον προς άλ7,ήλους πόλεμον, δστις άναβαλλόμε- 
νος πρός ώραν ούδέποτε διόλου άμελεΐτα ι, καί 
γίνεται ές αιτιών άρχαιοτάτων καί έ'τι άγνώ- 
στων.

Ο ηγούμενος τοΰ μοναστηριού τοΰ Πορ
τοκαλιού μοι διηγείτο δτι τα ΐς κραυγαΐς αύτών 
έριζόντω; καί μαχομένων άντηχεΐ άείποτε τό 
μοναστήριον. Προσέθετε δέ ό'τι οί άμεταχεί- 
ριστοι καί δύστροποι ούτοι άνθρωποι έφύλαττον 
ακριβώς καθ’ έκάστην έβδομάδα καί έν τα ΐς δει- 
νοτάταις αύτών έ'ρισιν εύλαβώς τήν Κυριακήν 
άνακωχήν Ttva τοΰ Κυρίου, άναγκάζουσαν αύτους 
τουλάχιστον ϊν ’ άποθέσωσι τά δπ λ α  άπό τήςέσπέ- 
ρας τοΰ σαββάτου μετά τήν δύσιν τού ήλίου μέ
χρι τής πρωίας τής δευτε'ρας. ’Αρίθμοΰντες τούς 
κατοίκους τής χώρας λογίζονται ούχί, ώς άλλα- 
χοΰ, τούς άνθρώπους, άλλά τά  τουφέκια. Ή Λα- 
γία  λόγου χάριν, ή έπισημοτάτη αύτών κώμη, 
άοιθμεΐ τετρακόσια τουφέκια, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών γυναικών καί τών παίδων · διότι 
αί γυναίκες καί οί παΐδες μάχονται ώς οί άν
δρες, αί μέν γυναίκες φέρουσαι πάντοτε καραβί
ναν , οί δέ παΐδες άπό έπτά έτών μακρά 
πιστόλια.

Ή δέ μόνη τέχνη τής χώρας είναι ή σκευα- 
σία τών ξηρών καί ταριχευομένων όρτύγων. 
Έ πειδή έν τοΐς έσχάτοις τής Μάνης κατα
λύει ή αγρα τών όρτύγων, ή'τις τελευτώντος 
ήδη τοΰ φθινοπώρου καταπ ίπτει έπί τών κρη
μνών τοΰ Ταινάρου άποκαμούσα έ'κ τε τής 
μακράς πτήσεως καί τής έλλείψεως τής τρο
φής. Ή  γή καλύπτεται ούτως ύπό τών όρτύ
γων, ώστε μόλις κατά τό λέγειν τών έπιχωρίων 
διαβλέπει τ ις  τάς πέτρας. Συλλαμβάνουσι δέ 
αύτάς διά δικτύων. Οί οίκοδεσπόται διορίζουσιν 
ένοπλοι τούς τόπους ού; έξαιροΰσιν έαυτοΐς πρός 
τό συλλέγειν τούς ό'ρτυγας έν άπείροις δικτύοις, 
έ'ργον μέγα, δπερ τελειοΰται σπανίως χωρίς έοί- 
δων αιματηρών, καί γίνεται πάντοτε άφορμή 
άπεράν,ω; πολέμων τα ΐς φυλαΐς πρός άλλήλας. 
Αί γυναίκες διατελοΰσι καθ’ δλον τόν Αύγουστον 
άντλούσαι θαλάσσιον ύδωρ, ού πληροΰσι καί τά  
μικρότατα τής άκτής κοιλώματα. Ή δέ με
γάλη τοΰ ήλίου θερμότης έπιφέρει ταχεΐαν τήν 
άπόψυξιν τοΰ ύδατος, έναπο7^είποντος ύπόστασιν 
άλατος πικροΰ καί λίαν εύώδούς. Αί γυναίκες 
άποκόπτουσαι τάς κεφαλάς καί τούς πόδας τών 
όρτύγων τίλλουσιν έπιμελώς καί καταπάσσουσι 
δαψιλώς άλατι. Έ π ε ιτα  δέ συνθλίβουσιν αύτούς 
μεταξύ δύο σανίδων, οίς έπιτίθενται βαρείς λ ί
θοι.

Οί δρτυγες ούτως άοτυθέντες είσί τροφή λίαν 
προσφιλής τοΐς Κακοβουνιώταις, οΐτινες θησαυ- 
ρισαντες τήν άναγκαίαν αύτοΐς παρασκευήν 
πωλοΰσι τό λοιπόν τοΐς Πελοποννησίοις.

*Επεται συ\έχεια.

Τ Α  Ε Θ Ν ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α .

Απο άλώσεως τής Κορίνθου μέχρις ίδρύσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως βασιλευούσης.

Οτε έςερράγη ό τοΰ Πομπηΐου καί Κ αί
σαρος προς άλλήλους πόλεμος, ή 'Ε λλάς ευ
γνωμονούσα προς τον Πομπήϊον, συνετά- 
χΟη αύτω εύλόγως ταύτην έκλέξαντι μά
χη ς το'πον. Κατά τον εμφύλιον εκείνον 
πόλεμον ήρξατο διαγραφομένη πρώτον ή τής 
Δύσεως καί τ η ς ’Ανατολής διαίρεσις· διότι 
ένω δ Καΐσαρ ένίκα έν Γαλατία, καί Ισπα
νία καί Ιταλία τούς τοϋ Πομπηίου ακολού
θους, οδτος περιποιήσας έαυτω καί συναγεί- 
ρας έν 'Ελλάδι άπάσας τάς τής ’Ανατολής 
ουνάμεις, καί μέγαν έξαρτύσας στόλον, έν 
Φ ίοιως διέπρεπον τών ’Αθηνών τά πλοία, 
καί τών Κυκλάδων, καί τής Κέρκυρας καί 
τής 'Ρόδου καί τής ’Α·/αίας, καί συστήσας 
στρατόν άξιόμαχον, έν ω έξεΐχον οί τοξόται 
τής Κρήτης καί τ?(ς Λακωνίας, ήωρεϊτο 
φοβερός τω  Καίσαρι. ’Αλλ’ ό Καΐσαρ, έξα- 
πατήσας τούς τοϋ Πομπηίου ναυάρχους, 
μετήνεγκεν άπό Βρενδισίου ενια τών δεδο- 
κιμασμένων αύτοϋ ταγμάτων είς τήν ’Ηπει
ρον, ήτις πλήν τοϋ Δυρραχίου, έ'νθα ό 
Πομπήιος κατέθεσε τάς χορηγίας αύτοΰ, 
ύπετάγη τώ  Καίσαρι, άμα φανέντι.

Συν αύτή δέ συνετάχθησαν τώ Κ αί- 
σαρι οί Θεσσαλοί καί οί Αί τωλοί καί οί Μα- 
κεδόνες, προς ους ύπέρ έπικουρίας πρεσβευο- 
μένους ό Καΐσαρ έ'πεμψε τον Κάσσιον 
Αογγΐνον, τόν Καλβίτιον καί τόν Δομίτιον 
Καλβΐνον. Η έν τοΐς Φαρσάλοις νίκη, καθ’ 
ήν ο μέν Πομπήιος, έν ώρα μια άποβα- 
λών δόξαν καί δύναμιν έκ πολλών άγώ— 
νων κεκτημένην, άπήλθε μικρές καί συνε
σταλμένος, οί δέ συν αύτώ καί οί σύαμαχοι, 
άπό μεγάλων έλπίδων έκπεσόντες, παρέ
δωκαν εαυτούς τώ  νικήσαντι, κατέστησε 
τον μέλλοντα δικτάτορα κύριον άπάσης τής 
'Ελλάδος. Ο Πομπήιος, ήττηθείς καί σκια- 
μαχών έτι προς τήν άποπτασαν αύτοΰ δό
ξαν, έκάλεσε τήν έλληνικήν νεολαίαν καί 
τούς έν 'Ελλάδι παρεπιδημοϋντας Ρωμαίους 
πολίτας εις λμφίπολιν, λόγω μέν ΐν ’ άντε- 
πεξέλθη πάλιν τώ Καίσαρι, εργω δέ ΐνα 
έπισκιάση τήν είς Αίγυπτον αύτοϋ φυγήν, 
καθ’ήν έφονεύθη άποβαίνωνείς ’Αλεξάνδρειαν. 
Ο δέ Καΐσαρ, πλήν τών Μεγαρέων, οΐτινες 

διετέλεσαν στασιάζοντες καί μετά τήν τοϋ 
Πομπηίου φυγήν, προσηνέχθη γενναίως 
προς τούς ήττηθέντας τοϋ Πομπηίου φίλους, 
καί μάλιστα προς τάς ’Αθήνας, αίτινες ένέ- 
μειναν πισταί έκείνω μέχρι τής έν Φαρσά- 
λοις μάχης. ’Εκήρυξε οέ είς μνήμην τής 
νίκης τήν Θεσσαλίαν έλευθέραν, καί ανέ
κτησε τήν Κόρινθον (45  έτεσι π. X .).

Τό δ’ έπελθόν έ'τος οί φονεΐς τοΰ δικτάτο- 
ρος Καίσαρος, γενόμενοι μισητοί τώ δήμω, 
ον άντί τοϋ έλευθερώσαι, ώς ύπέσχοντο, 
ένέβαλον είς φρικτόν έμφύλιον πόλεμον, 
ήναγκάσθησαν ί'να καταλείψωσι τήν ’Ιτα 
λίαν. 'Ο Βρούτος, άντί τοΰ άποπλεΰσαι εις 
Κρήτην, ώς διετάχθη, ήλθεν είς ’Αθήνας, 
ενθα οί ’Αθηναίοι ί'δρυσαν άνδριάντα αύτώ 
τε καί τω Κασσίω παρά τούς τοΰ Αρμοδίου

καί Χριστογείτονος. Διέτριβε δέ ένταΰθα φι- 
λοσοφών έπι τινα-χρόνον. ’Αλλ’ οτε οί τέως 
μέν άντιπολιτευόμενοι, ’Αντώνιος καί ’Οκ- 
τάβιος καί Δέπιδος, νΰν δέ όμοφρονήσαντες 
άλλήλοις συνέστησαν τυραννικήν τριανδρίαν, 
παρήνεσε τοΐς έν ’Αθήναις οιλομαθοΰσι 
νέοις Ρωμαίοις, έν οις έτύγχανον καί 6 υίός 
τοϋ Κικέρωνος καί ο ποιητής Οράτιος, ΐν’ 
άναλάβωσι τά  όπλα ύπέρ τής έλευθερίας, 
καί συναθροίσας τούς σποράδην πλανωμέ- 
νους έν Θεσσαλία τοΰ Πομπηίου στρατιώ- 
τας, μετέβη είς τήν Ασίαν, οπου ευοε τον 
Κάσσιον ήδη έν βραχεί άπό δασμών καί φό
ρων άδικων μέγαν έξαρτύσαντα στρατόν καί 
στόλον. Συνάψαντες οέ τάς δυνάμεις ο τε 
Βροΰτος καί Κάσσιος έπανήλθον είς Μακε
δονίαν, έ'νθα ό άρ/αΐος ύποστράτηγος τοϋ 
Καίσαρος Μάρκος Αντώνιος καί ό νέος 
Οκτάβιος Αύγουστος προύχ(όρουν επ’ αύτούς. 
Η Ανατολή καί ή Δύσις έ'μελλον πάλιν 

ΐν’ άγωνίσωνται προς άλλήλας. Καί ό μέν 
στρατός τοΰ Βρούτου διέπρεπε κόμπω καί 
κόσμω άσιατικω καί άνοήτω θράσει μάλλον 
ή άνδρία καί πειθαρχία· τά  δέ τών τριών 
τάγματα  συνιστώντο έκ στρατιωτικών ήσκη- 
μένων κατά τάς έν ταΐς Γαλλίαις καί 
Ιβηρία καί ’Αφρική έκστρατείας. Εύδοκί- 

μουν δ’ έν αύτοΐς μάλιστα δισχίλιοι Λακε- 
οαιμόνιοι, οί'τινες άνέδειςαν έαυτούς άξιους 
τής Σπάρτης έν τή μ ά χη , γενόμενοι πολε- 
μικώτατοι πάντων. Η νίκη διετέλεσεν αμ
φίρροπος έπί έ'να μήνα έν τοΐς πεδίοις τών 
Φιλίπποον. Κατά τήν πρώτην συμπλοκήν ό 
Βρούτος τά  μέν έ'τρεψεν είς φυγήν τον στρα
τόν τοϋ ’Οκταβίου καί κατέλαβε το στρα- 
τόπεδον αύτοΰ, τά δέ ό Αντώνιος ένίκα τον 
Κάσσιον, οστις ύποχωρήσας έπί τίνος λό
φου διέφθειρεν έαυτόν καθ’ ήν ώραν ό Βοοϋ- 
τος νικήσας προσέδραμεν αύτώ είς βοήθειαν.

Μετά δέ εΐκοσιν ήμέρας ό Βροΰτος, 
άγνοών τά κατορθώματα τοΰ ίδιου στόλου, 
άφ’ ού μεγάλως οί ύπεναντίοι έκινδύνευον, 
συνήψεν έκ νέου μάχην, καθ’ ήν ήττηθείς 
κατά κράτος περί Φιλίππους δέν ήθέλησεν 
ΐνα περισωθή έκ τής μάχης, καί διέφθειρεν 
έαυτόν, ώς ό Κάσσιος.

'θ  ’Οκτάβιος έφάνη τοΐς τότε οτι ώφειλε 
τή τύχη μάλλον ή τή αύτοϋ στρατηγία 
τήν νίκην ώς έ'χων στρατόν πειθαρχοΰντα- 
οί δέ μεγάλοι αύτοΰ άντίπαλοι στρατη
γοί ήττήΟησαν τοϋ άσιατικοΰ έ'νεκα καί 
έκΟεΟιητημένου αύτών στρατοΰ· ό'περ έ'παθε 
καί ό Αντώνιος, οστις, εί καί ελληνικήν 
παιοευθείς παιδείαν, άλλ’ δμως, διαφθαρείς 
έν ταΐς σχολαΐς τών έν τή Ασία ρητόρων, 
κατήσχυνε πάσας τάς μεγάλας αύτοΰ άρε
τάς πρός τό έσχατον τής άσελγείας ύπο^ε- 
ρόμενος. Καί νΰν μέν φιλόπατρις, δίκαιος, 
έπι μελής, ακάματος, φιλοκίνδυνος, νΰν δέ 
μαλθακός, ώμος, καί παρ’ ούοέν τιθέμενος 
τήν δόξαν ύπέρ τών ηδονών, επιδεικνύει 
θαυμαστόν παράδειγμα τής ήδη άργομένης 
τών 'Ρωμαίων άπό τής πρός τήν άνατολήν 
αύτών έπιμιξίας οιαφΟορας, ήτις ήδη οιε- 
δόθη είς τήν 'Ελλάδα άπό της κατακτήσεως 
Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. ’Επισπώμενοι 
ύπό της χρυσομανίας καί τής φιληδονίας 
οί έν 'Ελλάδι άσεβεΐς καί τ.Όνηοοί σνδρες 
συνήρχοντο πολλοί είς τάς άκολάστνυς



σχολάς τής ’Αλεξανδρείας καί τής Περγά
μου καί τοΰ Πόντου καί τής ’Αντιόχειας, 
καί μετεΐχ ον ή ύπηρέτουν τή άσωτεία τών 
ηγεμόνων καί τών είτυχούντων ρωμαίων 
στρατηγών. ’Αλλ’ όμως τά ήθη διετηρήθη- 
σαν ετι πλεΐον ελασσον αυστηρά εν τή ιδίως 
Έλλάδι, ητις, μηκέτι περί τά  πολιτικά 
άσχολουμένη, διετέλεσε φιλοτεχνούσα καί 
φιλοσοφούσα.

'θ  Αντώνιος, οστις, ώς ό ’Αλκιβιάδης, 
προσεποιεΐτο τάήΟη τών χωρών έν αις έτύγ- 
χανε διατριβών, έφαίνετο άλλοϊος έν Αθή- 
ναις ή έν ’Αλεξάνδρειά, καί προήδρευε τών 
Παναθηναίων ένδεδυμένος τον άπλοΰν τών 
δημοτικών αρχόντων χιτώνα. 'Η δ’ εύ - 
προσηγορία αυτοΰ καί ή φιλοδωρία καί ή 
προς έντευξιν εύαρμοστία περιεποίησαν τώ 
άνδρί τοσοΰτον τήν παρά τών Αθηναίων εύ
νοιαν ώστε κατά τινας ένύμφευσαν αύτον τή 
Αθήνα.

’Αλλ’ ο Αντώνιος, μή άρκούμενος τή 
θεία ταύτη επιγαμία, άπήτησε καί έλαβε 
προίκα χιλίων ταλάντων, οπερ φαίνεται 
λίαν άπίθανον · διότι οί Αθηναίοι άποροΰντες 
τότε χρημάτων ήναγκάζοντο ίνα δανείζων- 
ται παρά Πομπωνίου τοΰ Αττικού. 2υναφθείς 
δέ τώ  ’Οκταβίω ού μόνον τή πρός αύτόν 
συμμαχία άλλά καί κατ’ έπιγαμίαν ώς 
νυμφευθείς τήν πεφιλημένην καί πάντως κε- 
χαρισμένην τώ ’Οκταβίω αδελφήν Οκτα- 
βίαν, ήτις προσεπάθησε παντί σθένει ί'να 
διατηρήση τήν προς άλλήλους ομόνοιαν, 
κατώρθου άν ί'να περιποίηση έαυτώ τήν τής 
Ανατολής ήγεμονίαν, έάν ό προς τήν Κλεο
πάτραν ανόητος αύτοΰ έρως καί ή ΰβρις 
πρός σύζυγον αγαθήν'μή έξήγειρον πρός αύ
τόν τήν δικαίαν τοΰ Οκταβίου οργήν, άλ
λως λίαν περί την ήγεμονίαν φιλοτιμουμέ- 
νου καί δραξαμένου τής εύλόγου ταύτης 
προφάσεως όπως άναχθή είς αύτήν.

ίΙ συνδιαλλαγή κατέστη ήδη αδύνατος, 
καί ό πόλεμος έπέκειτο πάλιν δεινός ■ διότι 
ή Κλεοπάτρα κατακηλοΰσα τον Αντώνιον 
ούδέποτε κατέλειπεν αύτον μόνον. Οι δέ 
Ρωμαίοι έπέπρωτο ί'να ύπείκωσιν ένί τ υ -  

ράννω. Διό οι δύο πρώην μέν φίλοι καί συγ
γενείς, νΰν δέ αδιάλλακτοι αντίπαλοι έξελέ- 
ξαντο χώραν μάχης τήν Αδριατικήν, 
μεταίχμιον ούσαν τών δύο μερίδων. 'Ο 
Αντώνιος ενεκα τής πρός τούς πλείστους 
τής Ασίας ήγεμόνας συμμαχίας αύτοΰ 
κατήρτυσε μέγαν στόλον, ό'στις, ύπερέχων 
κατά τε τό υ έγεθος καί τό πλήθος τόν τοΰ 
’Ο/ταβίου, ήπόρει ναυτών έμπειρων καί 
άξιομάχων · διότι ό ’Αντώνιος σπεύδων ί'να 
καταρτύση τά πληρώματα συνήθροισε κατά 
τον Πλούταρχον καί όρεωκόμους καί θεοι- 
σνάς καί παντοίων έπιτηδευμάτων όχλους. 
Καίπερ δ’ έ'χων άξιόμαχον παρά τό Άκτιον 
πεζήν καί ιππικήν δύναμιν, προείλετο, χ α -  
ριζόμενος τή Κλεοπάτρα, ίνα ναυμαχήση. 
Τής οέ μάχης αμφίρροπου πρός ώραν κατα- 
στάσης ή Κλεοπάτρα φοβηθείσα εφυγεν 
έφέλκουσα τόν Αντώνιον καταλείψαντα τήν 
νίκην τώ ύπεναντίω. Και ό'μως ό αίσχρώς 
φεύγων Αντώνιος είχεν έ'τι έν τή άντιπέραν 
παραλία οεκαεννεα τάγματα  πεζών καί δώ
δεκα χιλιάοας ιππέων προθυμοτάτων είς πό
λεμον, καί μή νομιζόντων άνουν καί κοΰ-

φον αύτόν λειποτακτήσαντα αμαχητί. Τέ
λος δέ έ'δωκαν εαυτούς τώ ’Οκταβίω.

'θ  ο ’Αντώνιος, άποχωρήσας είς τινα 
οίκίσκον τής παρά τήν Αλεξάνδρειαν άκτής, 
ίοιώτευεν μή έννοών, οτι ήν ετι φοβερώτερος 
ή ώστε έμποιείν έαυτοΰ λήθην. Η άποκαρ- 
τέρησις καί ή άστασία αύτοΰ άπήλλαξαν 
εύτυχώς τήν Ανατολήν μακροΰ πολέμου.

'θ  ’Οκτάβιος, καταλαβών τήν 'Ελλάδα, 
εύρεν αύτήν τά μέγιστα καταπεπονημένην 
καί λιμώττουσαν. Κατασχών δέ τάς Αθή
νας τάς μέν πρός τάν Αντώνιον αύτών κο
λακείας συνεχώρησε, άπηγόρευσε δέ τοΰ 
λοιποΰ τοΐς Αθηναίοις τήν έπί χρήμασι πο- 
λιτογραφίαν, καί κατήργησε τήν άσυλίαν 
καταστήσασαν τόν ναόν αύτών φυγαδευτή- 
ριον τών κακούργων καί τών μή άξιοχρέων 
χρεωφειλετών. Αφήρεσε δέ αύτοΐς τήν 
διοίκησιν τής Αίγίνης καί ’Ερέτριας. 2υνέ- 
βαλε δέ είς άποτέλεσιν τοΰ ναοΰ τοΰ Ολυμ
πίου Διός, ούτινος ο Πεισίστρατος κατεβά- 
λετο τά θεμέλια, καί ίδρυσε παρά το Άκτιον 
τήν Νικόπολιν είς μνήμην τής νίκης αύ
τοΰ, καί συνέστησεν έν Ακτίω άγώνας πεν- 
ταετηρικούς τά ’'Ακτια, ών είχον τήν επι
μέλειαν οί Λακεδαιμόνιοι. Παρεχώρησε δέ 
αύτονομίαν καί τισι τής Μεσσηνίας πόλεσιν, 
αΐτινες άπετέλεσαν μικράν δημοκρατίαν, 
ή'τις ώνομάσθη Ελευθερολακωνία, ής οί 
κάτοικοι Μανιάται διετήρησαν την έλευθε- 
ρίαν διά πολλών αιώνων μέχρι τοΰ νΰν. Ο 
Αύγουστος ’Οκτάβιος διήλθε τον χειμώνα 
τοΰ 2 0  έ'τους π. X. έν 'Ελλάδι, καί άνέδει- 
ξεν έλευθέραν τήν νήσον Σάμον, ένθα διέ- 
μεινεν.

'ί ΐ  'Ελλάς έγένετο, ώς είδομεν, κατά 
τούς έμφυλίους τών 'Ρωμαίων πολέμους το 
θέατρον τών πράξεων τών είς τήν άρχήν 
άποβλεπόντων, τοΰ Καίσαρος, τοΰ Πομ- 
πηιου, τοΰ Βρούτου, τών τριών, καί τέλος 
τοΰ Οκταβίου καί τοΰ Αντωνίου. ’Αλλ’ 
έπέπρωτο αύτή ΐνα προσάγηται πάντοτε 
τούς ήττωμένους. ’Επελθούσης δέ τής αύ— 
τοκρατορίας οί τών έπαρχιών έπαρχοι έκυ- 
βέρνων αύτήν δεσποτικώτερον μέν άκριβέ- 
στερον δέ. 'θ  Αύγουστος διένειμε τήν 
διοίκησιν τή τε γερουσία καί έαυτώ * καί 
αί μέν τή Ρώμη ύπείκουσαι χώραι διετέ- 
λουν ύπό τήν γερουσίαν, αί δέ άνάστατοι καί 
έπιτηρήσεως δεόμεναι ύπ’ αύτον συναγαγόντα 
είς έαυτον άπάσας τάς ναυτικάς καί πεζικάς 
δυνάμεις. Καί ούτως ή Μακεδονία καί ή Ιλ
λυρία καί ή Α χαία έκληρώθησαν τή γερου
σία. ’Εξ ού καταφαίνεται ή έπελθοΰσα τή 
Ελλάδι ασθένεια καί παρακμή. Ο Στρά

βων, όστις περιώδευσε τήν 'Ελλάδα τότε, 
άπείκασεν αύτήν έλεεινήν. Αί δέ πλεΐσται 
καί μέγισται τών πόλεων αύτής, αί Θήβαι, 
τό Αργος, ήσαν άθλια πολισμάτια· ή οέ 
’Ηπειρος καί ή Ιλλυρία  άπηρημώθησαν καί 
έ'γεμον έρειπίων, ό'περ δέν έκπλήττει τόν 
γνωρίζοντα ότι ό Παΰλος Αιμίλιος κατέ- 
στρεψεν έβδομήκοντα πόλεις, καί άπήγαγε 
2 5 0 0 0 0  κατοίκων είς δουλείαν. Έ π ί δέ 
Τιβερίου, Γαίου καί Κλαυδίου ούδέν μνή
μης άξιον έν Έ λλάδι έγένετο. 'Ο δέ Νε
ρών καίπερ θέλων ΐνα δώση τή σοφή καί 
φιλοτεχνώ Έ λλάδι δείγματα τρανά τής 
~ρός αύτήν εύνοίας, άφήκεν ίχνη  ώμ.’—

τητος καί άνοίας. Αί έλληνικαί πόλεις θερα- 
πεύουσαι τήν μανίαν τούτου έ'πεμπον αύτώ 
πρεσβείας προσφερούσας στεφάνους έκ τών 
αγώνων. Τών δέ πρεσβευτών τις παρεκά- 
λεσεν αύτόν ίνα ψάλη, έπήνεσε μεγάλως 
τήν φωνήν αύτοΰ, καί προσεκάλεσεν ίνα εύ- 
δοκήση κατελθεϊν είς τήν Ε λλάδα  άγω- 
νισομενον τήν μουσικήν, 'θ  Νέρων έπίθετο 
αύτώ προθύμως, καί είπών ότι μόνοι οι 'Έ λ
ληνες ήσαν δίκαιοι κριταί τής περί τούς λό
γους καί τέχνας δεινότητος, διέταξεν ίν’ 
άναβάλωσι τούς Ολυμπιακούς άγώνας μέ- 
χρις ού φθάση. Κατήλθε δέ είς τήν Ε λλάδα 
άγων πλήθος μουσουργών καί άοιδών. Κατά 
δέ το έτος έκεΐνο άπαντες οί τής Ελλάδος 
άγώνες, τά  ’ ίσθμια, τά Νέμεα, τά ’Ολύμ
πια συνηνώθησαν είς μέγαν μουσικόν άγώνα, 
έν ω ό Νέρων έλάμβανε πάντοτε τό άθλον, 
καί οΰτως έ'τυχεν έβδομήκοντα στεφάνων. 
Φιλοτιμούμενος δέ ίνα έπιδείξη παντί τρόπω 
τήν εύφωνίαν αύτοΰ έγένετο καί κήρυξ, καί 
έκήρυττεν αύτός έαυτον νικητήν, καί ήρίθ— 
μει τούς στεφάνους ους ελαβε τώ δήμω τών 
Ρωμαίων καί τή οικουμένη. Καί τέλος άν- 

θαμιλλώμενος προς τον Φλαμινίνον άνακη- 
ρύξαντα τήν Ε λλάδα  έλευθέραν κατά τήν 
τών ’ίσθμιων πανήγυριν έκήρυξεν έλευθέραν 
τήν Αχ αίαν. Α λλ’ αύτη ή λόγω μέν έλευ- 
θερία εργω δ’ ού ούδόλως άντάξιος ήτο τών 
κακών, τών άδικων δασμολογιών καί αρ
παγών, ά αύτη επαθεν ύπό τούτου καί μά
λιστα ύπό τών περί αύτόν άπελευθέρων. 
Διότι άφήρπασεν άπο μέν τών Αθηνών πολλά 
καλλιτεχνήματα πρός τε έπάνόρθωσιν τών 
κατά τήν τελευταίαν τής 'Ρώμης πυρκαϊάν 
έξαφανισθέντων καί πρός καλλωπισμόν 
τών ιδίων βασιλείων. Έφάνη δέ ώμότατος 
Οανατώσας πολλούς τών έν Έ λλάδι προσ- 
κρουσάντων αύτώ ώς δεσπότη ή άγωνιζο- 
μένί,ο έν τοΐς άγώσιν. Αλλά καί πολλούς αν
δριάντας τών άποθανόντων καθήρεσε. Τήν 
δέ Πυθίαν, τολμήσασαν ΐνα μέμψηται αύτώ 
τά  τε άλλα κακουργήματα καί τον φόνον 
τής μητρός αύτοΰ καί άποκαλοΰσαν ’θρέ- 
στην, έξεδικήθη φράττων τό άντρον καί 
μιαίνων το στόμιον αίματι άνθρωπίνιρ.

Πράττοντι δέ ταΰτα έγένετο αύτώ ή ώς 
άληθώς μεγάλη έννοια τοΰ έξορύξαι τον 
ισθμόν τής Κορίνθου πρός άπαλλαγήν τοΰ 
περί τον Μαλέαν περίπλου, πάντοτε φοβερού 
τοΐς θαλασσοπλοοΰσι γενομένου.

Τήν δέ τής τομής τοΰ ίσθμοΰ έννοιαν 
λέγεται ότι εσχε πρώτος ό Περίανδρος, αρ
χαίος τής Κορίνθου τύραννος καί σύγχρονος 
τού Βασιλέως της Αίγύπτου Νεκώ, έπιχει- 
ρήσαντος τήν τομήν τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Σούεζ. 
Μ ετ’ αύτούς δ ’ έπεχείρησαν τό έ'ργον Δ η - 
μήτριός τε ό Πολιορκητής καί δ Καΐσαρ καί 
ό Καλιγούλας. 'θ  Νέρων ήρξατο τών έργων 
διά πανηγύρεως καί εορτών άδων ύμνον 
είς τόν Ποσειδώνα και τήν Αμφιτρίτην. 
Λαβών δέ χρυσήν σκαπάνην εσκαψε πρώτος 
τήν γήν έπικροτοΰντος αύτώ τοΰ πλήθους, 
καί παρώρμα τούς στρατιώτας έπί τό έ'ργον 
ώμοφορών αύτός χρυσοΰν άνάφορον πλήρες 
χώματος. Τό πλήθος τών έργαζομένων ήν 
άπειρον. Καί περί μέν τήν έξόρυξιν τών χθα
μαλών τόπων ήσχολοΰντο οί στρατιώται, 
περί δέ τήν τών βράχων άποκίνησιν ένδεκα

χιλιάδες Εβραίων, ους 6 Βεσπασιανος εστει- 
λεν έξ ’ίουδαίας, καί άλλοι αιχμάλωτοι 
καί ύπο'δικοι, έν οίς καί ό φιλόσοφος Μ ου- 
σώνιος 'Ροΰφος κληθείς έκ τής φυλακής, 
έ'νθα ένεβλήθη άπο τής συνωμοσίας τοΰ 
Πίσωνος. Πρός τινα οέ τών φιλοσόφων, βλέ- 
ποντα αύτόν έξορύσσοντα τήν γήν, ■< Προ
τιμώ , ειπεν αύτώ ό Μουσώνιος, το σκάπτειν 
ύπέρ τής Ελλάδος τοΰ ΟεατρίζεσΟαι έ/ ταΐς 
πανηγύρεσιν, ώς ό Νέρων. » ’λλλ’ ή έπ ι-

χείρησις δέν έτελειώθη· διότι δ Νέρων μ ετ’ 
ολίγον, φαντασιόπληκτος πάλιν γενόμενος, 
διέκοψεν αίφνης τά έργα, είτε φοβηθείς τήν 
κατά τούς τότε γεωμέτρας εύρεθεΐσαν δια
φοράν τοΰ ύψους τών δύο θαλασσών, έξ ής 
έκινδύνευεν ίνα κατακλυσθή ή Αίγινα, είτε 
άποτραπείς έκ τίνος δεισιδαιμονίας.

II Α χαία ούδόλως ώφελήθη άπό τής 
παρά τοΰ Νέρωνος έλευθερίας· διότι δ Β ε- 
σπασιανός καθεΐλε τά  προνόμια αύτής λέγων

ότι ·> Οί "Έλληνες άπέμαθον τήν έλευθε- 
ρίαν. » νΙΐδη το πρώτον βλέπομεν έπί τών 
νομισμάτων τών Αθηνών τήν κεφαλήν τοΰ 
Βεσπασιανοΰ, καίπερ διατηρησασών τά λοιπά 
σημεία αύτονόμου πόλεως, τούς τε επώνυ
μους αύτών άρχοντας καί τήν βουλήν καί 
τόν Αρειον πάγον. ’Οψιαίτερον δέ Πλίνιος δ 
Νεώτερος, γράφων πρός τον Μάξιμον άνα- 
χωροϋντα είς τήν Ελλάδα  πρός διευθέτη- 
σιν τών πραγμάτων, αναμιμνήσκει αύτόν

δποίους άνδρας μέλλει ΐνα κυβερνήση, καί 
παραγγέλλων αύτώ ίνα μηδόλως προσ- 
κρούση τώ ά?ιώματι, τή έλευθερία, ά λ λ ά  

μηδέ τή φιλοτιμία αύτών , « Ένθυμοΰ, 
έλεγεν, ότι πορεύεσαι είς Αθήνας, οτι κυ
βερνάς τήν Λακεδαίμονα, καί ότι σκληρόν 
καί βάρβαρον εσται το άφαρπάσαι αύταΐς το 
οναρ τής ύπολειφθείσης έλευθερίας. »

'θ  δέ ίΐεσπασιανός έξώρισε τούς Έλλη-

'Η  χνρία οέ Στάελ.

νας φιλοσόφους τής ’Ιταλίας, έν οίς καί δ 
Ε π ίκ τη το ς, αδίκως συγκαταλεχθείς τοΐς 
τότε τήν φιλοσοφίαν άτιμάζουσι σοφισταίς, 
μεταχειριζομένοις αύτήν πρόσχημα τα ΐς 
πανουργίαις τής άστρομαντείας · διότι άπό 
τής παρακμαζούσης θρησκείας τών άρχαίων 
άνεφύοντο ήδη άπειρα νέα οεισιδαιμονίας 
δόγματα. Έν Αιγύπτιο ό Βεσπασιανος εκαυ- 
σε τά βιβλία τών άλχημιστών καί τών χρυ-

σοποιών. Έδιωξε δ’ έκ τής 'Ρώ μης καί τούς 
πολλούς ωροσκόπους καί άστρολόγους, καί 
πεφωτισμένους, οΐτινες προέλεγον τό μέλλον 
υποσχόμενοι τώ τυχόντι τήν αύτοκρατορίαν. 
Οί δέ μετ’ αύτούς μεγάλοι αύτοκράτορες 
Τραϊανός κ&ί Άντωνΐνος περιποιήσαντες 
έαυτοΐς δόξαν καί δύναμιν περιεφρόνουν τούς 
σοιιστάς. Ο δέ Αδριανός, πριν ή άναγο- 
ρευθή αύτοκράτωρ, έξεπαιδεύθη έπιμελώς



έν ’4θήναις τήν παιδείαν, ή ένηβρύνετο. 
Περιεβάλετο οέ το άξίωμα τοΰ έπωνύμου 
άρχοντος τω τετάρτω έτει τής 222α ς δλυμ- 
πιάδος, και, εί και αύτοκράτωρ, δέν ένόμισεν 
άνάξιον, ί'να λάβη πάλιν τοΰτο τό ό'νομα, 
καί προέδρευσεν οΰτως ένοεδυμένος τά άπλοΰν 
έλληνικάν ίμάτιον τών Διονυσίων. Δίς δέ 
άποδημήσας είς Αίγυπτον καί Ανατολήν, 
διήλθε διά τών Αθηνών. Έπεράτωσε δέ τήν 
άπά τοΰ Πεισιστράτου άρχήν λαβούσαν κ τ ί-  
σιν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διάς, ή'τις διε— 
τέλεσε γενομένη άπά τών χρημάτων ’Αν— 
τιόχου τοΰ Επιφανούς, καί ίδρύσατο έν 
Αθήναις άλλους ναούς, καί βιβλιοθήκην καί 
γυμνάσιον, περί δ κατεσκευασε νέαν συνοι
κίαν, συστήσασαν τήν λεγομένην νέαν πόλιν 
τοΰ ’Αδριανοΰ, χωριζομένην διά θριαμβικής 
πύλης άπό τής άρχαίας τοΰ Θησέως πόλεως. 
Οί Αθηναίοι παρεκάλεσαν αυτόν ί'ν’ έπανορ- 
θώση τήν άρχαίαν τοΰ Σόλωνος καί Δρά- 
κοντος νομοθεσίαν, καί θέση αύτοΐς νέους 
νόμους. Απένειμε δέ καί προσόδους μεγά
λας ταΐς σχολαϊς τών Αθηνών, αίς έδωρή- 
σατο τήν Κεφαλληνίαν.

Αντωνΐνος ό Εύσεβής καί δ Μάρκος Αύ— 
ρήλιος διετέλεσαν άείποτε τήν Ε λλάδα  εύ- 
νοοΰντες. Μάλιστα δέ δ δεύτερος ήγειρεν 
έκ νέου έλευθερίως τόν ύπά τοΰ πυράς κατα- 
στραφέντα τής Έλευσΐνος ναόν, καί έμυήθη 
τά Έλευσίνια. ’Απένειμε δέ τοΐς διδάσκουσι 
τήν ρητορικήν καί φιλοσοφίαν διδασκάλια 
δέκα χιλιάδας δραχμών, οπερ ηΰξησε τήν 
κακοπραγμοσύνην τών σοφιστών θηρευόντων 
πάσαν σχολάζουσαν καθέδραν.

Τών κατ’ έκεΐνον τάν καιρόν διαπρεψάν- 
των έν Έ λλάδι πρωτεύει 'Ηρώδης ό Αττι
κός, άπόγονος τών Αίακιδών καί τοΰ Μιλ- 
τιάδου, περίφημος έπί εύγλωττία καί πλούτω 
καί μνημείοις οίς έκόσμησε τήν Ελλάδα. 
Ο πάππος αύτοΰ ειχεν άποστερηθή τών 

άγαθών · ά λλ’ ή τύχη έπανώρθωσε τήν έκ 
τούτου βλάβην τώ  πατρί έξευρόντι τυχαίως 
έν τώ οίκω θησαυρόν μέγιστον. Έκπλαγείς 
τό ερμαιον, δυνάμενον ί'να γένηται άρχή 
πολλών κινδύνων, 6 Αττικός ό πατήο τοΰ 
Πρώδου έ'σπευσεν ί'να γράψη τώ αύτοκρά- 

τορι Νέρβα τά περί τάν θησαυρόν έρωτών 
τ ί προστάττει.'Ο  δέ Νέρβας άπεκρίθη αύτώ, 
« Χρώ τοΐς εύρεθεϊσι. » Τοΰ δέ Αττικοΰ 
είπόντος οτι μέγας ό θησαυρός πρός αύτόν, 
ό Νέρβας « Κατάχρω » Ιγραψεν αύτώ.

'Ο δέ πιθόμενος τώ αύτοκράτορι, άμα δέ 
κα κληρονομήσας τά  τής μητρός πολλά 
οντα, έδαπάνησεν άορώς ίδρύων τά κάλ- 
λιστα καί ώφελιμώτατα τών μνημείων έν 
Έ λλάδι καί Ασία καί ’Ιταλία, έν οϊς το θέα- 
τρον καί τούς ναούς τής Κορίνθου, τά στά- 
διον τών Δελφών, τάς κρήνας τής ’Ολυμ
πίας. τά λουτρά τών Θερμοπυλών, τά στάδιον 
καί τά θέατρον τών Αθηνών, εις ά έξανάλωσε 
τά λατομεία τής Πεντέλης. Λέγεται δέ οτι 
ήσχολήθη καί περί τήν τομήν τοΰ ’ίσθμοΰ, 
ήν άφήκεν ύστερον φοβηθείς μή προσκρούση 
τώ  αύτοκράτορι. 'Η δέ περί τούς λόγους 
αύτοΰ δεινότης ήν τοσαύτη, ώστε δ αύτο
κράτωρ Μάρκος Αύρήλιος καί δ Λούκιος 
Βέρος έσεμνύνοντο έπί τώ γενέσθαι αύτοΰ 
μαθηταί.

Μετά τήν έπί τών Άντωνίνων μακράν ει

ρήνην καθ’ ήν πως ήμαυρώθη τά στρατιω
τικόν, της βασιλείας έπαπειλουμένης παντα
χόθεν, άνεφύοντο έκ τών ταγμάτων πλήθος | 
προσποιούμενων αύτήν- οί δέ αύτοκράτο
ρες, άναγκαζόμενοι ί'ν’ άντιμάχωνται καί 
τοΐς έκτάς έχθροϊς καί τοΐς ένδον άντιπάλοις, 
ταχέως κατεθραύοντο πρός τό μέγεθος της 
άρχής. Μετά τον Κο'μμοδον δ Περτίναξ καί 
δ Δίόιος Ιουλιανός έβασίλευσαν έπί τινας 
μόνον μήνας. Ο δέ Σεπτίμιος Σεβήρος, 
άναγορευΟείς αύτοκράτωρ, ένώ δύο άλλοι 
άντιπαραγγέλλοντες τήν άρχήν περιεβάλ- 
λοντο δ μέν έν Βρετανία, δ δέ έν ’Αντιόχεια 
τά διάδημα, έξεστράτευσεν έπί τον Πεσκέν- 
νιον Νίγρον άποδειχθέντα βασιλέα ύπό τών 
έν τή Ανατολή λεγεώνων. Πολιορκήσας δέ 
καί λαβών κατέστρεψε τό Βυζάντιον, δ'περ 
έπέπρωτο ί'ν’ άνεγερθή μετά τέσσαρας γε- 

ν νεάς, ό'πως καταστή μητρόπολις τής βασι
λείας. Ο Σεβήρος, περιποιήσας έαυτώ τήν 
ύπερτάτην άρχήν, άφήρεσε τών ’Αθηνών, 
προς άς ειχεν εγκλήματα, τά προνόμια.Τοΰ 
οέ Καρακάλλα, υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Σεβή- 
ρου, έπιτρέψαντος άπασι τοΐς έλευθε'ροις κα- 
τοίκοις τής βασιλείας ί'να καλώνται 'Ρω
μαίοι, ήφανίσθησαν τά τελευταία ίχνη τής 
αύτονομίας τών ελληνικών πόλεων.

Έ πί τής βασιλείας τοΰ Καρακάλλα άνε
φάνησαν ήδη οί Γότθοι έπαπειλοΰντες τήν 
Ελλάδα (215). Η  δέ ένετει 2 5 3  άπά τών 

στιφών τών Σκυθών νίκη τοΰ στρατηγοΰ 
Αι’μιλιανοΰ, διαβάντων πάλιν τάν ’ίστρον, 
απεσοβησε τής Ελλάδος τάν άπ’ αύτών κίν
δυνον προς ώραν. Αλλά μ ετ’ ολίγον έπέσκη- 
ψε πάλιν τοσοΰτος, ώστε αί Αθήναι καί ή 
Σπάρτη έκστασαι τής ληθαργίας συμμετέ- 
σχον της έπ’ αύτούς έκστρατείας, καί 
επεμψαν φρουράς κατασχούσας τάς Θερμο- 
πύλας καί τάν ’Ισθμόν τής Κορίνθου. Α λλ’ 
έπί τοΰ Γαλλιανοΰ (2 6 7 ) καί τοΰ Κλαυδίου 
(2 6 9  μ . X .) οί βάρβαροι, κατακλύσαντες 
τήν Ελλάδα, έ'λαβον κατά μέν τάν Ζωνα- 
ράν καί τάς Αθήνας, κατά δέ τούς δοκιμω- 
τέρους χρονογράφους έτράπησαν είς φυγήν 
ύπό Δεξίππου τοΰ Αθηναίου, καί έςωλοΟρεύ- 
θησαν ύπό ·τοΰ αύτοκράτορος έκβαλόντος 
αύτούς παντελώς.

’ ίίδη  ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία έφαίνετο 
καταλυομένη· έπειδή τριάκοντα τύραννοι 
άγωνιζόμενοι πρός άλλήλους περί τής άρχής 
διαμελισάμενοι ήρπασαν τριάκοντα τεμάχ ια 
της αύτοκρατορικής πορφύρας. Τέλος δέ δ 
Αύρηλιανάς ΰπερτερήσας καί νικήσας τούς 
άντιπάλους έθριάμβευσεν αύθις έν 'Ρώμη 
καί ήγαγε πάσας τάς έπαρχίας εϊς την έαυ
τοΰ άρχήν.

Μετά οέ τον Αύρηλιανόν δ Διοκλητιανος, 
άριστος πολιτικός καί στρατηγός γενόμενος, 
έκράτυνε τήν διοίκησιν. Βλέπων δέ οτι ή 
διαδοχή τής βασιλείας καθίστατο άδύνατος, 
τοΰ στρατοΰ διαθέτοντος ταύτην έπ’ εξου
σίας, ήθέλησεν ΐνα έπι^ρώση τήν άρχήν 
διαιρέσας αύτήν είς δύο, καί διακληρώσας 
τά μέν τώ φίλω αύτοΰ Μαξιμιανώ, έπικλη- 
θέντι ώς ούτος Αύγούστω, τά δέ τώ Ι’αλε- 
ρίιρ καί Κωνσταντίου Χλώρω, έπονομασθεΐσι 
Καίσαρσι. Θέλων δέ ΐνα έδραιώση τό τ?ς 
διαδοχής σύστημα παρητήθη αύτός τε καί δ 

I συνάρχων τοΰ θρόνου ύπέρ τοΰ Γαλερίου

καί Κωνσταντίου, οΐτινες παρέδωκαν αύθις 
τήν άρχήν τώ  Καίσαρι Σεβήρω καί Μαςι- 
μίνω. Α λλ’ άποθανοντος τοΰ Κωνσταντίου 
Χλώρου, δ υιός αύτοΰ Κωνσταντίνος δ Μέ
γας, άναγορευθείς αύτοκράτωρ έν Βρεταννία, 
ήναγκάσθη ΐνα άντεπεξέλθη τοΐς έπιβου- 
λεύουσιν αύτώ συνάρχουσι, καί νικήσας 
έπαλλήλως, έπανώρθωσε τήν ένότητα τής 
Αύτοκρατορίας, ήστινος μετήνεγκε τήν 
μητρόπολιν είς Κωνσταντινούπολή (3 3 0  
μ . X .), καί μετέβαλεν δλοσχερώς τά θε
μέλια στηρίξας έπί τόν χριστιανισμόν, έπι- 
κρατήσασαν ήδη θρησκείαν.

"Επεται συνέχεια.

Η  Κ Υ Ρ ΙΑ  Δ Ε  ΣΤΑ ΕΛ ·

Ή  Κυρία δέ Στάελ έγεννη'θη έν Παρισίοις τή 
2 2  άπριλίου 1 7 6 6 . Εύφυής, αγαθή, μεγαλό- 
φρων, ένθουσιώσα ύπέρ της ελευθερίας, ης ήκουεν 
ηδη τά  προανακρούσματα, καί άπλήστως έ'χουσα 
πρόςδόξαν, καθηδύνετοπρωίμωςτή συναναστροφή 
τών έξοχων άνδρών,καί διέτριβε περί τα π ο λ ιτ ι
κά, συμμετέχουσα των ύπέρ ττ,ς ελευθερίας άγώ 
νων τοΰ πατρός αύτης Νέκεο, ύπουργοΰ τών οικο
νομικών της Γαλλίας. Πλουσιωτάτη και θυγά
τηρ παντοδυνάμου ύπουργοΰ ήδύνατο ΐνα έκλέςη 
άνδρα έκτω ν πρώτων τών Γάλλων. Α λλ’ ούσα 
διαμαρτυρομένη και έπιποθοΰσα τήν θεραπείαν 
τής αύλής, προείλετο ΐνα συζευχθή τώ βαοώνι 
δέ Stael Holstein, πρεσβευτή τής Νορβεγίας 
έν Παρισίοις, άνδρί άςιωματικώ μέν καί εύγε - 
νεΐ παρακμάσαντι δέ ήδη τήν ήλικίαν καί τήν 
περιουσίαν λίαν διεφθαρμένην έ'χοντι. ’'Εσχε δέ 
δύο υιούς, ών ό Ετερος, ό γνωστός βαρών Αύγου
στος δέ Στάελ, καί θυγατέρα, ή τις ύστερον έγέ
νετο ή δούκισσα τοΰ Broglie. Ό  κύριος δέ 
Στάελ άπέθανεν έν Ε λβετία  έν έ'τει 1 8 0 2 .

Η ιστορία τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών 
τής Γαλλίας κατα τά  δύο πρώτα έ'τη τής Γαλ
λικής έπαναστάσεως ταυτίζεται τή τής κυρίας 
δέ Στάελ, ή'τις συμμετέσχε τής φοράς αύτοΰ, 
πρωταγωνιστοΰντος έν τή  γαλλική έπαναστά- 
σει,Όρασέως έπιλαμβανομένου τών διαμφισβη- 
τουμένιυν αύτής δικαίων, καί τής άπογνώίεως 
αύτοΰ βλέποντος το γαλλικόν έ'θνος άποστρεφό- 
μενον έπί τέλους αύτόν.

’Εν έ'τει 1789  έξέδωκε τάς Έ π ισ τ ο λ ά ς  
π ε ρ ί  τ ώ ν  σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ί το ΰ  χ α- 
ρ α κ τή ρ ο ς  τ ο ΰ  I. I. 'Ρ ο υ σ σ ώ . Έ π ί τής 
τρομοκρατίας έπαμφοτερίζουσα έπί τήν άγανά- 
κτησιν καί τόν οίκτον προείλετο τό σιγάν, ώς 
άγαπώσα Λουδοβίκον τόν δέκατον εκτον καί τήν 
Μαρίαν Αντουανέτταν, ούχί ώς βασιλείς άλλ’ 
ώς ϊδιώτας. Μετά τήν 9 ην Θερμιδώρ, ήν ήσπά- 
σατο ώς απαλλαγήν τών κακών, έξέδωκε δύο 
ανώνυμα συΥγραμμάτια, Σ κ έ ψ ε ις  π ε ρ ί εί·ρή- 
ν η ς , πλήρη έμβριθών συμβουλών καί κρίσεων.

Έπανελθοΰσα δέ εϊς Παρισίους εύρε πάλιν 
ένίους τών άρχαίων αύτής φίλων καί πολλούς 
άνδρας διάσημους ήδη γενομένους άπό τών τε 
λευταίων συμβάντων, έν οίς ό Ταλλιεν, ό Βαρ
ιάς, ό κο'μης τοΰ Μομμαρανού, ό ’Ιωσήφ Βονα- 
πάρτης, καί μετ’ αύτοΰ ό αδελφός καί νέος στρα
τηγός Βοναβάρτης, ούτινος τήν μέν εύφυϊαν καί 
στρατηγίαν έτ ίμ α , κατέκρινε δέ τον χαρα
κτήρα. Διό καί ελεγεν ό'τι έφ’ ό'σον έ'βλεπεν αύ
τόν δοξαζόμενον, έπί τοσοΰτον ήγωνία ύπέρ τής 
έλευθερίας.

Έν διαστήματι τεσσάρων έτών έξί'δωνε τότε 
δύο συγγράμματα, άτινα μεγάλως έδόξασαν 
αύτη'ν τε καί τήν γαλλικήν φιλολογίαν άναβιοΰ- 
σαν ή'δη είς νε'ας όρμάς. Τό πρώτον τών συγ
γραμμάτων τούτων έπιγράφεται Π ερί τ ή ς  δυ 
ν ά μ ε ω ς  τώ ν π α θ ώ ν  π ρ ό ς  τή ν  ε ύ δ ^ ιμ ο ν ία ν  
τ ώ ν  ά ν θ ρ ο ίπ ω ν  κ α ί έθ νώ ν, τό δέ δεύτερον, 
Π ερ ί τ ή ς  Φ ιλ ο λ ο γ ία ς  π ρ ό ς  τούς νόμους· 
ενθα κατά πρώτον καταφαίνεται κατά τόν Βίλ-

Άμαξαι όοοιπορικαι τών πλουσίων Ινδώ ν .

λεμαιν «Ευφυής καί έμβριθής, ένθουσιώσα καί 
φρόνιμος. » Μετά δέ ταΰτα έςέδωκε σύγγραμ
μά τ ι  άβρον καί χαρίεν,όπερ εκπλήττει μέχρι 
τοΰ νΰν τή έξαιρέτω σοφή αναλύσει καί ρεμβα- 
ζομένη μελαγχολία. Είναι δέ τό μυθιστόρημα 
ή Δ ε λ φ ίν η , Ιν τών πρώτων καί άναμφιλέκτως 
τών άρίστων τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος. Τά 
πονη'ι/.ατα ταΰτα έξέλαμπον καί έ'διδον άφοραάς 
είς σφοδράς αμφισβητήσεις καίπερ τών πραγμά- 
τοιν σπουδαιοτάτων τότε καθιστάμενων διότι έν 
Γαλλία ή φιλολογία καί ή μυθιστορία ούδέποτε 
έπαυσαν συμπαρομαρτοΰσαι τή  ιστορία.

'Η  δύναμις καί ή ύπεροχή τής έςόχου ταύτης 
γυναικός κατεφαίνοντο έκ τών διάσημων αύτής 
αντιπάλων, ών έπρώτευεν ό Σατωβριάνδος, ό'σ- 
Ttc, ύπεραγαπών τήν ποίησιν έν τή  θρησκεία, 
διηγωνίζετο εύγενώς πρός αύτήν προτιμώσαν τήν 
φιλοσοφίαν έν τή θρησκεία. Η άληθής ό'μως αιτία  
τών αμφισβητήσεων τούτων ήσαν τά  πολιτικά. 
« 'Η περί τά πολιτικά σπουδή, έγραφεν ή κυρία 
Στάελ, είναι θρησκεία, ηθική καί ποίησις.» Διό 
μετά τήν έ'κδοσιν τής Δελφίνης ό Ναπολέων 
έςώρισεν αύτήν τών Παρισίων, ώς λίαν φιλελεύ
θερον καί μή συγχωρούσαν αύτώ τό τυραννεΐν.

Περί τά  τέλη τοΰ 1803 ή κυρία δέ Στάελ 
περκοδευσε τό πρώτον τήν Γερμανίαν, ένθα έγέ
νετο γνωρίμη τώ Γοέτη, τώ Βίλλανδ, τώ Σ χίλ - 
λερ καί Σλέγελ, ό'στις έ'κτοτε συνηκολούθει αύτή 
έν τα ΐς πλείσταις τών αύτής περιοδειών.

Τό δέ έπιόν ετος 1 8 0 4  ό πατήρ αύτής άπε- 
βίωσεν .έν C o p p e t έβδομήκοντα ένός έτους ών. 
Ούδέποτε θυγάτηρ ήγάπησεκαί έκλαυσε τόν πα
τέρα αύτής ώς ή κυρία δέ Στάελ. Μή δυνηθεΐσα 
δέ ΐνα ΐδη αύτόν πρό τοΰ θανάτου, άπήλθεν είς 
’Ιταλίαν ζητούσα παρηγορίαν τοΰ μεγάλου αύτής 

πένθους, καί έγραψε τό περίφημον αύτής μυθι
στόρημα τήν Κ ο ρ ρ ίν α ν , έν ή άπείκασεν έαυτήν 
καί τά  ταράσσοντα τήν καρδίαν αύτής πάθη.

Μετά ταΰτα έπορεύθη είς Βιέννην, έν ετει 
1 8 0 7 , έ'νθα ήγαγεν είς πέρας τό π ε ρ ί Γ ε ρ μ α 
ν ία ς  περιβόητον σύγγραμμα, έν ώ άποκαλύ- 
πτουσα τήν σοφίαν τής Γερμανίας καί τούς φι
λολογικούς καί φιλοσοφικούς αύτής θησαυρούς, 
έδειξεν άπειρον φιλολογικήν καί φιλοσοφικήν 
πολυμάθειαν, καί ό'περ πλείστην εσχεροπήν πρός 
τήν τότε γαλλικήν φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν· 
διότι ή Γερμανία ήν τότε χώρα άγνωστος τοΐ; 
Γάλλοις. ’Αλλ' ή βιβλιοκρισία τοΰ Ναπολέοντος, 
ούτινος τό σύγγραμμα καθήπτετο πικρώς, έκο-

λόβωσε τό σύγγραμμα καί ό συγγραφεύς διε- 
τάχθη ΐνα τοΰ λοιπού μή καταλείπη επ’ ούδε- 
μια προφάσει τήν γήν τοΰ Copet. Αλλά τότε 
συνηθροίσθησαν περί αύτήν οί έπισηαότατοι τής 
Γαλλίας καί τής Ε λβετίας καί τής Γερμανίας 
άνδρες, έν οίς ό Βενιαμίν Κωνστάντ, ό Σλέγελ, 
οί Σισμόνδαι καί πολλοί άλλοι. 'Η κυρία δέ 
Στάελ κατεΐχεν αύτούς φιλοφρόνως φιλοςενοΰσα 
καί ψυχαγωγούσα διά της έπαγωγοΰ αύτής χά 
ριτος καί τής πρός τό συνδιαλέγεσθαι έπιδεξιό- 
τητος. ’Αλλά τέλος μή ύποφέρουσα τάς κατασκο 
πάς τής άστυνομίας άπέδρασεν είς Πετρούπολιν, 
ένθα διελέχθη πρός τόν αύτοκράτορα τής 'Ρ ω σ
σίας, καί είς Στοκόλμην, ό'που είδε τόν πριόην 
μέν στρατηγόν τοΰ Ναπολέοντος, ύστερον δέ διά
δοχον καί βασιλέα τής Σουηδίας Βερναδόττον.

Έν έ'τει 1 8 1 0  ένυμφεύθη κρυφίως τόν κύριον 
Βρόκκαν, ό'στις καίπερ νεώτατος δεινώς ταύτης 
ήράσθη. Έ π ί δέ τής πάλινορθώσεως άπεδόθησαν 
αύτή ύπέρ τών τέκνων δύο έκατομμύρια φράγ
κων ούχί ώς παραμυθία τής έξορίας αύτής, άλλά 
ώς άντίδοσις τών δύο εκατομμυρίων, άτινα ό 
πατήρ καί υπουργός Νέκερ εόάνεισε τω κοινώ 
ί'να ήναι άντί έγγυη'σειος τών ύποσχέσεων αύτοΰ 
πρός τούς 'Ολλανδούς τραπεζίτας.

Ούτω λοιπόν ή έ'νδοςος γυνή έχορηγη'θη 
ά'πασι τοΐς άγαθοΐς, εύφυΐα, δο'Εη, πλούτω, 
καί έ'σχε πατέρα καί τέκνα έφ’ οίς δικαίως ένη- 
βρύν^το, άνταποδίδοντας αύτή άκριβή τή  στάθ- 
μτΐ -την φιλοστοργίαν, καί φίλους πολλούς έκ 
τών πρώτων τών συγχρόνων, καί τήν άγάπην 
άπάσης τής Εύρώπης καί τών Γάλλων. Ούδέν 
ήττον ό'μως ύπέστη πολλάς λύπας· έπειδή παρ’ 
ολίγον ήλθεν ΐν’ άνέλθη έπί τής τρομοκρατίας 
μετά τών άλλων τήν λαιμητόμον. Έ π ί τής 
αύτοκρατορίας ήλγει τήν ψυχήν τής άπωλείας 
έ'νεκα ή αναβολής τής έλευθερίας. Ή ν δέ το
σοΰτον άπροσωπόληπτος ώστε έτίμα εύφυεΐς όν
τας καί αύτούς τούς έχθρούς, έν οίς πρώτος ό 
Βοναπάρτης, ό'στις α έπεσκίαζεν, ώς ελεγεν 
αύτη, τό άνθρώπινον γένος , έξιδιοποιούαενος 
άπασαν τήν δόξαν, » καί ό Μιραβώ, « ό πε- 
ριεσπειραμένος ύπό τών παθών αύτοΰ, ώς ό Λαο
κόων ύπό τών όφεων. » Καίπερ δέ μή λίαν άγα
πώσα τόν Σατωβριάνδον εθαύμαζεν αύτόν οσάκις 
άνεγίνωοκε τόν Bene ή τήν Belleda. « 'Υ
πήρξα, έλεγε τούτω , μικρόν πρό τοΰ θανάτου 
αύτής, άείποτε ή αύτή, όξύφρων καί μελαγχο
λική, εύσεβής, φιλοπάτωρ καί φιλελεύθερος.»

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ε Ι Α
Ε ΙΪ ΤΑΣ

Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ ΙΝ Α ! Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ

Τ Ω Ν  Ι Ν Δ Ι Ω Ν .

1862 —  1864.

('Υπό Άλφρέδου Γρανδιδιέ.)

Αί Ί ν δ ία ι,  —  κατοικούμεναι ύπό έκατόν 
όγδοη'κοντα πέντε εκατομμυρίων άνθρώπων, —  
περιορίζονται πανταχόθεν ύπό ορίων φυσικών, 
άπό μέν τής εσπέρας ύπό τοΰ ’ίνδοΰ ποταμοΰ, 
άπό δέ τοΰ δυσμικοΰ καί προσεώου πλευροΰ ύπό 
τοΰ Ατλαντικού πελάγους, άπό δέ τών ά'ρκτων 
ύπό τάξεως όρέων πυκνών, ισχυρών καί ύψηλο- 
τά τω ν , τοΰ αρχαίου Καυνάσου, ’ΐμάου ή τών 
’ΐμαλαίων, άποτελούντων έ'ρυμα ανυπέρβλητον, 
ό ούδέποτε αν διέβαινε ξένος στρατός, έάν 
έφρουρεΐτο ύπό έθνους ίκανοΰ ΐνα ύπερασπίση 
τήν χώραν. Τα όρια ταΰτα συνιστώσι ιδίαν οι
κουμένην, κεχωρισμένην τής λοιπής γής καί τών 
άλλων άνθρώπων. Απασα ή χώρα αυτη ή'τις εί
ναι ίση τό μέγεθος τή Εύρώπη, πλήν τής 'Ρωσ
σίας, είναι κατάρρυτος ποταμοΐς τοΐς μέν εις δύο 
τούς μεγίστους συνερχομένοις, τόν ’Ινδόν καί τόν 
Γάγγην, τοΐς δέ έμβάλλουσιν είς τήν θάλασσαν 
κ α τ’ ίδ ια  στόματα. Έ χουσι δέ άπαντες τήν 
άρχήν άπό τών Ίμαλαίων ορών, καί φέρονται 
έπί μεσημβρίαν τό πρώτον, έ'πειτα δέ οί μέν 
μένουσιν έπί τής αύτής φοράς, οίον ό ’Ινδός καί 
οί είς αύτόν έμβάλλοντες ποταμοί, οί δέ έπ ι- 
στρέφονται πρός έ'ω, ώς ό Γάγγης, ό μέγιστος 
τών κατά τήν ’Ινδικήν ποταμών, καί έκβάλλου- 
σιν είς τόν Ωκεανόν. Οί έν τή ’Ινδική ποταμοί 
έ'χουσιν ώς ό Νείλος τό πλεονέκτημα τοΰτο παρά 
τούς άλλους, ό'τι καθιστώσι τήν χώραν πλωτήν 
καί γεωργήσιμον , άλλως άοίκητον ούσαν χωρίς 
αύτών· διότι τών πεδίων αύτής όσα μή έπίκλυ- 
στα είναι παντάπασιν άκαρπα διά τήν άνυδρίαν.

Ή  χώρα παριστα τό πρώτον τρία φυσικά 
όρια εύδιάκριτα- τό κοΐλον πεδίον τοΰ ’ίνδοΰ 
καί τό τοΰ Γάγγου, οΐτινές είσιν οί ποώτοι τοΰ 
πρωτογενούς Ώκεανοΰ κόλπ ο ι, έμπλησθέντες 
προσχώσεων τής τριτογενοΰς έποχής, καί άπο-



τελουσι ση'μερον το ίδίως ’Ιν Σ ο ύ σ τ α ν  καλ.ού- 
μενον , καί τδ όροπέδιον τής χερ σ ο νή σ ο υ  
Δ εκ κ α ν ,  έν ω μόνω καί ή έπομένη περιοδεία 
περιορίζεται. Διότι ή μελέτη καί ή περιοδεία 
είς πάντα τής ’Ινδικής τά  μέρη καί κατα πάντα 
γινόμενη δέν είναι εργον ένός.

I.

Άπο Καλκούττας είς Δζαγχερνάουτ.

Καλκούττα, ή μητρόπολις της αγγλικής έν τη 
’Ινδική άρχης, κεΐτα ι έπί της δεξιάς όχθης 
τοΰ ποταμοΰ Χούγλυ, ένός τών πολλών ρείθρων 
τοΰ Γάγγου, άτινα καθιστώσιν άπασαν την πρός 
βορράν καί άνατολάς χώραν της Βεγγάλης συσ- 
πείρασιν αδιέξοδον ποταμών καί διωρύχων. Καί
περ δέ περί τριάκοντα λεύγας της θαλάσσης 
άπεχούσης της μητροπόλεως, τά  μέγιστα τών

πλοίων προσορμίζονται παρ’ αύτη . Το ρεύμα 
τοΰ Χούχλυ, ώς άπάντων τών τοΰ Γαγγου ρεί
θρων, είναι σφοδρόν, καταφέρον αείποτε και αττο- 
θέτον παρά τάς έκβολάς δαψίλειαν σύρτεων άμ
μου κινητών , αίτινες καθιστώσι τήν πλειστην 
παραλίαν τεναγώδη , ίδίως τών πλημμυρίδων 
έ'νεκα καί τών άνεμων, οΐτινες δεν πνεουσιν 
άπόγαιοι, άλλά πελάγιοι. Αί σύρτεις συνιστών- 
ται καί αφανίζονται μετά τοσαύτης ταχύτητος 
ώστε άδύνατον τοΐς ναυτιλλομένοις ίνα γνωρι- 
σωσι τόν ά π ’ αύτών κίνδυνον.

Παρά τήν νήσον Σωγόρ, κ ε ιμ ε ν η ν  προς την 
εκβολήν τοΰ ποταμοΰ Χούχλυ, έλαβομεν Α γ
γλον κυβερνη'την , δστις, καίπερ λιαν επ ιτη - 
δείως τό πλοΐον κυβερνών, έξώκείλεν εις τινα 
τών σύρτεων, μόλις γενομένην ύπο τής τε?.ευ- 
ταίας πλημμυρίδος, καί ή’τ ις  πιθανόν μετ όλιγας 
ήμέρας άναρπασθεΐσα ΰπό τής προσεχούς πλημμυ
ρίδος εγένετο περαιτέρω. Ή  θάλασσα εκύμαινε

καί ούδεμίαν ειχομεν ελπίδα τού άποφυγεΐν τόν 
έπικρεμάμενον ήμΐν κίνδυνον' δ ιότι εφοβουμεθα 
μή ή άμμος, συσσωρευθεΐσα ταχέως περί τήν 
τρόπιν τοΰ πλοίου, καταστήση άδύνατον η δυσ- 
χερεστάτην τήν κατα τήν προσεχή πλημμυριόα 
άποχώρησιν αύτοΰ. Επειδή αι μεν άκται μό
λις διεκρίνοντο μακρόθεν, ή δε τοΰ ρεύματος 
βία ένεπόδισεν άν ήμάς θέλοντας ίν αποβώμεν 
δ ιά  τών λέμβων, οί'τινες έπισύρονται ύπό τού 
ρεύματος πρός τήν θάλασσαν έκριπτόμενοι μ α - 
κροτάτω είς τόν Ωκεανόν,

Αίφνης παρέστησαν ήμΐν δυο ατμοπλοια ρυ
μουλκά, άτινα, ίδόντα τήν σημαίαν ανεπτυγμί- 
νην έν σχήαατι πένθους, επλησίασαν προσεκτικοί- 
τατα  ήμΐν, καί ή'ρξαντο ίνα κάμνωσι λογους περί 
τών λύτρων ήμών εκπληττόμενων έπί τώ τοι
ούτω. "E/.αστον αύτών ανύψωσεν εις τον .στον 
σανίδα μ.έλαιναν, έν ή άνεγινώσ*ομεν τόν ^άριθ- 
μόν 6 0 0  λιρών, άς έξητουν δπως άπαλλάξωσιν

ήμάς τού κινδύνου, καί ρυμουλκώσι μέχρι Καλ
κούττας. Μετά πολλάς δέ ματαίας συζητήσει; 
ήναγκάσθημεν ΐνα προσενέγκωμεν τά  αίτούμενα 
χρήματα νομίζοντες εαυτούς εύτυχεΐς έάν ήδυνά
μεθα ίν’άποφύγωμεν τόν κίνδυνον εί καί τοσαΰτα 
πληρόνοντες. Ο δέ τοιοΰτος αγενής χοηματι- 
σμός τής ζωής τοΰ άνθρώπου είναι άκατανόητος 
έν Γαλλία, έ'νθα τάή'θη διαφέρουσι πολύ τής Αγ
γλ ίας, καί οί ναΰται ήμών σώζουσι τούς κινδυ
νεύοντας, κινδυνεύοντες αύτοΐ καί μή άπεκδεχό- 
μενοι ούδεμίαν άμοιβήν.

’Ανερχόμενοι τόν ποταμόν Χούγλυ έβλέπομεν 
κυλινδούμενα έν τώ ρεύματι πτώ ματα άνθρώπων 
καί ζώων, έφ’ ών έκάθηντο, ή περί ά ίπταντο 
πολλά όρνεα. Ό  Γάγγης, ό κατ’ εξοχήν τών 
’Ινδών ιερός ποταμός, άγει είς τον ούρανόν τά 
σώματα τών είς αύτόν ριπτομένων νεκρών· διό 
οί παρά τόν Γάγγην οίκοΰντες πένητες Ι ν δ ο ί,  
άποοούντες τών πρός άγοράν ξύλων καί καΰσιν

Ή  αρχιτεκτονική τών ’Ινδών. — Οί ναοί τής Ό ρίσσης.

τών πτωμάτων αναγκαίων χρημάτων, ρίπτουσι 
τούς νεκρούς τών ιδίων συγγενών είς τόν ιερόν 
ποταμόν. Ώ ς έπί τό πλεΐστον δμως τά  σώματα 
τών άποθανόντων ’Ινδών καίονται εν τιν ι έπί 
τούτω ώρισμένη παρά τόν Γάγγην πλατεία· ή 
δέ έξ αύτών τέφρα ρίπτεται είς τον ποταμόν· 
διότι ό θάνατος όλίγον φοβεΐ τούς ’Ινδούς, έν- 
θουσιώντας ούτως ύπέρ τής μετεμψυχοίσεως, ώστε 
άπασαι αύται αί έπικήδιοι τελεταί ούδόλως πα- 
θαίνουσιν αύτούς. Πολλοί δέ πιστεύουσιν δτι 
άγιάζουσι τόν άποθνη'σκοντα ρίπτοντες αύτόν ετ ι 
ζώντα. Ένίοτε ή παλίρροια έκβάλλει αύτούς 
μηκέτι έκπνεύσαντας έπί τών άκτών, καί σωζο- 
μένους ύπό τών Αγγλων, οί'τινες πολλάκις ήναγ- 
κάσθησαν ί'να όιατρέφωσι τούς σοιθέντας διά 
βίου, τών οικείων μή βουλομένων ίνα δεχθώσιν 
αύτούς μετά τήν έκτέλεσιν τών τελευταίων τε
λετών.

Πάσα Ινδ ική  πόλις διαιρείται είς δύο συνοι

κίας διαφερούσας κατά τε τήν καθόλου άποψιν καί 
τούς κατοίκους, τήν τών έπιχωρίων ; b la c k - 
to w n ) καί τήν τ(ον Αγγλων. Ποοευομενοι δε εις 
τό ξενοδοχεΐον διήλθομεν πρώτον διά τής ’Ινδικής 
πόλεως, έχούσης όδού: στενωτάτας καί ρυπαράς 
όοιζομένας ύπό οίκίσκων ξυλίνων ταπεινών καί 
βριθόντων ιθαγενών, έν μυρίοις φαντασιώδεσι 
στολαΐς συνωστιζομένων καί άποτελούντων φαν
τασίαν παράδοξον. Ή  άγγλική πόλις σύγκειται 
έξ οίκίσκων όπτής πλίνθου περιεχομένων πάν- 
τοθεν ύπό κήπων.

Τό ξενοδοχεΐον Σπένσερ, δπου κατελύσαμεν, 
είναι κτίριον ώραιότατον κείμενον έπί τής πλα
τείας τής Κυβερνη'σεως, άντικρύ τών βασιλείοιν 
τοΰ άντιβασιλέως, οικοδομήματος κακού καί 
άκομψου. Οί δέ θάλαμοι τοΰ ξενοδοχείου είσίν 
εύρύχωροι καί κεχορηγημένοι άπαντες τη λεγο
μένη p u n k a , ήτοι σανίδι περιειλημμένη ύπό 
σινδόνος έξηρτημένης τής οροφής, καί ήν ύπη-



ρέτης επίτηδες τεταγμένος κινεί ττρος άπόψυξιν 
του άέρος . 'Η p u n k a  είναι τό απαραίτητον 
επηνλον πάσνις ευρωπαϊκής κατοικίας, χρησίμη 
ούσα ούχί μόνον πρός άπόψυξιν τών ιδρώτων, 
οΐτινες καταρρέουσιν άπό τοΰ σώματος τών ατυ
χών οΐτινες ύφίστανται τήν θερμότατα τοΰ ιν
δικού θέρους, άλλα και πρός άποδίωξιν τών 
πτερωτών εντόμων, ων βρίθει ή άτμοσφαΐοα.

Οί "Αγγλοι διετήρησαν έν τή ’[νδική άπαντα 
αυτών τα  έθη. Έπειδή εγείρονται ά μ ’ ήμερα, 
όπως ώφεληθώσιν έκ τ ί ς  δρόσου τών πρώτων 
της πρωίας ωρών, καί συνήθως 5 'έρχονται έφ ιπ
ποι. Ιίερι δε τας οκτώ καί ήμίσειαν παοατίθε- 
Tat αύτοις πρόγευμα μετα πάντιον τών τοοφί- 
μων εδεσμάτων και αρτυμάτων. Αί έργασίαι 
διαμένουσι μέχρι τών πέντε, ό'τε περί δύσιν 
ήλιου ε'καστος πορεύεται έν άμάζνι είς Στράνδ 
μέχρι της πλατείας τοΰ φρουρίου Ούΐλλιαμ μ ά λ 
λον πρός έπιδειςιν ή πρός τό άναπνεΰσαι άέρα 
κεκονιορτωμένον. Μετα τόν περίπατον περιμένον- 
τες τό δεΐπνον οί ’Ά γγλοι συναθροίζονται έπί 
τών άνδηρων τών οικιών, όπως άναπνεύσωσι τήν 
εσπερινήν αύραν.

Η Καλκοΰττα, ώς άπασαι αί ύπο Εύρωπαίων 
κατοικούμεναι έν τή  παραλία έμπορικαί πόλεις 
τής ’Ανατολής, δεν παρέχει , έκτος τοΰ ναοΰ 
τής περίφημου ’Ινδικής θεάς Κ άλι, ούδέν άξιο- 
σπούδαστον. Ή  θεά Κάλι είναι πασών φοβερω- 
τάτη έν ταΐς ’Ινδίαις. Οί δέ κάτοικοι τής Κάλ- 
κούττας ’Ινδοί άντί τοΰ προσκυνεΐν τόν θεόν, τόν 
Δημιουργόν ( Βράμαν ) ,  η τόν θεόν τόν σωτήρα 
(Βισνού), προτιμώσι τήν λατρείαν τής Κάλι καί 
τοΰ συζύγου αύτής Σίβα, άφ’ ής εκπορεύονται 
αί άσθένειαι καί ό θάνατος. Διά καί αί επέτειοι 
πανηγύρεις αύτής τιμώ νται ύττό πλήθους προσ
κυνητών διατρυπώντων τήν γλώσσαν αύτών διά 
σιδηρών βελονών πεπυρακτοίμένων, ή διαπερών- 
των έν τώ δέρματι τής ράχεως άγκίστριον, δ ι ’ού 
αναρτώνται μετέωροι διά σχοινιού , προσμει- 
διώντες τώ πλήθει καί προσφέροντες τή θεά τάς 
κακοπαθείας αύτών.

'Ο ναός είναι έ'ν τιν ι τής Καλκούττης προα- 
στείω. Άπό δέ τής εισόδου είδον τήν δεινήν 
θεάν διαμεμορφωμένην ώς μέλαιναν γυναίκα τε
τράχειρα. Μία τών χειρών κρατεί μεγάλην μά- 
χοαραν, άλλη δέ κεφαλήν ήδη κοπεΐσαν. Έκ 
δέ τοΰ στόματος αύτής κρέμαται γλώσσα έρυ- 
θρα · τοΰ όέ λαιμοΰ έξαρτάται περιδέραιον 
ες ανθρωπίνων κεφαλών συγκείμενον, καί τά 'ις  
κεκομμένων βραχιόνων άποτελεΐ τόν ζωστήρα 
αύτής. Χορεύει δέ παραφερομένη ύπό τής μέθης 
τοΰ αίματος έπί γίγαντος ον πρό ολίγου κατέ- 
βαλεν.

Εν τη μεσημβρινή τής Βεγγάλης χώρα αί 
όοοι—ορίαι γίνονται έν φορείοις. Τοΰ ταχυδρο
μείου ή διοίκησις, αίτήσεως γενομένη;, τάττει 
διασταδόν κατά δέκα μ ίλια  σταθμόν φορέων, 
οΐτινες αναγκάζονται ΐνα περιμένωσιν έκεί τόν 
περιοδευτήν έπί δύο ήμ-ρονύκτια, ών παρελθόν
των, έάν ούτος δέν φανή, δύνανται ΐν ’ άπέλθωσιν 
έπ ’ οίκον. Τό φορεΐον ώμοφοροΰσι τέσσαρες άν
θρωποι, ού; διαδέχονται άλλοι τέσσαρες επόμενοι 
κατόπιν. Τήν δέ νύκτα ’Ινδός τ ι ς ,  ών άντί 
όδηγοΰ, προπορεύεται εχων διά χειρός δαυ
λόν άνημμένον, ον ραντίζει έκ διαλειμμά
των ελαίω κοΰκι (  coco ). "Οπισθεν άκολου- 
θοΰσηι όί φέροντες τάς άποσκευάς κρεμαμένας 
έν φακέλλοις έκ τής άκοας ίνδοκαλάι/,ου. Οί δέ 
φορτηγοί ’Ινδοί είσι κεχορηγημένοι μεγάλη 
μυώνων δυνάμει’ δ ιό τ ι, καίπερ ώμοφοροΰντες 
βαρέα φορτία, διατρέχουσι συνήθω; περί τά τεσ
σαράκοντα χιλιόμετρα καθ’ έκάστην- καί ό'περ 
άςιοθαύμαστον, τρέφονται μόνον έξ ολίγου ά- 
λεύρου δίς τής ήμέρας. Τού; μέν πόδας είσι τά 
χιστοι, τό δέ άνω μέρος τοΰ σώματος διαμέ- 
νουσιν άκίνητοι, ΐνα μή κλονήσωσι τόν έν τώ 
φορείω περιοδευτήν, όστις δύναται εύκόλως καί 
ΐνα γράφνι έν αύτώ. Βαδίζοντες δέ αδουσιν ΐνα 
ρυθμίσωσι τό βήμα καί έλαττώσωσι τήν άπό 
τής οδοιπορίας άηδίαν.

Αι ανατολικαί άκταί τών ’Ινδιών είσι λίαν 
μονότονοι, μεγάλην παρέχουσαι διαφοράν προς

τά  μεγαλοπρεπή θεάματα τών Ίμαλαίων όρών 
και τοΰ δυτικοΰ G h a u ts . Πορευόμενος πρός 
τήν Γουττάκ έμελλον ΐνα διέλθω πεδιάδας εύ
φορους μεν άλλά λυπηράς, ώς άπασαι αί τής 
Βεγγάλης. Τήδε κάκεΐσε εύρίσκομεν άπεράντους 
έρημου; κεκαλυμμένας ύπό δενδρυφίιον ραχι- 
τικών ( j o n c le s ) ,  μεταβαλλόντων ένίοτε τήν 
τής χωρογραφίας μονοτονίαν.

Κ ατα δέκα μίλια καί καθ’ ό'λην τήν όδόν 
ύπάρχουσι σταθμοί τών Άγγλων, διοικούμενοι 
ύπο τής Αγγλικής κυβερνήσεως, προσφέροντες 
κατοικίαν, καί τροφήν, καί άπλώς άπαντα 
τα  προς χρείαν τοΐς περιοδευταΐ; έπ ί τακτ?) 
τιμή .

II εν φορειω περιοδεία είναι λίαν πρόσφορος 
τω βουλομενω μελετάν τά  τής παραδόξου ταύ- 
Τϊΐς χώρα; ηθη. Έπειδή νΰν μέν βλέπει τις 
παρα τού; ιερούς ποταμούς η τά τέλματα δ ιά 
πυρους προσκυνητάς τινο; τών απειραρίθμων 
θεών τοΰ ίνδικοΰ πανθέου λουομένου; εύλαβώ; 
καί έπικαλουμένους τό προσφιλέ; αύτοΐς ε’ίδω- 
λον· δ ιότι έκαστος Ινδός επινοεί νΰν ιδίαν θοη- 
σκειαν καί ούρανόν, έν ώ κατοικίζει κατά φαν
τασίαν παραδοςοτάτους θεούς. Άλλαχοΰ δέ 
βλεπει τις νέας γυναίκας τής Βεγγάλης φεοούσας 
μετά κομψοτητος τήν ινδικήν διαφανή χλαμύδα 
S a ri, καί λυούσα; τήν μακοαν μέλαιναν αύτών 
κόμην προσπαίζουσαν τοΐς γυμνοΐς ώμοις καί

Ή  θεά Κ άλι.

άποτελειούσας τόν καλλωπισμόν αύτών χαριέν- 
τως καί αίδημόνως. Γεμίσασαι δέ τά  χαλκά αύ
τών ά γγεΐα  ύδατος, θέτουσιν αύτά θρυπτόμενα’, 
έπί τής κεφαλής, καί πορεύονται βραδέως πρό; 
τήν καλύβην αύτών.

Περαιτέρω γηραιό; τ ι ;  πάγγυμνο; φακίρης 
προσφέρει τοΐς εύσεβέσι θαυμάζουσι σώμα κάτισ- 
χνον ύπό νηστείας, πρόσωπον κατακεκομμένον 
ύπό εκουσίων πληγών καί έφ’ ήμισείας κεκα- 
λυμμένον ύπό τής ρυπαράς αύτοΰ κόμης. Άλλοθι 
δέ βλέπει τ ις  πρό τής οικίας ιθαγενούς τίνος 
κουρέα ξυρώντα κατά τήν γνώμην τοΰ πελάτου 
τά ό'λον ή μέρος τής κεφαλής αύτοΰ · διότι 
ούδαμοΰ τής γής εύρίσκει τ ις  τοσαύτην διαθέ- 
σειος τριχών ποικιλίαν.

Καταλείψαντε; τήν Γ ουττάκ , μητρόπολιν 
τοΰ νομοΰ Βαλασούρ , άπήλθομεν πρός τό Δζα- 
χερνάουτ, πόλιν έκ τών άγίων τών ’Ινδιών. 
Καθ’ όδόν δέ άπηντη'σαμεν οίκογενείας ό'λας 
προσκυνητών, άνθρώπων πενιχοών καί κατα- 
πεπονημένων, ών τά  κάτισχνα μέλη μαρτυροΰ- 
σιν οΐαν τών άναγκαίων ύπέστησαν ένδειαν καί 
κακοπαθείας ό'πως έκτελέσωσι τήν θρησκευτικήν 
έκδρομήν.

Τινές δέ αύτίον φέρουσι τους ιερούς ιμάντας, 
σημεΐον διακριτικόν τών τριών πρώτων γενών· 
διότι οί μέν Βραχμάνε; φέρουσι τέσσαρας ιμάν
τας, οί δέ Κξατρίαι καί οί V aieyas τρεις. Οί 
πλεΐστοι τών προσκυνητών τούτων άντί πάσης

έσθήτος έ'χουσιν έπί τής κεφαλής το χαλκοΰν 
άγγεϊον δ ι’ ού άρύονται καθ’ όδόν ΰδωρ.

Μία τις τών οικογενειών περιήλθεν άπασαν 
τήν ’Ινδικήν βαδίσασα ύπέρ χιλ ίας λεύγας ό'πως 
ιύη άπαντα αύτής τά ιερά τεμένη. Συγκεί
μενη ές ένός γέροντος, καί τριών γυναικών καί 
πολλών παιδων, άνεχώρησεν έκ τής κώμης όπου 
έγεννήθη άνευ έφοδίων, όπως άποπληρώση τήν 
εύχήν αύτής, πεπεισμένη τή τοΰ ειδώλου προ
στασία, καί έλπίζουσα ΐνα διατραφή καθ’ όδόν 
από τής κοινής έλεημοσύνης.

Περαιτέρω εΰρομεν έν τώ μέσω τής λεωφόρου 
γέροντα κυλιόμενον έν τώ  κονιορτώ καί άγω
ν ιώντα. 'Ο υίός αύτοΰ νεανίσκος δεκαεπτά έτών, 
καθήμενος πλησίον, εβλεπεν αύτόν σκυθρωπά- 
ζων καί ύπομένων. 'θ  δέ γέρων αίσθόμενος ών 
έγγύς θανάτου, ήθέλησε, καίπερ βαρέως άσθενών 
καί πάσχων, ΐνα έρπύση μέχρι τοΰ Δζαχρ.ρ- 
νάουτ ό'πως έκπνεύση απέναντι τής προσφιλούς 
ίεράς παγόδας. Άλλ’ άπαυδη'σας άπέτυχε τοΰ 
σκοπού καί έξέψυξε καθ’ όδόν. Οί ’Ινδοί π ι-  
στεύουσιν άπλώς ό'τι, έάν άποθάνωσι βλέποντες 
τάν ιερόν ποταμόν ή διάσημόν τινα παγόδαν, 
ή ψυχή αύτών άφίπταται εύθύ πρός τάν ούρανόν. 
Φρίττει ό περιοδευτής βλέπων τό πλήθος τών 
πτω μάτω ν, τών σκελετών "/αί τών άνθρωπίνων 
οστών διεσπαρμένων τήδε κάκεΐσε έν τή άπό 
Κουττάκ είς Δζαχερνάουτ όδώ!

Κατά τάς μεγάλας θρησκευτικάς πανηγύρεις 
τού Μαρτίου ό άήρ μολύνεται οΰτως ύπό τών 
σηπομένων πτωμάτων τών προσκυνητών, ώστε 
μεγάλαι αναφύονται άσθένειαι καταλυμαινόμεναι 
άνθρώπους καί ζώ α , καί ή χολέρα πολλάκις 
έγεννήθη έν ταύτη τή  έδρα τών μιασμάτων, 
καθισταμένων έ'τι μάλλον έπικινδύνων άπό τής 
πολλής θερμότητος.

Η δεισιδαιμονία φέρει ένίοτε παράδοξα θρη
σκευτικά έ'θιμα. Οί Άγγλοι είδον πολλάκις 
προσκυνητάς, οΐτινες διήλθον πολλάς λευγών 
έκατοστύας, ούχί πεοιπατοΰντε; άλλά μετροΰν- 
τε; διά τοΰ σώματος αύτών ώ; πήχεως τήν διά- 
στασιν τήν διαχωρίζουσαν περίφημους τινάς πα· 
γόόας άλλήλων * άλλους δέ ύψοΰντας έπί έτη 
τήν μίαν ή άμφοτέρα; τών χειρών πρός τόν ου
ρανόν, καί άλλους είς μυρίας καί ύπέρ άνθρωπον 
καθυποβάλλοντας έ αυτούς βασάνου;.

Η ινδική πόλις Δζαχερνάουτ είναι κακώς 
εκτισμε'νη. Ή  μεγάλη οδός ή άγουσα πρός τήν 
παγόδαν ορίζεται ύπό οικιών, ών οί τοΐχοί είσιν 
έζωγραφημένοι παραδοξοτάτοις καί μάλιστα 
κακοζήλοις τοιχογραφίαις, παριστώσαις αγροί
κους βαγιαδε'ροιν ορχήσεις, ίνδούς θεούς καί ζώα 
φαντασιώδη φύρδην μίγδην είς τήν αύτήν τοΰ 
πίνακος ύπόθεσιν έρριμμένα. Ή  όδάς βρίθει ιερών 
βοών τών καλουμένων zebus, τών εχόντων έπί 
τής ράχεως σαρκώδές τ ι οΐτινες βαίνοντες κυφωμα 
προσφέρονται τήδε κάκεΐσε άπό τών έ'μπροσθεν 
τών έργαστηρίων τά  αύτοΐ; άοέσκοντα λάχανα 
και τούς πρό; πώλησιν εκτεθειμένου; καρπού;. 
Ούύείς δέ τολμά ΐνα κτυπήση αύτούς- διότι 
ύπερασπίζονται ύπό τοΰ παντοκράτορας Δζαχερ- 
ναουτ. Τά κτήνη ταΰτα άποστρέφονται μάλιστα 
τούς λευκούς, καί οί εί; τήν πόλιν είσδύοντες 
Εύρωπαΐοι άναγκάζονται ΐνα δορυφορώνται ύπό 
δύο έγχωρίων τής άστυνοαίας φυλάκων. Έ π ί 
τών στεγών τών οικιών, έπί τών τοίχων τών 
ναών, έπί τών δένδρων τών κήπων βλέπει τις 
πανταχοΰ πλήθος κακοβούλων πιθήκων πηδών- 
των καί ριπταζομένων καί άρπαζόντων τήν τρο
φήν αύτών πανταχόθεν.

Ό  ναός είναι πανταχόθεν περιβεβλημένος 
ζωγραφικοΐς τείχεσι καί έπάλξεσι· καί έπειδή 
ούδείς Εύρωπαΐος δύναται ΐνα ύπερβή τάν βηλόν 
τής πύλης, δέν είδον άλλο πλήν τόν υψηλόν ώο- 
ειδή τοΰ Βαρα-Δεβάρ πύργον, ένθα είναι αί τρεις 
έγχώριοι θεαί. 'θ  πύργος άποτελεΐται ίδίως έξ 
οικοδομήματος τετραγώνου άφθόνως πεποικιλ- 
μενου, ό'περ άνυψούμενον κυρτοΰται περί τά 
μέσα, καί συνιστα παρά τήν κορυφήν είδος ήμ ι- 
ελλειψοειδοΰς.

Κατά τινας ή παγόδα τοΰ Δζαχερνάουτ έκτί- 
σθη έν έ'τει 1200  μ . X . Ούσης δέ παρεμφερούς,

καίπερ ύποδεεστε'ρας τήν άρχ ιτεκτονικήν , ταΐς 
παγόδαις τής Βουβανεσβάρας, άς πεοιγράψομεν έν 
τοΐς όπισθεν,άπεχόμεθα, στοχαζόμενοι τής συμ
μετρίας , τής περιγραφής τών καθ’ έκαστα τού 
ναοΰ τούτου. Έν αύτω έκκαλύπτονται καθ έκα- 
στην τά τεράστια τοΰ Δζαχερνάουτ ή Βισνού 
αγάλματα , τοΰ άδελφοΰ τούτου Βαλαράμα, και 
τής άδελφής αύτοΰ Κάλι, έξειργασμένα εκ ξύ
λου καί άτέχνως έζωγραφημένα. Καθ’ έκάστην 
παρατίθενται τοΐς είδώλοις τρία γεύματα, ήτοι 
τετρακόσιαι λίτραι όρύζης, διακόσιαι πεντήκοντα 
αλεύρου,τριακόσιαι πεντήκοντα β ο υ τ ύ ρ ο υ ,  κ τλ ., 
κ τλ ., ά'τινα κατατρώγονται δήθεν ύπό τών είόώ- 
λων, άληθώς δέ είναι χρήσιμα ώς βορά τοις ιε- 
ρεΰσι τοΰ ναοΰ καί τοΐς άκολούθοις αύτών.

Εί καί ό εύρωπαΐος περιοδευτής λυπεΐται 
ό 'τ ι, καίπερ πολλά κοπιάσας, δέν έπιτρέπεται 
αύτώ ή είς τάν ναόν είσοδος, παρηγορεΐται ομως 
ΰπό τοΰ παραδόξου θεάματος τής πρό τής παγό
δας πλατείας. Εν τώ  μέσω αύτής ύψοΰται στηλη 
μονόλιθος, πολύγονος, εύπερίγραπτος, έφ ή; 
ΐστατα ι τό εΐδωλον τοΰ θεοΰ Χανουμαν ή 
ίνδικοΰ Έρμου. Περί δέ ταύτην συνωστίζον
ται φύρδην μίγδην πλήθος ασκητών και 
προσκυνητών άναμεμιγμένων τοΐς βουσί καί 
άλλοις ζώοις. Οί πλεΐστοι τούτων είσι π ά γ- 
γυμνοι, καί χριουσι το σώμα αυτών δ ι επι
χρίσματος άσβόλου, τήν δέ μορφήν δι
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'II Μέλαινα Ιίαγ^δα. — -Βουβανεσβάρ*.—  
II επαρχία Ορίσσα.— Περί τής ίεράς 

αρχιτεκτονικής καί τοϋ ινδικού Βραχμα
νισμού καί Βουδισμου.

' θ  περιοδεύων τήν επαρχίαν τής Όρίσσης δέον 
ΐνα ΐδη τά  έν αύτή έρείπια τοΰ ναοΰ τού Ήλίου, 
άτινα οί Άγγλοι ναΰται όνομάζουσι Μέλαιναν 
Παγόδαν. Έ πειδή ιδρυμένη παρά τήν παραλίαν 
έν τω μέσω τοΰ έρημου Δέλτα τών δύο έκβολών 
τού ποταμοΰ Μαχανούδδη, ή Παγόδα είναι διά 
πολλά άξιοθέατος, άτε δή ούσα τά ώραιότατον 
παράδειγμα τής κολοσσαίας καί παραδόξου ινδι
κής βουδικής αρχιτεκτονικής. Καί όμως ολίγοι 
περιοδευταΐ είδον αύτήν τής διαστάσεως ένεκα 
καί τής έπιπόνου οδοιπορίας. Άποτελεΐται δέ 
αύτη ώς πάντες οί ινδικοί ναοί έκ τοΰ προδόμου 
καί τοΰ άδύτου. Καί τά μέν άδυτον αύτής κα-

ρυ-
θρών κηλίδων, καί διάγουσι τάν βίον άτε- 
νίζοντες άείποτε πρός τήν παγόδαν. Πολλοί 
αύτών νομίζουσιν ότι εςιλεούσι τους θεούς 
ούδέποτε κόπτοντες τήν κόμην ή τάν π ώ 
γωνα αύτών καί τρεπόμενοι είς άδιάπαυστον 
χορόν άλλοι δέ διατρυπώσι τάς παρειάς 
αύτών διά σιδηρών σωλήνων οί δέ άκολου- 
θοΰσιν άμα τοΐς βουσίν, όπως συνάγοντε; 
θερμήν τήν κόπρον τούτων χρισωσι δ ι’ αυτής 
τό πρόσωπον καί τά σώμα " εισί όε οι και 
πίνουσι τά ούρα αύτών ! Απασαι αί σκηναι 
αύται δεικνύουσι μέχρι τίνος βαθμοΰ ή όει- 
σιδαιμονία άπεκτήνωσε τούς άθλιου; τών Ιν
διών κατοίκους, οΐτινες άλλως είναι λαό; 
ήμερος καί νοήμων.

Είς άπόστασιν τριών λευγών άπο τής 
πόλεως είναι τέλμα ιερόν είς ο φέρει λεω
φόρος μακρά βρίθουσα πάντοτε πωλν,τών, 
άσκητών καί παντοίων προσκυνητών. Εν τώ 
μέσω αύτοΰ ϊδρυται τό ένηβητήριον τοΰ θεού 
Δζαχερνάουτ, ενθα ό θεό; ύπολαμβάνεται 
διάγων κατά τό θέρος.

Τρεΐς δέ άμαξαι μεταφέρουσι τά  είδωλα 
παρά τάς όχθας τοΰ ιεροΰ τέλματος. II 
άμαξα τοΰ Δζαχερνάουτ, κυλιόμενη έπί 
δεκ,αέξ τροχών, έχει μήκος καί πλάτος οκτώ 
μέτρων. Έ π ί τής μεγάλης ταύτης άμάξης 
τίθεται ό θεάς, περικεκυκλωμένος ύπό τοΰ 
πλήθους τών ιερέων. Τά ιερόν άρμα ελκεται 
δ ι’ εξ κολοσσαίων σχοινιών ύπό μυρίων άν- 
θρώποιν, δεινώς κραυγαζόντων καί χορευ- 
όντων τών προσκυνητών καί ασκητών, 
καί άφορήτως ήχουσών των ιερών σαλπίγγων.

Φθάσας δέ είς τά άγροτικόν αύτοΰ οίκητήριον 
ό θεάς διαμένει εκτεθειμένος τώ  πλήθει έπί πολ
λάς ήμέρας, καθ’ άς ό δεισιδαίμων ούτος λαός 
μαίνεται τρεπόμενος είς φαντασιώδεις χορούς 
καί άγριας φωνάς καί κραυγάς. Κατά τήν νύ
κτα άνάπτουσι πανταχοΰ πυροτεχνήματα· καί 
μόνον ό'ταν ό θεός εύδοκήση ΐνα είσέλθη είς τάν 
ναόν, καταπαύεται ή διαβολική έκείνη ιεροτε
λεστία.

Τά πάλα ι αί άμαξαι καί αυτοί οί τροχοί κατε- 
σκευάζοντο ούχί έκ ξύλου αλλ απο κολοσσαίων 
μονολίθων, καί ήλαύνοντο ύπό μυρίων προσκυ
νητών. Ή  παρατεθειμένη είκών διαμορφοΐ τά 
άρχαΐον πελώριον καί άξιοθαύμαστον κατα- 
σκευασθέν έκ μονολίθου άρμα τοΰ θεοΰ, κείμενον 
νΰν έν τοΐς έρειπίοις τοΰ Χούμπι. Ο τεράστιος 
ούτος μονόλιθος, ό'στις άείποτε κατέπληςε τούς 
πεοιοδευτάς, παριστα ναόν πολυόροφον έ'χοντα 
στήλας καί είδωλα και άνάγλυφα παντοΐα δει— 
κνύοντα τά παράβολον καί μεγαλουργόν τής άρ
χαίας ινδικής τέχνης καί τήν θεοσέβειαν τοΰλαοΰ.

’Ινδός Ί ’«χίρης,

ταστραφέν έκάλυψε πάσαν τήν πέρις χ^ώραν τοΐς 
αύτοΰ λειψάνοις · ό δέ πρόδομος καίπερ κα· 
ταπίπτω ν διαπρέπει έ'τι τή  άρχαια αύτοΰ καλ
λονή, βρίθων αναγλύφων καί παντοίων ειδώλων 
καί συμπλεγμάτων τής άρίστης ινδικής τέχνης, 
κατακαλυπτόντων πάσαν αύτοΰ τήν έπιφάνειαν.

Λυπηρόν δέ ό'τι ά'πασαι αί γλυφαί άπεικά- 
ζουσιν αίσχρουργήματα καί άσελγείας. Άλλα τό 
σύνολον τοΰ μνημείου είναι μεγαλοπρεπέστατρν, 
καί ό είς άπιστον ΰψος μετεωριζόμενος θόλος 
άποπνέει τοσαύτης φιλοκαλίας καί θράσους, 
ώστε φαίνεται ότι ή ινδική τέχνη έφθασεν έν 
αύτώ είς τά άκρον τής λαμπρότητος, συζεύξασα 
τά μέγεθος καί τήν μεγαλοπρέπειαν τη κομψό- 
τητι καί πολυτελεία.

Οίκοδομηθείσης, ώς άπαντες οί ναοί τής 
Όρίσσης, άνευ ξύλων, τά διάφορα τής Μελαίνης 
Παγόδας μέρη συνέχονται πολλαχοΰ διά μεγί
στων σιδηρών δοκών. Είς δέ τάν πρόδομον φέ
ρουσι δύο πύλαι πλάτος πέντε μέτρων έκάστη 
έ'χουσαι, και βρίθουσαι εικόνων παντοίων θεών. 
Πρό τής μιας τών πυλών τυγχάνει έρριμμε'ντ, ή

τήν πύλην πρότερον συμπληροΰσα στεφάνη, λ ί
θο; λελαξευμένος, μήκος μέν εχων οκτώ μέτρων, 
ΰψος δέ δύο, έν ω είσιν έγκεκολαμμέναι αί συνή
θεις έννέα τών πλανητών εικόνες. Ά πασαι δέ 
αύται αί γλυφαί είσι πλήρεις όρμων μαργα
ριτών.

Ό  θόλος τοΰ άδύτου ύψούμενος περί τριά
κοντα μέτρα κατεσκευάσθη κατά δόμους παραλ
λήλους, έκαστου λίθου προέχοντος τοΰ ύποκει- 
μένου κατ όλίγον. Ή  δ ’ έκτος επιφάνεια αύτοΰ 
έγεμε γλυφών καί μυθολογικών αναγλύφων, καί 
σιδηρών κολοσσαίων πτυχω μάτω ν, ά'τινα, καί
περ καλυπτόμενα ήδη ύπό άγρίας φυτείας καί 
κατηρημωμένα, άναδεικνύουσιν έ'τι καί νΰν τά 
μεγαλοπρεπές καί πεφροντισμε'νον τοΰ οικοδο
μήματος.

Ή κορυφή τοΰ θό)Λυ τοΰ άδύτου έξη'ρετο 
έν ε’ίδει λιθίνης κιδάρεως έπικειμένης οκτώ λ ι-  
θίνοις κολοσσαίοις λέουσι, καί έχούσης έτέραν 
μικροτέραν κίδαριν έπικειμένην καί ταύτην 
οκτώ λιθίνοις μικροτέροις γρυψίν. Ή  τάν θόλον 

στεφανοΰσα κίδαρις συνέκειτο έκ κολοσσαίου 
μονολίθου, καταδεικνύοντος τήν άκραν ύπο- 
μονήν καί θεοσέβειαν τών Βραχμάνων.

Βουβανεσβάρα ή μ/ιτρόπολις τής Όρίσ- 
σης ήν περί τάς ά ρ χ α ς  τοΰ πρώτου αίώνος έκ 
τών μεγίστων τής ’Ινδικής πόλεων. Έ π ί τής 
τοποθεσίας αύτής βλέπει τις ύπέρ τούς έκατόν 
ναούς, τού; μέν καταπεσόντας τώ χρόνω, 
τούς δέ άκεραίους έ'τι όντας. Τά μνηαεΐα 
ταΰτα κατεσκευάσθησαν, ώς καί ή Μέλαινα 
Παγόδα, κατά τόν όγδοον αιώνα, καί είσιν 
άςια λόγου ού μόνον διά τά ιδιόρρυθμον 
αύτών κάλλος, άλλά καί πρός σπουδήν τής 
θρησκείας καί άρχ ιτεκτονικής τών Ασιανών.

Α ίΠ αγόδαι είσι νΰν ά'πασαι καθιερωμέναι 
τώ Μ αχαδέβα, τώ  μεγάλω θεω, ένί τών 
ονομάτων τοΰ Βισνού, θεοΰ τής ζωής, τής 
εύγονίας καί εύφορίας. Τά δέ άδυτον αύτών 
συνίσταται ώς τά τής Μελαίνης Παγόδας 
έκ πύργου τετραγώνου, ούτινος αί πλευραί 
κοσμούνται διά παραστατών προπετών επι
κειμένων άλλήλοις. Αί γωνίαι τών πύργιον 
είσι στρογγυλοειδεΐς · αί δέ πλευραί εχουσι 
πτυχώ ματα κάθετα. II βάσις τετράγωνος 
ούσα καλλωπίζεται συνήθως άναγλυφοις άσελ- 
γέσιν. Έ π ί δέ τής είς στρογγύλον άπολη- 
γούοης αύτοΰ κορυφής είναι κυκλοειδώς δια
τεταγμένοι οκτώ λέοντες νωτοφοροΰντες 
άείποτε παμμεγέθη μονόλιθον τιάραν, σ τε - '  
φανοΰσαν τά σύνολον τοΰ οικοδομήματος, 
ήτις είναι χαρακτήρ τής όρισσανής άρχ ι
τεκτονικής · διότι έν τοΐς νεωτέροις άντι- 
κατέστη άντ’ αύτής ή κολοσσαία κάλπη, 
Οί πύργοι ή οί θόλοι, ών τινες έ'χουσιν ΰψος 
μέχρι πεντήκοντα μέτρων, κοσμούνται άεί
ποτε λίθοις διατεθειμένοις κατά δόμους πα
ραλλήλους. Τά δέ σύνολον παρέχει όψιν κα
ταπληκτικήν.

Έν άπάση τή άνατολική αρχιτεκτονική 
επικρατεί ή πλαγία  γραμμή τούναντίο.ν τής 
έν τή Εύρώπη άρχ ιτεκτονικής, μεταχειριζομένης 
τήν κάθετον. Έ πειδή ή χρήσις τών στηλών , 
αίτινες περιποιοΰσι τή άρχιτεκτονική τής Εύ
ρώπης τήν υπεροχήν τών καθέτων γραμμώ ν , 
ήτο άγνωστος τοΐς Τνδοϊς.

Πώς δέ κατώρθωσαν οί λαοί ούτοι ΐνα έγεί- 
ρωσιν είς τοσοΰτον ΰψος τούς κολοσσαίους τού
τους μονολίθους, οΰς μόλις δύνανται ΐνα ύποκι- 
νήσωσιν αί νέαι άτμομηχαναί; Τοΰτο έγένετο 
άπλούστατα διά  τής κατασκευής έπικλινών έπι- 
πέδων κατασκευασθέντων έξ ίνδοκαλάμων.

Πρό τοΰ άδύτου κεΐτα ι ό πρόδομος, οικοδό
μημά τ ι  πυραμιδοειδές, έχον πύλην πελώριον, 
δ ι ’ ής μόνης εισδύει είς τόν ναόν το  φώς · διά 
καί τά άδυτον πάντων τών ’Ινδικών ναών είναι 
λίαν σκοτεινόν, τών Βραχμάνων μή θελόντων 
ΐνα δεικνύωσι τούς αλλοκότου; καί φρικτούς 
αύτών θεούς πλην εν τή  σκοτία, λίαν ουμ- 
βαλλούσν) είς τά έμποιεΐν τρόμον καί δεισιδαι
μονίαν τώ θεοσεβεΐ οχλω. Έν δέ τώ  περιβόλω 
τοΰ μεγάλου ναοΰ έγείρονται άναμίξ διεσπαρμέ



νοι έτεροι μικρότεροι ναοί εις δόξαν μικρότερων 
θεών, ών το σίνολον άποτελεΐ παραδοξοτάτην 
φαντασίαν.

Δ ιατί μετά την κατάλε,ιψιν η την αποβολήν 
τοΰ βουδισμοί οι Ινδοί κατεσκεύασαν τούς 
ναούς κατά τό παράδοξον καί ιδιόρρυθμόν τών 
ναών της ’Ορίσσης πρόγραμμα; Πρός έξηγησιν 
τών διαφόρων ειδών της βουδικής καί ινδικής 
τέχνης ανάγκη ΐνα εϊπωμεν όλίγα τινά περί τών 
θρησκευτικών επαναστάσεων τών ’Ινδιών πρό 
Χρίστου καί ύστερον.

Εκ τών έν τη ’Ινδική πολλών θρησκειών ή 
πλεΐστον εν τώ παρόντι βάρος έ'χουσα είναι ή 
In d o u e  η ό βραχμανισμός.

Ο εις Ινδίας εϊσαχθείς περί τόν δωδέκατον 
αιώνα διά τών Αφγανιστών κατακτητών ισλα
μισμός διετήρησεν ολίγους μόνον πρός βορράν 
της χωράς ακολούθους, τούς όνομαζομένους σχιί- 
τας, άποτελοΰντας μόλις το όωδέκατον τών κα~ 
τοικων τών Ινδιών. Ίουτοις δέ π:οσθετέον τούς

χριστιανούς τοΰ μεσημβρινού Δεκάν, τούς ja in cs  
τών ανατολικών ’Ινδιών, τούς έν Βομβάη Πάρ- 
σεις ή πυρολάτρας Πέρσας, ακολούθους του Ζω- 
ροάστρου, τούς σίκους τοΰ ΙΙανζάπ, περί ών "λέ- 
ξομεν έν οίκείω τόπω .

Ο δέ βουδισμός, ό'στις καταβαλών τόν βραχ
μανισμόν έξηπλώθη ποτέ έφ’ άπάσης τής ’Ιν
δ ικής, καί τοσαύτην έ'σχε πρός τήν χώραν 
ροπήν, περιωρίσθη νΰν μόνον έν Νεπώλ καί Τα- 
προβάννι. Είναι δέ ά'ξιος μελέτης τοΐς βουλομέ- 
νοις άναζητήσαι ά π ’ ά ρχ ής  τά τής θρησκείας, 
τής τέχνης καί τής παιδείας τών κατά τήν 
Ινδικήν έθνών.

Τά δόγματα τής θρησκείας ταύτης όρμηθέντα 
άπό τής βορείας καί άνατολικής Βεγγάλης, έ'νθα 
έ'λαβον άρχήν, διεδόθησαν κατ’ ολίγον είς άπα
σαν τήν Ινδικήν, καί μάλιστα είς την έπαοχίαν 
τής ’Ορίσσης, ό'που κατέλιπον μνημεία άκήρατα, 
τα πολλά αύτής καί μεγαλοποεπή τεμένη.

Η επι δαψιλεία καί ευφορία γνωστή κοιλάς

τοΰ Γάγγου, έ'νθα έ'λαβεν άρχήν ή ήμέρωσις καί 
παιδεία τών ’Ινδιών, έφείλκυσε πρωϊαίτατα 
πολλάς άρυανικάς φυλάς, αΐτινες κατελθοΰσαι 
απο τοΰ βορρά συνέστησαν έν αύτή κοινωνίας 
παλαιτατα πρό τών ιστορικών χρόνων. Έλά- 
τρευον δέ έ'να θεόν δημιουργόν καί παντοδύνα
μον, τόν Βοάμαν, άλλά δέν ή'γειρον αύτώ ναούς.
Ο λαός όιηρεΐτο κατά τό έ'ργον καί τήν άξίαν 

εις τέσσαραςφυλάς, τούς Β ρ α χ μ ά ν α ς  (σοφούς), 
η ιερείς προάγοντας τούς άνθρώπους έπί τήν 
αρετήν· .τούς Σ α τ ρ ία ς  ή στρατιώτας, οίς είναι 
επιτεταγμένη ή άμυνα τής πατρίδος· τούς 
V aicyias η γεωργούς καί έμπορους· καί τέλος 
τους Σ ούδρας η χειρώνακτας.

Προϊοντος τοΰ χρόνου τών βραχμάνων αί άρ- 
χα ι όιεφθάρησαν, καί ή δη πολύ πρό Χριστοΰ ή 
αγχίνοια τών ’Ινδών έπλασε τούς παραδοξοτά- 
τους μύθους, οΐτινες διέφθειραν παντάπασι τήν 
πρακτικήν ηθικήν τών πρώτων χρόνων, μέχρις 
ού ό Βούδας κατήλθε διδάξων τήν αύτοΰ θρη

σκείαν τούς βραχ μάνας, οΐτινες έτι δέν περιήλθον 
είς τοσαύτην άνοιαν όσον νΰν παραφρονοΰσιν.

Αι δέ άρχαί τών βουδιστών εισι τά πολλά δυσ
νόητοι · διότι καί αύτοί οί μάλιστα συνήθεις τοΐς 
μεταφυσικοΐς άόυνατοΰσι πολλάκις ΐνα έννοήσωσι 
τάς σκοτεινάς νυκτογραφίας τών ακολούθων τοΰ 
Βούδα. Είναι δέ έν κεφαλαίω αύται.

ρ Ή  άλήθεια είναι άΐδιος καί αμετάβλητος. 
Ένίοτε άναφαίνονται άνθρωποι έςοχοι τήν τε 
σοφίαν καί άρετήν, οΐτινες, άπαθεΐς ό'ντες, κα- 
τορθοΰσιν ΐνα κρατώσιν ού μόνον πάσης σαρκικής 
επιθυμίας, άλλά καί τής φιλοζωίας, και δ ι’ επι
μονής καί υπομονής περιέρχονται είς τήν γνώσιν 
τής καθόλου άληθείας, ην διδάσκουσι τούς λοιπούς 
άνθρώπους. Έ κ  δετώ ν αρχών αύτών συνεστάθη 
ή θρησκεία τοΰ Βούδα.

’Αλλ’ ή άλήθεια, ώς παν εγκόσμιον, οιατελεΐ 
διαοθειρομένη, καί ή θρησκεία άφανίζεται· αί 
δέ άοχαί τής ηθικής αγνοούνται παντάπασι μέ- 
χοις ού έτερος Βούδας άναφαίνεται καί κηρύττει

έκ νέου τά  αύτά άΐδια  αξιώματα. » Οΐ Βοΰόαί 
είσιν άναρίθμητοι· διότι άναφαίνονται έκ δια
λειμμάτων άπό γενέσεως κόσμου- μόνον δέ τά 
ονόματα τών τελευταίων είκοσιτεσσάρων εισι 
γνωστά. "Απαντες οί Βοΰδαί είσιν ίσοι πρός άλ
λήλους κατά τε τήν σοφίαν , τήν αγιότητα καί 
τήν δύναμιν.

Ό  τελευταίος Βούδας έγεννήθη έν έ'τει 6 2 4  
π . Χοιστοΰ έν Καπίλαβαστόν, πόλ^ει κειμένη 
πρόςτά μεθόρια τής Νεπώλ καί μητ ροπόλε ι τοΰ 
βασιλείου, ό'περ έκυβέρνα ό πατήρ αύτοΰ, ό ρα
γιάς Σουδχοοάνος. 'Αμα δε γεννηθείς ώνομάσθη 
C id d a r lh a . Άλλά καλείται μάλιστα Cacya- 
M o u m i ή Γοτάμας έκ τών προγόνων αύτοΰ τών 
Γοταμιδών, οΐτινες κατήγοντο έκ τών πρώτων 
αρχηγών τών «ρυανικών άποικιών, τών άναγόν- 
των το γένος αύτών εις τόν Ή λιον.

Στοχαζόμενοι τής συμμετρίας δέν δυνάαεθα 
ίνα περιγοάψωμεν ένταΰθα τά θαύματα καί τούς 
λόγους αύτοΰ παιδός έτι οντος καί άνδρωθέντος,

άτινα διηγούνται αφελέστατα μέν άλλ έμφαν- 
τ ικ ώ τατα  οί βουδικοί μΰθοι1.

Λε'γομεν δέ έν κεφαλαίω τήν διδασκαλίαν 
αύτοΰ. « 'θ  ορατός κόσμος μεταβάλλεται άεν- 
νάως. 'θ  θάνατος διαδέχεται τήν ζωήν καί ή 
ζωή τόν θάνατον, 'θ  δέ άνθρωπος καί πάντα τά 
περί αύτόν στρέφονται έν τώ κύκλω τής μετεμ- 
ψυχώσεως, μεταβαίνοντα δ ι’ άπασών τών μορ
φών τής ζωής άπό τών άτελεστάτων μέχρι τών 
τελειότατων. Ό  μέν αγαθός άνθρωπος είναι 
άποτεταγμένος ΐν ’ άναγεννηθη έν σώματι θείω, ό 
δέ κακούργος έν σώματι κεκολασμένω. 'Η διαμονή 
τών ανταμοιβών τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ ταρτάρου, 
αί τιμωρίαι είναι ώρισμέναι. 'θ  χρόνος έξανα- 
λίσκει τήν άξίαν τών άγαθών πράξεων καί τό 
άυ.άρτημα τών κακών. 'Ο δέ είμαρμένος τής μετα
βολής νόμος επαναφέρει είς τήν γήν καί τόν θεόν

] .  "Ορα Eugene Burnouf, In troduc tion  a  VH istoire du  bou· 
(I his me iridien. —  B artheleray  Suint-H ihiire, Le Boudhisriit e t
sa doctrine.



καί τον κατάρατον ΐνα δοκιμάση^αύτούς πάλιν 
και δ t έλθω σι τάξιν νέων μετασχηματισμών . »

Ο δε τελευταίος Βούδας ήλπιζε δυνατήν 
τήν τοΰ νομού τής μετεμψυχώσεως αποφυγήν 
διά της αύστηρότητος του βίου και τής κατα
στροφή; τοΰ τί σώματος και πνεύματος.

Αλλα παράδοξος θρησκεία αυτη ή βραβεύουσα 
την αρετήν τω  θανατω τοΰ σώματος και τής 
ψυχής· Προς κατανοησιν ταύτης ανάγκη ΐν ' άνα- 
μνησθώμεν τα  δείνα ατινα ΰπέστησαν επι αιώνας 
οί λαοί ούτοι. Ή  B hagavata  P o u ra u a , έν τών 
παραδοξοτατων βιβλίων τοΰ νέου βραχμανισμού, 
περιγράφει άριστα το δόγμα τοΰτο.

Εικονισας πρώτον δια μακρών τα  παθήματα ά 
έπιβαλλει ο ολέθριος ούτος νόμος παντί έμψύχω 
και αυτοις τοις θεοΐς, ό ποιητής άποδεικνύει τά 
συμβαινοντα τώ έπανερχομένω είς τον εφημερον 
καί οδυνηρόν επίγειον βίον. ΐ\ π  εικάζει δέ τον 
άνθρωπον πρώτον μέν εμβρυον, έ'πειτα μάζαν 
βαρκός αμο'ρφου, ένθεν έξαίρονται κατά μικρόν ή 
κεφαλή, οί βραχίονες, αί χεΐρες, οί όνυχες, μέ
χρι τοΰ πέμπτου μηνός τής κυοφορίας, ότε 
« χαλεπώς συσπειρόμενος κοιμάται έ'τι ό άνθρω
πος έν τα ΐς ρυπαοαΐς τής μητρικής γα.στρός πτυ- 
χα ΐς , αγνοών ότι είνa t, άλλ’ αισθανόμενος ήδη 
τής πεινης και τής δίψης άς αδυνατεί ΐνα θερα- 
πεύσνι καί κατασβέση. Έν δέ τή άθλία ταύτη 
καταστασει εξυπνεΐ, αισθάνεται, καί άναμιμνή- 
σκει εαυτόν ΰπερλυπούμενος τάς κακάς πράξεις 
α ; έπραξε κατά τούς παρελθόντας αύτοΰ βίους 
και περιοδείας, καί τήν προαίσθησιν τών πόνων 
και ταλαιπωριών, ους κολαζόμενος ύποστήσεται 
έν τώ  παρόντι βίω. Εκτοτε δέ περίτρομον, άγω- 
νιών τό δύστηνον τοΰτο πλάσμα, οδύρεται καί 
οικτειρει τό άθλιον καί άφυκτον αύτοΰ είμαρμέ- 
Vov. Τέλος τής λύπης καθισταμένης αφόρητου, 
Μάγια ή θεά τής φαντασίας πρώτον μέν δια- 
βουκολει αύτον, άφαιρεΐ αύτώ 'τήν μνήαην καί 
ΐή ν  γνώσιν τών παρελθόντων, έπειτα δέ ώθεΐ εϊς 
Τον βίον, μέστόν όντα πόνων, όδυρμών, αίματος 
καί δακρύων1.

Εκαστος εννοεί οτι, έπικειμένης ήμΐν τής ει
μαρμένης άθλιας μετεμψυχώσεως, ό Βούδας Ca- 
kya M o u m i θηρεύει ώς μόνην σωτηρίαν τόν 
παντελή αφανισμόν τής ψυχής καί τοΰ σώματος.

Η θρησκέυτικη και ή ηθική μεταρρύθμισις 
τοΰ Βούδα δέν προσέβαλε μέν άντικρυς τό σύ
στημα τών φυλών, ό'περ έστίν ό ακρογωνιαίος 
λίθος τοΰ βραχμανικοΰ δόγματος· άλλ’ ό Βού- 
όας ούτος, παρορμών τό άνθρώπινον γένος άνευ 
διακρίσέως γένους καί φύλου εις τήν διά τοΰ 
άσκητικοΰ βίου σωτηρίαν, ύπέσκαψε τήν κρηπίδα 
τοΰ βραχμανισμού. Διότι διδάσκων ό'τι τά  κα
θήκοντα καί ό θάνατός εισι τοΐς πάσι κοινά 
προσεκρουε τα ΐς τής κοινωνίας άνισότησι, καί 
παραδεχόμενος τήν γυναίκα έν τώ μοναστικώ 
βίω, παρέσκεύαζε τήν χειραφέτησιν αύτής. Καί 
τέλος προτρέπων ά'παντας ’Ινδούς τε καί ξένους 
ινα ώφεληθώσιν άπό τής αίρέσεως αύτοΰ δέν 
διέκρινε τούς Άρυανούς άπό τών βαρβάρων 
(V a rv a ra s ;. Τα πλήθη προσέτρεχον άθρόα παν
ταχόθεν πρός τάς επαγωγούς άρχάς τοΰ νεωτε- 
ριστοΰ, καί ό βουδισμός κατέκλυσε μετ’ ού πολύ 
τήν Ασίαν.

Ο C akya-M oum i έ'σχε ζών πολλούς ακο
λούθους καί αποστόλους, οΐτινες έπληθύνθησαν 
διαφερόντως αύτοΰ άποθανοντος. Διότι έ'καστος 
πιστεύων ταΐς άρχαΐς ταύταις ήδύνατο, άφιστά- 
μενος τοΰ γένους αύτοΰ, καί ξυρίζων τόν πώ- 
γωνα και τήν κόμην καί περιβαλλόμενος ίμάτιον 
κατασκευασθέν έκ σινδόνος νεκροΰ, καί εξομολο
γούμενος τά αμαρτήματα άλλω τιν ι ήδη με- 
μυημένω, ΐνα διδάξη καί ούτος τόν τοΰ Βούδα 
νόμον.

'Η δέ ίερολογία αΰτη έγένετο τό πρώτον διά 
λ,ογων, ό'περ ήνάγκαζε τούς άποστόλους καί ακο
λούθους τής νέας πίστεως ΐνα συνέρχωνται έπί 
το αυτο ο'πως ρυθμίσωσι τά π :ρ ί τήν ενότητα 
και διάόοσιν αύτής. Αί σ ύ ν ο δ ο ι αύται κατέ
στησαν προϊοντος τοΰ χρόνου πεοιοδικαί· τά

\ . Bkar.ngavata-Bouranu. Μ ετάφροκις τοΰ κυρίου Εύγενίου 
Βουρνου* ·.. Β, χ ε φ .ιχ χ ι.

δε υπ αυτών κανονισθέντα δόγματα έγένοντο 
βεβαίως τά πρώτα γραπτά μνημεία τής βοοδι
κής θρησκείας, οια περιήλθον εϊς ήμάς τά  υπο
μνήματα ένος τίνος τοιούτου συλλόγου γενομένου 
δύο αίώσι π . X . προεδρεύοντος τοΰ P iy a d a si-  
A co k a , βασιλέως τοΰ M agad h a , άτινά εισι τά 
πρώτα και αύθεντικώτατα ταύτης τής θρησκείας 
μνημεία.

Τα υπομνήματα τών συνόδων τών πρώτων 
Βουδιστών γραφέντα έπί λιθίνων στηλών καί 
ίόρυθεντα πανταχοΰ τής χώρας τοΰ κραταιοτά- 
του βασιλέως τής κοιλάδος τοΰ Γάγγου, καί ών 
τινα έξευρέθησαν νεωστί ύπό Εύρωπαίων αρχαιο
λογίαν, καταδεικνύουσι τήν έπίδοσιν τοΰ νέου 
δόγματός καί τήν ταχεΐαν τοΰ βραχμανισμού 
παρακμήν. Έν αύτοΐς βλέπει τις τόν βασιλέα 
K ch a ttry a , υιόν τοΰ 'Ηλίου, διδάσκοντα τήν 
ήθικην τών επανορθωτών τούς υπηκόους αύτοΰ, 
έπιταττοντα αύτοΐς τήν κατά πενταετή ρίδα 
έξομολόγησιν τών αμαρτημάτων, καί άναμιμνή- 
σκοντα αύτούς ό'τι πρό τοΰ Βούδα « ή γή  τών 
Ινδιών διωκεΐτο ύπό τής χειροκρατίας καί τής 

βιας· οι πλεϊστοι τών βασιλέων ήσαν πατροκτό- 
νοι· αί δέ ανόσιοι συνουσίαι καί ή προαγωγεία 
ήσαν πανταχοΰ! πανταχοΰ έ'βλεπέ τ ις  φόνους, 
ώμοτητας, άναιδείας πρός τούς γονείς, άσεβή- 
ματα πρός τούς θεούς.

Ανακεφαλαιοΰντες λέγομεν ό'τι ό μέγας τοΰ 
Βουδισμού νεωτερισμός έγένετο ΐνα καταστήση 
τήν κατα τό δίκαιον τής γενέσεως ισότητα, τήν 
αγαπην τοΰ πλησίον καί τήν φειδώ τής ζωής 
πάντων τών εμψύχων. Έβελτίωσε δέ πανταχοΰ 
τα  ήθη, καί ή μέρωσε τούς τρόπους τών λαών, 
ώς λόγου χάριν μετέβαλε τούς πρώην φιλαιμά- 
τους καί άρπακτικούς νομάδας τής Μογγολίας 
είς ποιμένας είρηναίους, καταστη'σας αύτούς θρη- 
σκοτάτους καί εύηθεστάτους τών ποιμένων τής 
Άσίας.

Άλλα τό σύστημα μή άνακείμενον είς τήν 
π ιστιν, αλλ είς τόν άπλοΰν λογισμόν, ϊσχΰον 
δέ πως εις τα  ήθη διά τά  χρήσιμα αύτοΰ πρακ
τικά  δόγματα , δέν ήτο ούδαμώς ικανόν ΐν’ άναι- 
ρέσ·/] τάς δεισιδαιμονίας τοΰ πλήθους. Δυνάμε- 
νον δέ ΐνα έγκεντρισθή είς πάσαν ά'λλην θρησκείαν 
διεδόθη ταχέως είς άπασαν τήν ’Ασίαν, μάλιστα 
δέ ενεκα τού πρωτίστου αύτοΰ χαρακτήρος τής 
έπιεικείας. Δωτι ό βουδισμός δέν έπάλαιε διόλου 
πρός τάς προύπαρχούσας θρησκείας, ών παοεδέχθη 
και τούς πλείστους _θεούς καί πολλά τών έθών.

Ο βουδισμός δέν ένέσκηψεν ώς 0 ’Ισλαμισμός 
ώς χείμαρρος άναρπάζων πάντα  καί καταστρέ- 
φων καί διαπορθών τάς κώμας καί πόλεις, άλλ’ 
ώς υδωρ γαληναΐον, ό'περ άνατέλλον ήσύχως 
έπεκτείνεται κα τ’ ολίγον μεταβάλλον είς λίμνην 
τήν γήν , μεταποιών τήν όλην τής χώρας ό'ψιν, 
και διαμένων οΰτως ειλικρινές ώστε διοραν τήν 
ύπ αύτό κατακλυσθεΐσαν χώραν.

Γνωρίζομεν ήδη πώς ό βουδισμός έγεννήθη 
καί άνεπτύχθη έν Ίνδίοεις, άλλ’ ούχί καί πώς 
έςεβλήθη. Τοΰτο δέ μόνον γνωρίζομεν ότι τρεΐς π .  
X . αιώνας ό Έ λλην Μεγασθένηςπρέσβυς Σελεύκου 
τοΰ Νικάτορος εύρε τόν βουδισμόν ίσχύοντα έν 
τώ  κράτει καί τή αύλή τοΰ T ch a n d ra g o u p ta , ώς 
καταφαίνεται έκ τής έπομένης αύτοΰ μαρτυρίας, 
ήν όιεσωσεν ό Στράβων έν τώ  δεκάτω πέμπτω  
αύτοΰ βιβλίω .

« Άλλην δέ διαίρεσιν πο ιείτα ι (ό Μεγασθέ- 
νης) τών φιλοσόφων, δύο γένη φάσκων , ών τοΰς 
μέν Βραχμάνας καλεΐ, τούς δέ Γαρμάνας. Δ ια- 
τρίβειν δέ τούς πρώτου; έν ά'λσει πρό τής πό
λεως, ύπό περιβόλω συμμέτρω, λιΤώς ζώντας 
έν στιβάσι καί δοραΐς, άπεχομένους έμψύχων 
και αφροδισίων, άκροωμένους λόγων σπουδαίων, 
μεταδίδοντας καί τοΐς έθέλουσι- τόν δέ άκροώ- 
μενον ούτε λαλήσαι θέμις, ούτε χρέμψασθαι, 
άλλ’ ούδέ πτύσαι · ή έκβάλλεσθαι τής συνουσίας 
την ημέραν εκείνην ώς άκολασταίνοντα. Π λεί- 
στους δ ’ αύτοΐς είναι λόγους περί θανάτου * νο- 
μίζειν γάρ δή τόν μέν ένθάδε βίον ώς άν άκμήν 
κυομένων είναι· τον όε θάνατον ·γένεσιν εϊς τάν 
όντως βίον καί τόν εύδαίμονα τοΐς οιλοσοφήσασι' 
διό τή ασκήσει πλείστη χρήσθαι πρός τό έτοι-

μοθάνατον· άγαθόν δέ ή κακόν μηδέν είναι 
τών συμβαινόντων άνθρώποις· ού γάρ άν τοΐς 
αύτοΐς τούς μέν άχθεσθαι, τούς δέχαίρειν, ένυ- 
πνιώδεις ύπολήψεις έ'χοντας· καί τούς αύτούς 
τοΐς αύτοΐς τοτέ μέν άχθεσθας, τοτέ δ ’ αύ χα ί- 
ρειν μεταβαλλομένους. Περί πολλών δέ τοΐς 
"Ελλησιν όμοδοξεΐν · ό'τι γενητός ό κόσμος καί 
φθαρτός καί σφαιροειδής· ό' τε διοικών αύτόν 
καί ποιών θεός δ ι ’ όλου διαπεφοίτηκεν αύτοΰ· 
άρχαί δέ τών συμπάντων έ'τεράι, τής δέ κοσμο- 
ποιίας τό ΰδωρ · πρός δέ τοΐς τέταρσι στοιχείοις 
πέμπτη  τ ις  έστι φύσις, έξ ϊ,ς ό ουρανός καί τά 
άστρα· γ ή δ ’ έν μέσω ΐδρυται τοΰ π α ντό ς .... 
Τούς δέ Γαρμάνας, τούς μέν έντιμοτάτους Ύλο- 
βίους φησίν όνομάζεσθαι · ζώντας έν ταΐς ΰλαις 
άπό φύλλων καί καρπών άγριων, έσθήτας δ ’ εχειν 
άπό φλοιών δένδρων, άφροδισίων χωρίς καί οί
νου· τοΐς δέ βασιλεΰσι συνεΐναι, δ ι’ άγγέλων 
πυνθανομένοις περί τών αιτίω ν, καί δ ι ’ έκείνων 
θεραπεύουσι καί λιτανεύουσι τό θειον. »

Ό κτώ  δέ μετά ταΰτα αίώσιν οί Σΐναι βου- 
δισταί προσκυνηταί πορευόμενοι είς ’Ινδίας σε- 
βασόμενοι τήν πατρίδα τοΰ βουδισμού, καί τά  
μνημεία τής θρησκείας ήν ήσπάσαντο, εύρον αύ
τήν έ'τι άκμάζουσαν ού μόνον κατά τόν Γάγγην 
καί τόν ’Ινδόν ( έν οίς ό Αλέξανδρος, κατά 
τούς ίστορήσαντας τά κατ αύτόν, εύρε τούς 
'Ηλιολάτρας καί Βακχολάτρας) άλλά καί έν 
Όοίσση, τότε πληθούση πόλεων μεγάλων καί 
εύδαιμόνων, καί έ'δρα οΰση ίσχυράς κυβερ- 
νήσεως. Αλλ ότε μετά έκατόν έτη οί Άραβες 
είσέδυσαν εϊς τήν ’Ινδικήν, ό βουδισμός ήδη 
ήφανίσθη. Τά δέ πολυπληθή αύτοΰ κοινόβια, ών 
τινα κατωκοΰντο ύπό δεκακισχιλίων μοναχών 
καί αί σχολαί καί τά  φιλανθρωπικά καταστή
ματα κατηδαφίσθησαν. Α ί sto p a s, ή τά  άναμι- 
μνήσκοντα τών πράξεων τών άγίων τοΰ βουδι
σμού μνημεία, είς ά κατετέθησαν τά  λείψανα 
αύτών, έβεβηλώθησαν, έν δέ τοΐς ναοΐς, έ'νθα 
ΐστατο τό γιγάντειον εΐδωλον τοΰ Βούδα, δέν 
εΐδον οί περιοδευταί άλλο εί μή τά  είδωλα τοΰ 
Βισνού καί τοΰ Σίβα καί τών πολλών αύτών 
μεταμορφώσειον. Πώς δέ έπήλθεν ό άφανισμός 
τοΰ βουδισμού; Διά ποίων τινών διωγμών έξε- 
δικήθησαν οί έπί χ ίλ ια  έτη περιφρονηθέντες 
βραχ μάνες; Εί δέ καί ή ιστορία, καίπερ δηλοΰσα 
τήν γένεσιν, άποκρύπτει ήμάς τόν τρόπον δ ι ’ 
ού ήφανίσθη ό βουδισμός, δυνάμεθα ΐνα είκάσω- 
μεν τάς αιτίας τοΰ μεγάλου τούτου συμβάντος, 
έγκύπτοντες τή σπουδή τών άρ·χών τής θρησκείας 
ταύτης· διότι « Νοολατρεία (sp ir itu a lism e)  
άνευ ψυχής, αρετή άνευ καθήκοντος, ήθική άνευ 
ελευθερίας, φιλανθρωπία άνευ άγάπης, κόσμος 
άνευ φύσεως καί θεοΰ1, » ό βουδισμός, δέν ήδύ
νατο ΐνα έπαρκέση έπί μακρόν τοΐςποιητικοΐς ’Ιν- 
δοΐς. Οί δέ ύπέρτής ιδίας υπεροχής άγωνιζόμενοι 
αντίπαλοι του βουδισμού βραχμάνεςέδικαιούντο 
προστατεύοντες τά  ύπό τών βουδιστών άπειλού- 
μενα ήθη τής κοινωνίας ής έπεστάτουν. Ά λλά κα- 
τορθώσαντες ΐν’ άφαιρέσωσι τό πλήθος τής άθε'ίας, 
ένέβαλον αύτό είς τόν τάρταρον τής παχυλωτά- 
της εϊδωλολατρείας. Καί τή  μέν άνθρωπίνν) τοΰ 
C akya-M ou n i φύσει άντέταξαν τούς άρυανούς 
θεούς, έκπορευθέντας ώς ούτος έκ πηγής άρυανής, 
καί τής φυλής τών Κ,ξατρίας, καί διέφθει- 
ραν οΰτω άπάσας τάς άναμνήσεις τοΰ παρελθόν
τος τής άρυανής φυλής, άφαιρέσαντες τών αν
θρωπίνων χρονικών αύτής τούς ήρωας καί τούς 
σοφούς τών άρχαίων ποιημάτων καί προσάγοντες 
αύτούς τοΐς άνθρώποις είς λατρείαν ώς μεταμορ
φώσεις τοΰ Βισνού καί του Σίβα, τών δύο θεών, 
ούς οί Βραχμάνες άπεδέξαντο έν τώ  αύτών ’Ο 
λύμπιο παρά τόν κύριον θεόν. Οΰτω δέ ό βραχ
μανισμός διεδέξατο πάλιν τόν βουδισμόν.

Έν άπάση τή ’Ινδική πλήν τής κοιλάδος τής 
Νεπώλ καί τής νήσου Ταπροβάνης δέν ύπελείφθη 
τοΰ βουδισμού άλλο τ ι  εί μή τά  μεγάλα αύτοΰ 
μνημεία, ών τά πλεΐστα  περιεΐχον λείψανόν Tt 
τοΰ μεγάλου έπανορθωτοΰ.

Πρό τής βουδικής μεταρρυθμίσεως οί τόν

'  1 . Bartlielemy Saint-Hilaire* Journal des Savaute , avril J 866.

"Ηλιον καί τό πΰρ προσκυνοϋντες βραχμάνες 
κατεσκεύαζον τούς ναούς αύτών άπλώς έκ ξύλων, 
οΰς έμιμήσαντο τό πρώτον καί αύτοί οί βουδι- 
σταί. Άλλά δύο πρό Χριστοΰ αιώνας, ότε ό A coka, 
έκυβέρνα τήν προσβόρειον ’Ινδίαν καί ό D ev a - 
n an p iy a tissa  ήμέρου καί έπαίδευε τήν νήσον 
Ταπροβάνην, οί βουδισταί ήρξαντο ήδη ΐνα κα- 
τασκευάζωσιν έγκολαπτους έν βράχοις και εγει- 
ρωσι ναούς έκ λίθου (dagobas) είς τόν Βούδαν. 
Οί ναοί ούτοι έ'χουσι σχήμα ήμιελλειψοειδες και 
περιστέβονται άγγείω  λιθινω, τή λειψανοθηκη. 
Έξ αύτών δ ’ έ'λαβε τήν άρχην ή αρχιτεκτονική 
τών Παγοδών τής Όρίσσης καί τινων άλλων τοΰ 
Δεκάν έπαρχιών.

Οί μικροί δάκοβας οΰς βλέπομεν έν τοΐς ύπο- 
γείοις ναοΐς τοΰ Βούδα τών άνατολικών ’Ινδιών, 
είσιν όμοιοι λίθοις παροδίοις· αί δέ τής Βουβα- 
νεσβάρας εν Όρίσση μεγάλαι Παγόδαι έκτί- 
σθησαν κατά τό σχήμα τών λίθων τούτων, οΰς 
έαελλον ΐνα περιβάλλωσιν. Οί πρώτοι λοιπόν 
ναοί τών βουδιστών έγένοντο τά  άναμνηστικά 
τών συνόδων αύτών μνημεία ή σ τ ό π  ας, ά'τινα

Π άρσει; ή πυρολάτραι Πέρσαι της Βομβάης.

ύστερον έσεβάσθησαν ώς είδωλα. Έ π  αυτών 5ε 
ίδρύθησαν βραδύτερον οί ναοί, διασώσαντες μεγα- 
λείως τό σχήμα τών στόπας, αΐτινες τότε μετε- 
βλήθησαν είς βωμούς, είς ών τούς πόδας οί βου- 
δισταί άπέθετον τά  αναθήματα. Άλλά τότε τά 
πριν ύπό τάς στόπας κείμενα λείψανα τών άγίων 
έτέθησαν έν ιδία λιθίν-ij κάλπη, ή περιεστέφετο 
ό μέγας έλλειψοειδής πύργος τοΰ άδύτου έν ώ ήν 
ή στόπας ή ό βωμός.

Ένώ δέ έβλεπον καί έθαύμαζον τά  ώραΐα 
ταΰτα έρείπια τής άρχαίας μητροπόλεως τής 
Όρίσσης, εύρέθην αίφνης έντώ μέσω πολλών εύ- 
ρωπαϊκών σκηνών, έ'νθα διητάτο ό είσπράκτωρ 
τοΰ νομοΰ Πούρι, ό'στις περιη'ρχετο τάς κώμας 
δικαιοδοτών καί εϊσπράττων τούς φόρους· ώδοι- 
πόρει δέ μετά τής οίκογενείας μή άπορών μη- 
δενός τών άναγκαίων. Μαθών δέ ότι ξένος τις 
πεοιώδευε τήν χώραν, έπεριψεν έ'να τινά τών σι- 
παύών προσκαλών ΐνα έλθωειςτήν σκηνήν αύτοΰ 
άναπαυσόμενος. 'Η νέα καί ώραία αύτοΰ γυνή 
ήλθε προσδεξομένη με μέχρι τής θύρας τής σκη
νής. Είσελθών δέ, τοσαύτην άπήλαυσα άνεσιν

καί ψύχος ώστε ένόμισα πρός ώραν ότι η μην εν 
Αγγλία μακράν τών ζογγλών τούτων, αΐτινες 
βρίθουσι τιγρίδων καί κατωκοΰντο έτι προ ολίγου 
ύπό πλη'θους θίγγων ή στραγγαλιστών. Το δέ 
δεΐπνον ήν πολυτελέστατον. Έ π ι τίνος τοαπε- 
ζης εύρον τάς πλείστας τών έν Εύρώπη έφημε- 
ρίδων καί περιοδικά συγγραμματια. Μετ ολί
γον δέ έχαιρέτισα ευχαριστών αύτοΐς όια τήν 
φιλοξενίαν.

Πέντε μ ίλια  άπέχοντες τής Βουβανεσβάρας, 
ΰψοΰνται τέσσαρες βράχοι, εν οίς εύρον πολλούς 
έγκολαπτούς ναούς. Είς δε αυτών ελα^ευθη ολο- 
σχερώς είς άπείκασμα κολοσσαίας τίγριδος, ής 
ή κεφαλή έπίκειται τοΐς ποσίν αύτής. Περαιτέρω 
δέ ειδον τό μέγαρον τοΰ περιφήμου ραγιά Λάλα 
"ίνδρα Κέσαοι, τοΰ κατά τινας κτίστου τής πό
λεως Βουβανεσβάρας. Τό δέ μέγαρον είναι έκ τών 
παραδοξοτάτων μνημείων τής ’Ινδικής τέχνης, 
ώς λελαξευμένον καθόλου έν τώ βράχω. Άλλά 
τό κατ’ έμέ νομίζω μάλλον ότι ήν άρχαΐόν τ ι 
τών βουδιστών μοναστήριον.

( Έ π ε τ α ι συνε'χεια .



Ο Ι Α Ο Ρ Α Τ Ο Ι Κ Ο Σ Μ Ο Ι.

Πρώτος ό σοφός Πρώσσος φυσιολόγος "Έρεμ
βεργ κατέχει'εν οτι τα πλεΐστα τών ζωυφίων 
τούτων, καίπερ απείρου σμικρότητος όντα, κέ- 
κτηνται φύσιν πολυσύνθετον καί άςιοθαύμαστον. 
Ή  εξωτερική μορφή τών πλείστων διαμένει 
πάντοτε ή αύτη. "Ενια όι/.ως μεταβάλλουσιν 
άεννάως μορφήν ύπό τό μικροσκοπιών, ώς ό λε- 
γο'μενος Πρωτεύς, ό'στις έντός ολίγων λεπτών 
άναδεικνύει νυν μέν σχήμα σφαιροειδές η τριγω- 
νοειδές, μ ετ’ όλίγον δέ αστεροειδές η πολύγω
νον. Τινα δέ αύτών έχουσι την δύναμιν του 
πλάττειν έπ’ έςουσίας πόδας, νΰν μεν έκτυλίσ- 
σοντα με'ρος του ελαστικού αύτών σώματος, νΰν 
όέ άπάγοντα αύτο'. "Αλλοτε οΐ πόύε^ αύτών 
αναμιγνύονται οΰτως ώστε έξεικονίζουσι την 
κεφαλήν της Γοργόνας. Έν αύτοΐς υπάρχει 
ή αύτή τοΰ μεγέθους διάφορά ώ; παρα τοΐς 
λ.οιποΐς τών ζώων. Ή  Μονάς έ'χει πρός τόν κ α - 
λούμενον Κολπώδη, ώς ό Κάνθαρος πρός τόν 
Ελέφαντα.

Ή φύσις τών αοράτων τούτων όντων είναι 
αξιοθαύμαστος. Ή  Μ ονά', τό, άπλούιττατον

ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΖΩΥΦΙΑ.

Τα φαινόμενα τής φύσεως έκπλήττουσι διά 
τοΰ άκρου αύτών μεγαλείου ή τής έσχάτνις σμι- 
κρότητος. Έ πειδή , ε’ίτε άνυψοΰντες τά  όμματα 
πρός τό άμύθητον πλήθος τών άπειρομεγεθών 
σφαιρών τών κυλινδουμε'νων έν τώ άπείρω, είτε 
παρατηρουντες τά  άπλούστατα τών ζώων, ών ό 
οφθαλμός δύναται ΐν’ άντιλάβηται μόνον διά 
τοΰ μικροσκοπίου, θαυμάζομεν τό άπειρον παν
ταχοΰ, εν τε τώ κυανώ αύτώ στερεώματι, έ'νθα 
λαμπυοίζουσιν άμύθητοι μυριάδες κόσμων, ετέ
ρους μικροκόσμους έν έαυτοΐς πεοιλαμβανόντων, 
και έν τώ  ζώντι άτόμω ή ζωϋφίω, ό'περ απο
κρύπτει πρός ήμάς τά τής αύτοΰ φύσειος θαύματα,

Ό  βλέπων καί νοών τό θέαμα 
τοΰτο αισθάνεται τήν-τοΰ άνθρώ
που σμικρότητα συγκρινομένου πρός 
τό μεγαλεΐον τοΰ σύμπαντος. Ή  
έννοια τοΰ άπειρου έν έκτάσει, έν 
χρόνω, ή έννοια τής αίωνιότητος 
πληροί ταπεινώσεως καί ταπεινο
φροσύνης τόν άνθρωπον. Άλλ’ό νοΰς, 
απόρροια τής θείας ούσίας, έξαίρει 
άποκαλύπτων αύτώ τήν δύναμιν 
καί τήν υψηλήν αύτοΰ καταγωγήν.

Αί έν τοΐς ένδοτάτοις τοΰ πλα- 
νη'του ήμών ύπνώττουσαι δυνάμεις 
εχουσι δύναμιν άκατανόητον.'Όταν 
έςυπνήσωσιν, ή έπιφάνεια τής γής 
τρέμει, καί νΰν μέν άνατρέπουσι 
κατά μίαν πρόωσιν τόν φλοιόν τής 
γής καί άπεργάζονται τάς Αλπεις 
καί τά  ούρανοβάμονα Ιμαλάϊα, νΰν 
δέ διαρρηγνύουσι τόν φλοιόν αύτής 
άπό τοΰ ένός εϊς τόν έ'τερον πόλον 
καί άνατινάσσουσιν έκ τών κόλπων 
τής θαλάσσης τάς Άμερικανικάς 
Άνδεις · τά  δέ ώκεάνεια πελάγη 
άποχωροΰσιν έκπεπληγμένα καί ρί- 
πτονται ώς άπειροι χείμαρροι εϊς 
τόν άοχαΐον κόσμον, ώ τινι έπ ι- 
φέρουσι κατακλυσμόν.

Έαν στρέψωμεν τό όμμα άπό 
τών καταπληκτικών μεγάλων φαι
νομένων άτινα ποικίλως ήλλοίωσαν 
τήν επιφάνειαν τής γής, πρός τά  
μικρότατα τών ζώων, βλέπομεν 
έν αύτοΐς συνεσταλμένην έν σμικρώ 
άπασαν τοΰ δημιουργού τήν σοφίαν.

Τό θέαμα τοΰ άπειρου έν τοΐς 
μικροΐς τούτοις σώμασι κατα
πλήττει ήμάς ώς ή άκατανόητος 
δύναμις τών μεγάλιον της φύσεως θεαμάτων.

Τό πρό ένός καί ή μίσεως αίώνος ύπό τοΰ Ό λ- 
λανδοΰ L eu w en h o ek  έξευρεθέν μικροσκόπιον, 
ό'περ τό πρώτον έμεγάλυνετά άντικείμενα μόνον 
έκατόνπεντηκοντάκις, νΰν δέ μέχρι 5 6  0 0 0  0 0 0 , 
κατέδειξεν ήμΐν άπειρα τέως άγνωστα ζώα. 
Οί κόλποι τ ι ς  γής καί αί θάλασσαι, καί τά  
ύδατα άπλώς, καί ή άτμοσφαΐρα, καί τά  φυ
τά  καί τά  ζώα καί αύτός ό ά'νθρωπος γέμουσι 
τοιούτων άοράτων ζώων. Ή  ζωή είναι διεσπαρ
μένη έν τή φύσει μετά τοσαύτης άφθονίας, ώστε 
πολλά έκ τών μικροσκοπικών ζωυφίων, ά'τινα 
έχουσιν έν έαυτοΐς παράσιτα ά'λλα ζωύφια, προσ- 
κολλώνται καί ταΰτα ώς παοάσιτα άλλοις μ ε- 
γαλειτέροις καί οΰτως εφεξής (H u m b o ld ) .

Τά ζωύφια ταΰτα ώνομάσθησαν έ γ χ υ μ α τ ο -  
γ ε ν ή  άκυρολόγως, ώς ευρισκόμενα ούχί μόνον έν 
τοΐς έγχύμασι καί τοΐς ΰόασιν, ά'τινα περιέχουσι 
σαπείσας ζωϊκάς καί φυτικάς ΰλας, άλλά καί 
έν τη θαλάσση καί τοΐς λιμνάζουσιν ή ναμα- 
τιαίοις ΰδασιν καί έν τώ  άέρι. Ή  λέξις μ ικρό- 
ζ ω α  ή π ρ ω τ ό ζ ω α  ίσως είναι καταλληλοτέρα.

διάφορα τοΰ σώματος μέρη. Τινά αύτών έ'χουσι 
τήν καρδίαν ταύτην σχετικώς πεντηκοντάκις 
μεγάλειτέραν τοΰ Βοός καί τοΰ "ίππου.

Πληθύνονται δέ τά  ζωύφια ταΰτα πολλαχώς 
είτε διά τής αύτομάτου διαιρέσεως τοΰ σώματος 
αύτών, οΰτως ώστε c υίός ‘είναι τό ήμισυ τοΰ 
σώματος τής μητρός καί ό εγγονος τό τέταρτον 
τής μάμμης· είτε διά τής γεννήσεως φυτρών, 
αίτινες άποχωριζόμεναι τού σώματος τής υ.ητρός
γ~ ■> \  / V ν >/ \  , ·. ~ 4 *
(,ω σιν to t  αν  -.ω ην, ε ιτε  ο ι  ω ω ν .

Οί έ'ρωτες αύτών είναι παραδοξότατοι. Ε πει
δή δύο ζωύφια, συναντώμενα τυχαίως, συμ
πλέκονται καί ένοΰνται οΰτως, ώστε τά δύο 
σώματα συγχέονται είς μάζαν ομογενή , δια
φανή, έν τ, διακρίνομεν τέσσαρα νεφελώδη 
σημεία, άτινα μεταβάλλονται είς ώά καί τέλος 
είς ζωύφια.

Ή ΰπαρξις πάντων τών ζώων άποτελεΐται έξ 
αλληλοδιαδόχου ένεργείας καί άναπαύσεως· τής 
κινήσεως, ήτις καταναλίσκει τάς δυνάμεις, καί 
του ΰπνου, ό'στις έπιρρωννύει αύτάς. Τ ά  δέ 
μακροσκοπικά ζωύφια ά π’ έναντίας κινούνται 

πάντοτε, καί ούτε ήσυχάζουσιν ούτε 
ύπνώττουσί ποτε. Άλλ’ ούδ’ ύπό 
τών τής άτμοσφαίρας μεταβολών 
επηρεάζονται · ή δέ ζωτική αύτών 
δύναμις είναι μεγαλειτέρα τής τών 
άλλων ζώων. 'Όπου δέ έκ τής δρι- 
μύτητος τού κλίματος άπονεκροΰν- 
ται τά μεγαλείτερα φυτά καί ολίγα

, . /Λ  V  , , ,μονον ειοη (,ωων ουνανται ινα υπαρ- 
ξωσι, τά  Μ'.κρόζωα δέν παύουσιν 
άείποτε κινούμενα. Ό  James Ross 
έξεΰρεν έν ταΐς έκ πάγου νήσοις, 
αίτινες πλέο^σι κατά τάς πρός 
άρκτον θαλάσσας, έν 78° βορείου 
πλάτους, ύπέο πεντήκοντα είδη τών 
ζώων τούτιον φερόντων θώρακας 
χά λ ικος, ά'τινα άπό τής υψηλής 
έκείνης θερμοκρασίας ριπτόμενα είς 
θερμότατον ΰδωρ δέν παύουσι ζών
τα . Η δύνααις ήν έπιδεικνύουσι 
ταΰτα τοΰ άνθίστασθαι πάση θερ
μοκρασία, καί πολλάκις άποναρ- 
κωθέντα έπί τινα χρόνον τοΰ άνα- 
βιώναι, έ'δωκεν άφορμήν τή  περι- 
φήμω σχαλή τής Π α λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς  
τώ ν  ζώ ω ν . Έν τώ κόλπω τοΰ 
Ερέβους ό καθετήο, ριφθείς είς βά
θος 5U0 μέτρων, άνήνεγκε περί 
έβδομήκοντα οκτώ είδη μικροσκο- 
πικών ζωυφίων. Έπίσης δέ άνή- 
νεγκεν είδη τινά άπό βάθους 1 2 ,0 0 0  
ποδών, όπερ ύφίσταται πίεσιν 3 7 5  
άτμοσφαιρών, πίεσιν ικανήν είς τό 
θραΰσαι τηλεβόλον, ή'ντινα ό'μως 
ύφίστατάι θαυμασίως τό μαλθακόν 
τοΰ ζωυφίου σώμα.

Τά μικροσκοπικά ταΰτα ζωύφια, 
ών γέμει ό ώκεανός, τυγχάνουσιν 

ομοίως είς άπειρον πλήθος έν τοΐς ποταμοΐς 
καί λιμνάζουσιν ΰδασι καί το ΐς καρποΐς καί τοΐς 
ζώοις. Καθ' έκάστην δέ καταβροχθίζομεν μυριά
δας τών ζώων τούτων μή αισθανόμενοι. Έάν δέ 
ήδυνάμεθα ίνα έξετάσωμεν διά τοΰ μικροσκο
πίου πάσαν σταγόνα ΰδατος, ήν καταπίνομεν, 
έφοίξαμεν άν βλέποντες όπόσας μυριάδας τοιού
των ό'ντων ρίπτομεν είς τόν στόμαχόν. Δια τοΰ 
μικροσκοπίου εύρίσκομεν ό'τι τό μικρόν τοΰ γεω
μήλου ή τών καρπών μέλαν στίγμα, ίσον περό
νης κεφαλή, περιέχει μυρία τοιαΰτα ζώα μορφήν 
έ'χοντα κολεοπτέρου, κατασπαράσσοντα άλληλα 
έμμανώς , ώς έν άληθεΐ έμφυλίω πολέμιο.

Οΐ πλεύσαντες νύκτα διά θαλάσσνις έν τοΐς 
θερμοΐς κλίμασι γνωρίζουσι τό φαινόμενον τής 
φ ω σ φ ο ρ ή σ ε ω ς, ό'περ τοσοΰτον ήσχόλησεν έπί 
πολύ τούς σοφούς. Τ ό  φαινόμενον άποτελεΐται 
ένΐοτε έκ πολλών ιχθύων οΐτινες διατέμνουσιν 
ώς λαμπρά τόξα τό κΰμα. Ά λλοτε δέ παράγε- 
τα-t ΰπό τών Μεδουσών, τών Νηρείδων, τών 
Αστεριών, οΐτινες έκφέρουσι τό φώς ώς οί ηλεκ

τρικοί ιχθύες τόν ηλεκτρισμόν. Πολλά τών

καί σμικρότατον πάντων , άποτελεΐται ύπό 
μιάς και μονής κυψέλης. Είναι δέ τοσοΰτον μ ι 
κρά ώστε μία σταγών ΰδατος περιλαμβάνει Μο
νάδας, ών το πλήθος υπερβαίνει τόν άοιθαόν τών 
κατοίκων τής γής. Πολλά αύτών έ'χουσι δεκα- 
πεντε έως είκοσι στομάχους, ών είς έ'χει έπί τής 
έσωτερικής αύτοΰ έπιφανείας πλίθος όδόντων 
«πείρου λεπτότητας, οΐτινες, άμα τής τροφής 
εισελθούσης εις τόν στόμαχον, κινούνται καί κα- 
τατρίβαυσιν αύτη'ν. Πολλά δέ έξ αύτών έ'χουσιν 
είδος τιτανώδους ή χαλικώδους θώοακος, όστις 
προφυλαττει αύτά άπό τών έξωτερικών προσ
βολών.

Ό  Έρεμβεργ έξεΰρεν έ'ν τισιν έξ αύτών 
οφθαλμούς. Έννοήσωμεν τόν τρόμον ό'στις κατέ- 
λαβεν άν τα ζωύφια ταΰτα, έάν είχον τήν ό'ρα- 
σιν ίκανώς μακράν ώστε ϊδεΐν έαυτά κατεχόμενα 
ύπο τοΰ άνθρώπου! Ένίοτε θεωροΰμεν έν τώ 
μεσω τοΰ σώματος αύτών είδος εύοεών κοιλο
τήτων, αίτινες πληροΰνται ύγροΰ κεχρωματι- 
σμενου καί παλιν άπωθοΰσιν αύτό, ώς ή καρδία 
τών ζώων δεχεται καί εκπέμπει τό αίμα εϊς τά

Μέδουσα ή Φυσοφόρος.

ζώων τούτων, μακρόθεν θεωρούμενα, φαίνονται 
ώς δίσκοι πεπυρακτωμένοι σιδήρου ή ώς δεσμί
δες φωτειναί σπινθηροβολούσαν Ένίοτε δέ παρέ- 
χουσιν όψιν πολυχρωμάτων ύαλίνων σφαιρών 
λύχνους περιλαμβανουσών ώς έν πανδήμω φω
τοχυσία. "Αλλοτε δέ λαμπυρίζουσιν έν εΐδει πυ
ροφόρων μετεώρων ή βολίδων μυρίοις ένασμε- 
νιζόντων έλιγμοΐς καί άθύρμασιν. Αί δέ λεγό- 
μεναι Μ έδουσα ι Φ υ σ ο φ ό ρ ο ι σύρουσι διεσκε- 
δασμένην κόμην , ής οί πλόκαμοι σελαγίζουσιν 
ΰπό μυρίων φώτων, ώς λαμπυρίζει έν τω στε- 
ρεώματι κατά τάς αιθρίας νύκτας ή καταστε- 
οος κόμη τή ; Βερενίκης.

Ό  Πλίνιος έθεώρησεν ότι οί φαγόντες τας 
φωλάδας διετήοουν είδος φωτός έπί τών χει
λών αύτών έπί πολλάς ώρας. Ο Σπαλαντσα- 
νης έρευνήσας εύρεν ότι ή α ιτία  τής παραάοξου 
ταύτης ίδιότητος τής φωσφορήσεως άποδοτέα 
γλοιώδει τιν ι ύγρώ ό'περ συνάγεται είς τήν έπι- 
φάνειαν τών πλοκάμων καί είς τόν στόμαχον το 
δέ λοιπόν με'οος τοΰ σώματος λάμπει έζ άντα- 
νακλάσεως.

’ίδίως όμως παράγεται τό φαινόμενον τούτο 
ώς έπί τό πλεΐστον έν τη θαλάσση ύπό μακρο
σκοπικών ζωυφίων.

Ά μ α  τοΰ ήλίου έκλιπόντος άπό τοΰ όρίζοντος, 
λέγει ό Αλέξανδρος Ούμβάλδος, άμύθητον πλή 
θος άοράτων ζωύφίων άναβαινει εις την επιφά · 
νειαν τών ύδάτων έλκυομένων ύπό μ ε 
τεωρικών αιτιών. Έάν δέ ή θάλασσα ήρε
μη, βλέπει ό ποντοπορών έπί τής έπιφα
νείας αύτής, ίδίως κατά τάς αιθρίας νύ
κτας , μυριάδας λαμπρών σπινθήρων καί 
άναμίξ έν εΐδει ό©εων σελασφόρων πυρσους 
μυρίαις ένασμενίζοντας καμπαΐς καί γρα- 
φικοΐς έλιγμοΐς. —αλευομεντ.ς δε τής θα
λάσσης, έκαστον κΰμα ράπτεται έν είδει 
««πυρακτωμένης λάβας είς τήν πρύμναν 
τοΰ πλοίου, καί διαρρηγνύμενον, οπισθο
δρομεί άναπτύσσον μανδύαν σελαγίζοντα 
πυριφλεγή, ό'στις εϊς μεγάλας εςελισσό- 
μενος διαστάσεις συγχέεται τή αίγλη τών 
μαρμαιρόντων άστέρων τού στερεώματος. 
Έκαστος βράχος φαίνεται περιεζωσμενος 
πΰρ.Έ κάστη δέ τοΰ τροχού στροφή άνα- 
πτύσσει απειρομεγέθεις πυρσοβόλους στά- 
χεις. Καί ό'ταν άγέλαι δελφίνων επι νυ
κτερινήν έξελθοΰσαι θομηδίαν πλέωσι καί 
παλαίωσιν έπιχαρίτως έν τώ λαμποντι 
έκείνω μανδύα, τό θέαμα καθίσταται ως 
άληθώς χαρίεν καί φαντασιώδες.

Τήν φωσφόρησιν ταύτην παράγει ίδίως 
τό ζωΰφιον τό καλούμενον Ν υ κ τ ο λ α μ π ίς  
ή Κ ε γ χ  ρ ο ε ι δ ή ς (N o c tilu ca  M ilia r is ) , 
ό'περ, έ ξ ε τ α ζ ό μενον διά  τοΰ μικροσκοπίου, επ ι
δεικνύει σφαίραν πηκτής διαφανή, εφ ής εισιν 
έ σπαρμένα πλήθος φωτεινών σημείων, και εχου- 
σαν είδος τριχοειδούς παραρτήματος, όπερ πολ
λοί θειοροΰσιν ώς τό στόμα τοΰ ζωυφίου.

Είδη τινά τών μικροσκοπικών ζωυφίων καθι- 
στώσι τά  ΰδατα λευκά ώς τό γάλα. Έν έ'τει 
1 8 5 4  ό πλοίαρχος K in g m a n n  έθαλασσοπόρησεν 
έν τώ κόλπω τής Βεγγάλης τριάκοντα μίλια έν 
τώ μέσω τοιαύτης θαλασσής.

Τό ΰδωρ καί ή χιών άναδεικνύουσιν ένίοτε 
έτεοον φαινόμενον δπερ διέμεινεν άνεξήγητον 
μέχρι πρό ολίγων έτώ ν λαμβάνει δηλαδή τό 
χρώμα τοΰ αίματος. Πολλάκις δέ καί κατέπεσον 
είς διάφορα μέρη βροχαΐ καί χιών αίματος, α ϊ- 
τινες κατεφόβησαν τά  πλήθη, άποδίδοντα αύτό 
ταΐς παραδοξοτάταις α ίτία ις. Άπό τοΰ μικρο
σκοπίου έαάθομεν ότι το ερυθρόν τούτο χρώμα 
τοΰ ΰδατος παοάγεται ΰπό πλήθους φυτών και 
ζώων μικροσκοπικών, ά'τινα ύπό ροπήν ατμο
σφαιρικών καταστάσεων πληθύνονται μετά το
σαύτης ταχύτητος οΐαν ό νοΰς δέν δύναται ί'να
κατανοήση.

'Ό τε  ό "Ερεμβόργ κατεσκήνωσεν έπί τής 
άκτής της Έρυθράς Θαλάσσης παρά τήν πόλιν 
Τόρ, ού μακράν τοΰ όρου; Σινά, έθεώρησεν ή μέ
ραν τινά τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης γινομένην 
ποοφυράν ώς άναμεμιγμένην α ίμ α τι, έξ ού υπο

θέτει ότι ή θάλασσα ώνομάσθη Ερυθρά. Τά κύ
ματα έπέθετον είς τήν παραλίαν πηκτώδη τινά 
ΰλην ωραίου πορφυρού χρώματος, ήν έξετάσαςύπά 
τά μικροσκόπιον εύρε συγκειμένην ίδιως έκ. <ρυ- 
κους τινάς μικροσκοπικοΰ τοΰ λεγομένου Τ ρ ι χ ο - 
δ έ σ μ ο υ ,  όπερ γίνεται άφορμή τοΰ φαινομένου 
τής βροχής τοΰ αίματος.

Τά μικροσκοπικά ζωύφια πλεονάζουσιν ίδίω: 
έν ταΐς θαλάσσαις καί παράγουσιν, ώς ειδομεν 
άλλαχοΰ, όρη υποβρύχια, άτινα ήπείρωσαν πολ
λάς αύτών, ώς δεικνύουσι καί αί καταμετρήσεις 
τής Βαλτικής, ήτις βεβαίως έκλείψει ποτέ, έμ- 
πλησθεΐσα ύπό τών λειψάνων τών άοράτων τού
τιον ζώων. Άλλά καί έντός τοΰ φλοιού τής γής
εύρίσκομεν πολλάκις όγκους άπειρους εκ τών 
λειψάνων τών ζωυφίων τούτων άποτελεσθέντας. 
Είδη τ ιν ά , ών τά μέγεθος μόλις φθάνει είς 
1 ,5 0 0 στόν ένός χιλιομέτρου, συνιστώσιν ύπό τό 
έδαφος ύγοών τόπων άληθή ζώντα καί κινούμενα 
στρώματα πολλών μέτρων πάχους.

Έν τοΐς βορείοις μέοεσι τής ’Αμερικής έξευ- 
ρεθησαν στρώματα αποτελουμενα υπο ζωντων 
μικροσκοπικών ζώων είς βάθος 2 0  ποδών. II

πεΐν, έπί έαψύχου έδάφους, δ, έάν ήδύνατο ΐνα
/ » > * / ' *  * Υ ι' νyj.vrfrl εςαιφνης, αν^οειςεν αν το τ:αραοοςον

καί τών φυτών, μή φειδόμενα μηδενός οργάνου 
καί αύτών τών μηδεμίαν εςοόον και συνάφειαν 
τών έκτάς έχόντων. Τά ύε άγγεΐα άτινα ό ιαό ί- 
δουσι τό αίμα είς άπαν τά σώμα, καιπερ παντα
χόθεν άποκεχωρισμένα τών έκτος, περιεχουσι 
πολλάκις μικρά τοιαΰτα ζωύφια άναμεμιγμενα 
τοΐς αίματοσφαιριδίοις καί ζώντα εν τω κύκλο - 
φαροΰντι ρεύματι τοΰ αίματος.

Το αίμα περιφέρεται κ.αθ’ έκάστην ημέραν 
2 ,8 0 0 ίκι; έν τώ συστήματι τής κυκλοφορίας τού 
άνθρώπου. Έάν δέ ύπολάβωμεν ότι ό τελείας 
ούτος κύκλος εχη μήκος 4  ή 5 μέτρων, τά  μετά 
τοΰ αίαατος στρεφόμενα ζωύφια συναναχορευουσι 
καθ’ έκάστην περιαγωγήν μετά τοΰ α ίματος, 
διατρέχοντος μ ετ’ αύτών τρεΐς λεύγας καθ’ έκά
στην ήαέοαν. Φρικτή ταΐς άοοάτοις τούτοις και 
άσθενεστατοις ούσιν οόοιπορια I

Ό  άνθρωπος μεγαλοφρονών έφ’ έαυτώ δέν 
έννοεΐ οπόσον πλήθος άοράτων ζώων κατατρώγει 
αύτόν άείποτε καί πολλάκις παντάπασι δ ια - 
οθείοει. Ίδίω ς δέ τά  ζωύφια ταΰτα ένδιαιτών-
' 1 ~  ̂ ~   ΤΧτα ι τω εντερικω σωΛηνι ταυ άνθρώπου.

’  ̂/
Τό
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Θριοάκνη ή Γιγαντιαία.

θέααα πόλεως κινουμένης. Τα δέ ζώα ταύτά είσι 
τοσοΰτον μικρά ώστε μόλις 1 0 ,0 0 0  αύτών τ ι 
θέμενα πλησίον άλλήλων δύνανται ί'να κατά- 
σχωσι τόπον ένος άακτυλου. Ελογισαντο οτι 
είναι χρεία 1 ,111  ,5 0 0 ,0 0 0  αύτών είς τά άπο- 
τελέσαι βάρος ένός γράμματος.

Άπεδείχθη ότι τά  τοιαΰτα κινητά καί έμ
ψυχα έδάφη δέν είναι ασφαλή, ούόέ όύνανται 
ΐνα γίνωνται χρήσιμα είς κτίσιν οίκων. Έν Βε- 
ρολίνω πολλαί οίκοι κατεστράφησαν άπαβαλόντες 
τήν ισορροπίαν, ώστε οί κάτοικοι άναγκάζονται 
νΰν ΐνα σκάπτωσι πολύ βαθύτερον, έ'ως ού δια- 
περάσαντες τό ζών στρώμα, εΰρωσιν άληθέ; μ ό 
νιμον έ'δαφος.

Ούχί δέ μόνον τά  ΰδατα καί ή γή , άλλά καί 
αύτή ή άτμοσφαΐρα βρίθει τοιούτων μικρών ζώων. 
Κατά τάν Οΰμβόλδον συνιστώσιν έ'ν τισ ι χώραις 
ίδ ια  ζώων γένη, ά'τινα ε’ίτε ζώντα ε’ίτε άποθανόντα 
συσσωρεύονται πολλάκις ύπό τοΰ άέρος τοσαΰτα 
τό πλήθος ώστε σκοτίζουσι τά  πέριξ καί άποπνί- 
γουσι τούς περιοδευτάς. Οΰτως ό "Ερεμβεργ, άνα- 
λύσα; κονιορτώδη βροχήν πεσοϋσαν είς τό πλοΐον 
αύτοΰ παρά τάς ^ίκτάς τής Αφρικής, έξεΰοε δε
καοκτώ είδη ζωυφίων άσπιόοφόρων.

'Ό  δέ πάντων παραδοξότατον, ότι τά  ζώα 
ταΰτα δέν άναφύονται μόνον έν τοΐς ΰδασι, τή 
γή καί τώ άέρι, άλλά καί έκλέγουσιν ώς κατοι- 
κητήριον τά  έντόσθια καί τα όργανα τών Γώων

στόυ.α καί αύτοΰ τοΰ ύπερλιαν τών οάοντων αύ
τοΰ έπιιΑελουμένου άνθρώπου κατοικεΐται υπο 
υ.υ:ιάδων τοιούτων ζωυφίων. Ο κοινος λεγομε 
νος τάρταρος, όστις συνάγεται περί τούς όύοντας 
καί οθείοει αύτούς, δεν είναι άλλο ειμη το μικρο- 
σκοπικάν νεκραταφεΐον, ενθα εταφησαν οι σκε

λετοί ή οί έκ χαλικιού θώρακες τών.ζωυ
φίων τούτων.

Έντέρων σκώληκες εχοντες μόλις μέ
γεθος κεφαλής περόνης συναθροιζόμενοι και 
άποικίας όλας συνιστώντες έν τή κεφαλή 
τών προβάτων έπιφέρουσι τήν παράδοξον 
άσθένειαν κ ε φ α λ α ιμ ια ν  ( to u rn is ) ,  καθ 
ήν τά  δύστηνα ζώα στρέφονται άδιαλεί- 
πτω ς πεοί έαυτά καί μαινόμενα άποθνή- 
σκουσιν.

Αναρίθμητα πλήθη άλλου μικροτερου 
σκώληκος κατατρυπώσι και κατασκηνοΰ- 
σιν έν άπασι τοΐς μυϊκοις όργανοις τοΰ 
άνθοώπου. Πληθύνονται δε μετά τοσαύτης 
ταχύτητος ώστε ήρίθμησαν μέχρις 2 5  ές 
αύίών έν ένί τών μικρών μυων τοΰ εσω
τερικού ώτάς, ούτινος το μεγεθος μόλις 
έξι σοΰται κόκκω άμύλω.

Ό  σκώληξ ούτος, περί ού τοσοΰτος έγέ
νετο έσχάτως λόγος, είναι τ ρ ι χ ι ν  ή ε λ  ι - 
κ ο ε ι δ ή ς ,  ή εύοισκομένη έν τώ χοιρω, 
περί ής είπομεν έν τώ τεταρτω τεύχει. 
At τρίχινες μεταδίδονται τώ άνθρώπω, 
έάν φάγη τού ύπ αύτών μεμιασμενου 
χοιρίου κρέατος. Εισελθούσαι εις τα σώ
μα αί τρίχινες πληθύνονται εντός τών 

έντοσθίων, τά  δέ νεογνά κατακλύζουσιν οΰτω

δέ θάνατος έπέρχεται έκ τής τοιαυτης κατα
στάσεως. Ό  άνθρωπος ζών έ'τι γίνεται έρμαιον 
καί βορά τών άοράτων τούτων σκωληκων, και 
αύδεμία άνθρωπίνη δύναμις δύναται ίν άνα- 
στείλη τό έρνον αύτών.

Οΰτω λοιπόν βλέπομεν ότι ή έπικρατεια τών
μακροσκοπικών 
άπειοον !

Υ,,ωυφιων

I I .

εκτείνεται επι

ΤΑ Π ΡΟ  ΤΟ Γ Κ ΑΤΑΚΑ VSMOV 

Ε Γ Χ Υ Μ Α Τ Ο Β Ι Α  Ζ Π Υ Φ Ι Α .

Το πλήθος τών ζωυφίων τούτων κατα τινας 
γεωλογικάς περιόδους, ώς είόομεν και άλλαχοΰ 
τής Έ π ιθ  εω ρ ή σ εω ς , είναι έκ τών παραδο- 
ξοτάτων τής φύσεως φαινομένων. Επειδή κατά 
τόν ’Έρεμβεργ έ'καστος τετραγωνικός δάκτυλος 
κιμωλίας γης περιέχει έκατομμύρια τοιούτων 
ζωυφίων, ών τά  πλήθη ηύξάνοντο καί συνεπε- 
τείνοντο οΰτως, ώ στε, καίπερ μικρότατα καί 
άόρατα οντα, άπετέλεσαν ολόκληρα όρη ύπερ- 
ύψηλα έπί τοΰ φλοιού τής γής. Οί χαλικώδεις 
βράχοι οί ονομαζόμενοι Τριπόλεις σύγκεινται 
έκ σκελετών πολλών ειδών μικρών ζ ω υ φ ίω ν



τ ί ς  οίκογενείας B aeillaries. Οί βράχοι ούτοί 
είσιν, οΰτως είπεΐΛ, «ί νεκροπόλεις τών ζωυφίων 
άτινα εζων προ τοΰ κατακλυσμοΰ.

'Η  πόλις 'Ριχμόνδη τ ί ς  βορείας Λ μερικής 
είναι έκτισμένη έπί τοιούτων νεκροταφείων. 
Έκαστος κόκκος τ ί ς  έν τ ί  πόλε ι κόνεως ην π ά 
λαι ποτέ έμψυχος. Ένίοτε το ΰψος των στρω
μάτων τών συσταθέντων έκ τ ί ς  συσσωρεύσεως 
τών σκελετών των ζωΰφιων φθάνει είς βάθος 
πολλών έκατοστύων μέτρων. Έάν δέ ή δυνατό 
τις ινα συσσώρευση τοσαΰτα ανθρώπινα ταρι- 
χευτα σώματα, ε/.ααεν άν δρος ϊσον το ύψος 
ά κτΐν ιτηςγης. Εϋκολώτατα δέ πεισόμεθα τοΰτο, 
έαν ξύσωμεν διά μαχαιριδίου έξ έπ ιπολίς τεμ ά 
χιον τοΰ Τριπόλεως, καί θέσωμεν την έξ αύτοΰ 
κόνιν ύπο τό μικροσκόπιον άναμίξαντες αύτήν 
πρότερον σταγόνι ΰδατος· διότι τότε το μικρό - 
σκόπιον άναδεικνύει τοιαύτας τινας είκόνας, αΐ- 
τινές εισιν q σκελετός η τά περικαλύμματα 
τών προ τοΰ κατακλυσμοΰ ζώων.

Είδη τινά έρυθροΰ Τριπόλεως είναι χρήσιμα ] 
εις βαφήν τών οικιών , άλλα δέ είς καθαρισμόν 
χαλκών άγγείων. ίδιως δέ το υπέρυθρον ρόδινον 
αύτοΰ χρώμα γίνετα ι έκ τών σκελετών τών

ζώων. Ίο  ορυκτόν άλας καί πολλοί πολύτιμοι 
λίθοι οφειλουσι το ωραΐον αύτών ερυθρόν / ρώμα 
τοΐς sv αύτοΐς μικροσκοπικοΐς ζωύφίοις, οίον το 
λεγόμενον σάρδιον ( e o rn a liu e ) .

Ν υκτο/αμπις ή Κεγχροέιοής.

I I I .

Τ Ο  Ο ΡΥ Κ ΤΟ Ν  ΑΑεΥΡΟΝ.
01 ΓΗ Ο Φ Α ΓΟ Ι.

Πολλοί εν τόποις λεπτογαίοις καί, λυπροΐς 
ζώντες λαοι διατρέφονται εκ τινων ειδών γ ί ς  
αΐτινες φαίνονται οτι έχουσιν αληθείς τροφί
μους ιδιότητας. Οί περί τας έκβολάς τοΰ Ό ρι- 1

νόκου κατοικοΰντες Ό τομάκαι τρέφονται ύπό 
άργίλλου παχείας καί σιδηρούχου. Έν δέ τη 
άγορα της Βολιβίας πω λείτα ι τρώξιμός τ ις  άρ- 
γιλλος, λίαν έπιζητη'σιμος τοΐς ίθαγενοΐς · <5 δέ 
Γλίσσων διηγείτα ι δτι έν τη μεσημβρινή ’Αμε
ρική υπαρχουσι πλήθος φυλών γηοφάγων.

Έξετάζοντες την χημικήν σύνθεσιν τών διά
φορων τούτων τρωξίμων γαιών οί φυσικοί έθαύ- 
μασαν εύρόντες αύτάς παρομοίας τώ Τριπόλει η 
άργίλλω περιέχοντι πλήθος έγχυματογενών ζωυ
φίων τοΰ ποταμίου ΰδατος , η μικροσκοπικών 
καγχυλίων. Αί γα ΐα ι λοιπόν αύταί είσι θοεπτι- 
και της αναμιξεως ενεκα αύτών μετά της οργα
νικής ΰλης τών λειψάνων η καί ζώντων μικρών 
ζώων.

Αί πρό τοΰ κατακλυσμοΰ μεταβολαί παρη'γα
γον έπίσης ορυκτόν τ ι  άλευρον, δ οί Λάπωνες 
άναμιγνύοντες θερμοί ΰδατι καί έ'ψοντες μετα- 
βάλλουσιν είς άρτον. Ό  δέ R e lz iu s , ό'στις ανέ
λυσε καί έςη'τασε τά  περί τό άλευρον τοΰτο, έξεΰ
ρεν ότι συνεκειτο εκ δεκαεπτα ειδών μικροσκο
π ιώ ν  ζωυφίων παρομοίων τοΐς ύπό τό Βερολΐνον 
ζώσιν.

Οΰτω λοιπόν αί νεώτεραι έπιστημαι έσαψη'-

τ ο ε ιδ ώ ν  ( Nummulites ) . Αί δέ Πυραμί
δες της Μέμφιδος καί ή παρ’ αύτάς κεφαλή 
της Σφιγγός, καί άπλώς τά  πλεΐστα τών έ'τι 
σωζομένων μνημείων της άνω καί μέσης Α ίγυ
πτου κατεσκευάσθησαν έκ τοιούτων λ ίθω ν . 
Έπειδή δέ τά  κογχία ταΰτα είναι όμοια κόκκοις 

φακής, οί άρχαΐοι οδοιπόροι εύρίσκοντες αύτά 
παρά τάς πυραμίδας, ύπελάμβανον δ τ ι ίσαν 
απολιθιυσεις τών φακών άς έ'τρωγον οί τάς πυ
ραμίδας κατασκευάσαντες έργάται. Πρώτος δέ ό 
Στράβων κατέδειξε την άληθί κογχιτικην αύτών 
©ύσιν.I

V.

ΚΟΛΟΣΣΑΪΑ ΜΑΛΑΚΙΑ.

Εξετάζοντες την φύσιν τών μαλακίων κα
θόλου, ών τά μικροσκοπικά άποτελοΰσι τήν τε- 
λευταιαν βαθμίδα τών ζώων έκπληττόμεθα βλέ- 
ποντες έ'νια αύτών διη'κοντα είς μέγεθος τερά
στιον. Η λεγομένη Γ ιγ α ν τ ια ία  Θ ρ ιδ ά κ νη  
^Benitiet·), ην μεταχειρίζονται έν ταΐς καθο- 
λικαΐς εκκληοίαις ώς δοχεΐον άγιασθέντος ΰδα
τος, ζ ί  έν τώ  άρχιπελάγει τών Μολούκων, 
κα ι δύναται ΐνα τρέφη εΐκοσιν άνθρώπους. Οί

νισαν πλήθος φαινομένων, άτινα διέμειναν άνε- 
ξηγητα μ έ /ρ ι τοΰ νΰν.

IV . 

ΑΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Ι Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ε ίΣ ,

Εάν έμμένοντες τη τούτιον μελέτη μεταβώ- 
μεν άπό τών άοοάτων μικροσκοπικών ζωυφίων 
πρός τά μεγαλείτερα , βλέπομεν τά  κογχύλια 
αύτών αΰξοντα μέχρι μεγέθους κεφαλής περόνης 
καί συντελοΰντα πολυτρόπως είς τήν μόρφωσιν 
τοΰ φλοιού της γ ίς .  Αί λεγόμεναι Αμυλιώται 
εύρίσκοντο είς τοσοΰτον πλίθος κατά τάς Παρι- 
σινάς λεγομένας θαλάσσας, ώστε τά  κογγ ία αύ
τών καθεζόμενα είς τόν βυθόν άπετέλεσαν ύπο- 
βρύχια ό'ρη, άτινα, έκλειψασών τών θαλασσών, 
έφάνησαν έ'ξαλα. Έ ξ αύτών έξορύσσονται έκ τών 
περιχώρων τών Παρισίων έν τώ παρόντι οί είς 
κατασκευήν της πόλεως χρη'σιμοι λίθοι', αί δέ 
πλεΐσται τών οικιών τών Παρισίων συνιστώνται 
έκ τών κογ·/ίων τών ζωυφίων τούτων. Δυνάαεθα 
λοιπον ΐνα εϊπωμεν ό'τι ή περικαλλής αΰτη μη- 
τροπολις δέν είναι άλλο πλήν σωρός σκελετών
ζωυφίων

Τα λείψανα τών μικρότατων τούτων ζώων 
εσχον πολύ πλείονα ροπήν πρός τήν μόρφωσιν 
τ ί ς  γ ίς ,  ί  οι σκελετοί καί αύτών τών κολοσ-

Μιχροσκοπιχά ζωΰφια.

σαιων πρό τοΰ κατακλυσμοΰ ζώων, οίοι οί ρινοκέ- 
ρωτε;, αί φάλαιναι, οί έλέφαντες.

Η τώ Νείλω παρομαρτοΰσα Αραβική όρέων 
συνεχεία άποτελειται άπασα έκ τών κογχυλίων 
ετέρων ζωάριων, τών λεγομένων Ν ο μ ισ μ α -

ιθαγενείς μεταχειρίζονται τάς παμμεγέθεις αύτών 
κόγχας άντί δοχείων έν οίς λούουσι τά πα ιδ ία .

Εΐδη τινά τών πρό τοΰ κατακλυσμοΰ Ά μμωνι- 
τών έ'φθασαν είς καταπληκτικόν μέγεθος. Ό  Βυ- 
φών είδε ϊνα τινά μέγεθος Εχοντα τροχοΰ άμά-

Τό παραδοξότατον δ'μως πάντων τών μέχρι 
ΤΟΰδί έξευρεθέντων κολοσσαιων μαλακίων είναι 
ό έν ετίι 1861 ύπό τοΰ άτμοπλοίου A lec ton  
μεταξύ της Μαδέρας καί τών Καναρίων νη'σων 
απαντηθείς πολύπους. Τό τέρας τοΰτο ειχε βά
ρος 2 0 0 0  χιλιογράμμων, μέγεθος δέ εξ μέτρων, 
μή λογιζομένων τών δεινών πλοκάμων οΐτινες 
ΛΙριεστεφάνουν τεράστιοι τήν κεφαλήν. Ο 
πλοίαρχος Bouyer έπιβάς λέμβου άντεπεξηλθεν 
άύτώ , άλλά φοβηθείς μήπως περιτυλίξας διά 
τών πλοκάμων αύτοΰ άνατρέψη τόν λέμβον, 
δέν έτόλμησεν ΐνα συλλάβη ζώ ντα , άλλά

θανατώσας έ'λαβεν αύτόν άποταμων εις τε
μάχια.

Ιδού πώς περαίνει τήν διήγησιν αύτοΰ ό άςιό- 
πιστος πλοίαρχος B o u y e r, ον μεγάλως κατέ- 
πληξε τό έμφανισθέν κολοσσαΐον έκεΐνο ζώον.

« ’Αφότου εΐδον όφθαλμοφανώς τό άλλόκοτον 
έκεΐνο ζώον άδυνατώ ΐνα απιστήσω τας παρα- 
δοξοτάτας διηγη'σεις τών ποντοπορούντων. Υ πο
λαμβάνω η ό'τι ή θάλασσα περιέχει εϊσέτι καί 
νΰν έν τοΐς βυθοΐς πολλά άγνωστα ήμΐν ζώα, 
λείψανα τοΰ παναρχαίου κόσμου, η δτι ένίοτε ή 
γόνιμος αύτης δύναμις, μηκέτι άποσβεσθεΐσα, 
γέννα μέχρι τοΰ νΰν τά  παραδοξότατα τών 
ζώων ά'τινα καταπλη'ττουσι τούς ναύτας καί γ ί
νονται αίτια μυστηριωδών καί άληθώς άπιστων 
διηγη'σειον. » Μ.

Ο  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν

ΚΑΙ ΧΟ ΕΡΕΧΘΕΪΟΝ.

(Συνέχει* τέλος.)

*Ην λοιπόν πανάοχαιον τό ιερόν τοΰτο, 
και πάντων τώ,ν έν Αττική ‘προγενέστερον, 
άφ’ οδ έπί 'Ομήρου ήν ήδη γνωστόν και πε
ρίφημον, καί περιείχε τό άρχαΐον άγαλμα 
τής ’Αθήνας, τό διϊπετές νομιζόμενον, ώς 
λέγει ό Παυσανίας. « Τό δέ άγιώτατον fv 
κοινω πολλοϊς πρότερον νομισθέν έτεσιν ή συ'·· 
ήλθον άπό τών δήμων £στιν Αθήνας άγαλμ* 
έν τή νΰν ’Ακροπόλει. Φήμη δ’ ές αυτό εχ«~»



πεσεΐν έκ τοΰ ούρανοΰ. >> Κατεστράοη δμως 
ή αρχαιότερα οικοδομή, έν Όλυμ. 75 α' 
ύπο τών Περσών, οΐτινες <· το ίρον ουλήσαν- 
τες, ένέπρησαν πάσαν τήν ’Ακρόπολιν » καθ’ 
Ηρόδοτον. Αλλά φαίνεται ό'τι καί μετά τήν 

πυρκαϊάν είχον μείνει τά τείχη, διότι προσ- 
τίθησιν δ αύτός συγγραφεύς, ό'τι μετά ταΰτα 
οί Αθηναίοι, διαταχθέντες ύπό Ξέρξου νά 
θυσωσιν έν τη ’Ακροπόλει, -< ’Ανέβησαν εϊς 
τό Ιρόν· » Όπως δήποτε, άνωκοδομήΟη 
ολως νέος καί ό ναός οδτος όταν καί τά 
λοιπά τών Αθηνών ιερά, καί ρητώς έν Ο- 
λυμ. 92 καί 93, ύπό αρχιτεκτόνων Φιλο- 
κλέους Αχαραρνέως καί Αρχιλόχου Αγρυ- 
λήθεν, ώς μανθάνομεν έξ έπιγραφών.

Ο Ξενοφών λέγει· « Τώ δ’ έπιόντι έ'τει 
ω ή σελήνη έξέλιπεν, εσπέρας, καί ό πα
λαιός τής Αθήνας ναός έν Αθήναις ένε- 
πρήσθη, Πίτιος μέν έφορεύοντος, άρχοντος 
δέ Καλλίου Αθήνησι. » Καί π α λ α ιό ν  μέν 
ναόν έννοεϊ τον περιέχοντα τό άρχαΐον 
άγαλμα, τον ανέκαθεν καί πάντοτε ούτω 
καλούμενον τής Πολιάδος, καί τοι τότε άρ
τίως άνακαινισθέντα · ή ο' έποχή, ήν διά 
τοΰ όνόματος τοΰ άρ·/οντος προσδιορίζει, εί
ναι ή τής ’θλυμ . 93 γ '.  Αλλ’ ή πυρκαϊά 
αύτη μικρόν, φαίνεται, έβλαψε τον ναόν, 
διότι τά σωζόμενα έρείπια πηγάζουσιν ούχί 
έξ έπισκευής, άλλ’ ές αύτής τής οικοδομής 
τής γενομένης έπί τών εύτυχών καί ένδοξων 
τής πόλεως ήμερών. Τοΰτο άποδεικνύει 
άναμφιλέκτως καί ή μεγάλη καλλονή καί 
έντέλεια τής έργασίας αύτών, καί ή άκοι- 
βής αύτών συμφωνία πρός τάς ρηθείσας 
έπιγραφάς, αΐτινες, προγενέστεραι ούσαι τής 
πυρκαϊάς, άναφέρουσι λεπτολόγως τά καθέ
καστα τής οικοδομής.

Καθ’ ά δ’άπέδειξαν αι άνασκαφαί άς ένήρ- 
γησεν ή Ελληνική Κυβέρνησις συνεργεία 
καί τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας Κ. Πισχα- 
τόρη, ό ναός οδτος ειχε σχέδιον ολως ιδιόρ
ρυθμον καί διάφορον τοΰ συνήθους.

'θ  Παυσανίας λέγει· « Καί διπλοΰν γάρ 
έστι τό οίκημα,» καί κατωτέρω προσθέτει· 
« Κεϊται δέ έν τώ  ναώ τής Πολιάδος 'Ερ
μής, » καί ετι παρακατιών « Τώ ναώ 
δέ τής Αθήνας Πανδρόσου ναός συνεχής 
έστι. » Εκ τούτων ήδύνατο νά ύποτεθή, 
ότι 6 ναός ήν τετραπλούς, περιέχων το δι- 
πλοΰν ’Ερεχθεΐον, τον ναόν τής Πολιάδος 
καί τόν τής Πανδρόσου. Αλλ’ αύτόθι ό αύ
τός συγγραφεύς θέτει τήν έλαίαν τής Αθή
νας έντός τοΰ ναοΰ τής Πολιάόος, έν ω ό 
Ηρόδοτος λέγει ‘ « ’'Εστιν έν τή Ακροπόλει 

ταύτη ’Ερεχθήος τοΰ γηγενέος λεγομένου 
είναι νηός, έν τώ έλαίη τε καί θάλασσα 
έ'νι. » Ό θεν φαίνεται ό'τι τό Ερεχθεΐον ήν 
το αύτό μετά τοΰ ναοΰ τής Πολιάδος. ’Αλλά 
πάλιν κατ’ Απολλόδωρον «'Η κεν ουν πρώ
τος Ποσειδών εις τήν Αττικήν, καί πλήξας 
τή Τριαίνη κατά μέσην τήν Ακρόπολιν, άνέ- 
φηνε θάλασσαν, ήν νΰν ’Ερεχθηιδα καλοΰσι. 
Μετά δέ τοΰτον ηκεν ή Αθηνά, καί ποιησα- 
μένη τής καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα, 
έφύτευσεν έλαίαν, ή νΰν έν τώ  Πανόροσείω 
δείκνυται · » όθεν τό Πανδρόσιον ήθεΛεν εΐ- 
σθαι συνώνυμον τώ Ναώ τής Πολιάδος.Όθεν 
εξάγεται ότι ή έλαια, ώς καί παρ’ Απολλο- 
δώρω, εκειτο έν τώ  Πανδροσίω, ότι οέ τό 
Πανδρόσιον, ώς καί παρά Παυσανία, όιεκρί— 
νετο τοΰ ναοΰ τής Πολιάδος, καί εκειτο β α - 
θύτερον έκείνου- Τέλος δέ, μία τών περί 
τής τελευταίας οικοδομής τοΰ ’Ερεχθείου 
πραγματευομένων έπιγραφών, ή εϊς το Βρε- 
ταννικόν Μουσεΐον έναποτεθειμένη καί ύπό

Βοικίου έκοοθεΐσα ονομάζει « τοίχον προς 
του Πανοροσίου » καί α πρόστασιν πρός τώ 
Κεκροπίω, » ώστε είς τά τρία ονόματα τοΰ 
Ε ρ ε χ θ ε ί ο υ ,  τοΰ ναοΰ τής Π ο λ ιά δ ο ς ,  

τοΰ Πανόροσίου διά τον πολύπλοκον τοΰ
τον ναόν, προστίθεται καί τέταρτον, τά τοΰ 
Κεκ ροπ ίου .

’Από τής κορυφής τής Ακροπόλεως, έφ’ ! 
ης ίσταται ό Παρθενών, τό έδαφος ταπεινού- 
μενον πρός βορράν, άποτελεΐ δύο άνισοπέ- 
οους βαθμίδας. Είς δέ τούτων τήν κατωτέραν 
ώκοοομήθη τό ’Ε ρ ε χ θ ε ΐ ο ν ,  στηρίζον τον 
νότιον αύτοΰ τοίχον, μετά τής προστάσεως 
τών Καρυατιδών, έπί τοΰ χείλους τής άνω- 
τερας, ήτις, καί έξ ανατολών στρεφομένη 
φερει ετι καί τήν ανατολικήν πρόστασιν έν ω 
ή βόρειος καί ή δυτική πλευρά ΐστανται έπί 
τοΰ ταπεινοτέρου έδάοους.

Ην δ’ ό ναός διπλοΰς μόνον, καί περιείχε 
πρός άνατολάς τον τής Π ο λ ι ά δ ο ς  Αθήνας 
μετά τοΰ τάφου τοΰ ’Ερεχθέως, καί έξ οδ 
Ε ρ ε χ θ ε ΐ ο ν  αύτό έκαλεΐτο, άμφοτέρων 

τών ονομάτων διδομένων κατ’ έπέκτασιν 
καί είς ολον τον ναόν. Τοΰ μέρους δέ τούτου 
τοΰ ναοΰ προηγείτο άνατολικώς ή έξάστυλος 
Ιωνική πρόστασις, καί ή θύρα αύτοΰ ήν 

ισόπεοος τώ ανωτέρω έδάφει τής Ακροπό
λεως, φέρουσα έντός τοΰ ναοΰ είς πάροδον 
ισοϋψή πρός το έδαφος τοΰτο , παρατεινομέ- 
νην παρά πάσαν τήν άνατολικήν πλευράν, 
καί πιθανώς στρεφομένην καί παρά τάς άλ
λας ούο, άλλ ούτως, ώστε παρά μέν τήν 
αρκτικήν αμέσως κατήρχετο, ώς τά έπί τοΰ 
τοίχου ΐχνη οεικνύουσιν, είς το ταπεινότερον 
εοα^ος τοΰ ναοΰ, παρά δέ τήν νοτίαν έξε- 
τεινετο έφ’ ικανόν, καί μετά ταΰτα μόνον 
κατέβαινε προς θύραν άνοιγομένην έν τώ 
μεσοτοίχω τώ οιαιροΰντι, τά δύο τμήματα  
τοΰ ναοΰ.

Τό δυτικώτερον τών τμημάτων τούτων 
έκλήθη Π α ν δ ρ ό σ ι ο ν ,  έκ τής Πανδρό
σου, θυγατρός τοΰ Κέκροπος, τής μόνης 
ήτις,  λαβοΰσα μετά τών αδελφών αύτής 
παρά τής Αθήνας είς παρακαταθήκην έν κι- 
βωτίω τον μικρόν Έρεχθέα Α ' ή ’Εριχθό- 
νιον, υιόν τοΰ' Ηφαιστου καί τής Γής, έμεινε 
πιστή είς τήν διαταγήν τής Θεάς, μή θελή- 
σασα ν’ άνοιξη τό κιβώτιον, όταν αί δύο άλ- 
λαι, ή ’Αγραυλος καί ή Έ ρση, παρήκουσαν 
αύτή ύπ’ ένοχου περιεργείας, δι’ δ καί έξ ορ
γής τής Θεάς μανείσαι, κατερρίφθησαν άπό 
τών βράχων τής Ακροπόλεως. 'Ως έκ τούτου 
ή Πάνδροσος συνετιμάτο μετά ταΰτα έν τώ 
ναώ μετά τής Αθήνας. Ην ο έν τώ Παν
δροσίω, κατ’ Άντίοχον , καί ό τάφος τοΰ 
Κέκροπος, το Κ ε κ ρ ό π ι ο ν  τής έπιγραφής, 
ού ούδέν μέν ίχνος σώζεται, διότι άπαν τό 
έδαφος τής διαιρέσεως ταύτης, άνασκαφέν 
έπι τών Οθωμανών ή καί άρχαιότερον, ειχε 
μεταποιηθή είς δεξαμενήν, άλλ’ οδ ή θέσις 
ήν άναμφιβόλως έν τή νοτιοδυτική γωνία 
Οιότι τον ύπέρ έκείνην τοίχον όνομάζει ή 
έπιγραφή « πρός τοΰ Κεκροπίου. >*

« Εν τώ Πανδροσίω ήνκατ’ Απολλόδωρον, 
καί ή ελαία τής Αθήνας, ή καθ’ Ησύχιον 
« ΓΙάγκυφος ■* λεγομένη, διότι, ούτως έγκε- 
κλεισμένη καί έστερημένη φωτός καί άέρος, 
ού μόνον πάγκυφος έπρεπε νά είναι καί κα- 
χεκτική, άλλά καί διά θαύματος μόνον έδύ
νατο νά εχη τήν έξαίσιον έκείνην ικμάδα, 
οι’ ής, καεΐσα έπί Ξέρξου, άνέδωσεν έν δυσίν 
ήμέραις, καθ’ Ηρόδοτον, «βλαστόν δσοντε 
πηχυαΐον ·> · καί ούδέ θά έθαλλε καν παντά- 
πασιν, άν δ ναος οδτος δέν είχεν, έπίτηδες 
άναμφιβόλως, ο,τι είς ούδένα έτερον Ε λ λ η 

νικόν ναόν τής έποχής καν ταύτης ύπάρχει, 
έν τώ δυτικώ τοίχω έπί ύψηλής κρηπίοος 
τρεις μεγάλους φωταγωγούς ή παράθυρα, 
οιαιρουμένους πρός τά έξω δι’ ήμικιόνων 
Ιωνικών. Ε ίχε ο’ ώς φαίνεται δ έλάσσων 

οδτος ναός τρεις θύρας, υίαν μέν, κατά 
τά ρηθέντα, τήν έκ τοΰ μείζονος είς αύτόν 
άγουσαν, έτέραν δέ μεγάλην καί λαμπράν, 
τήν κυρίως θ ύρω μ α  καλουμένην ύπό τής 
έπιγραφής, προς άρκτον άνοιγομένην καί 
έξωθεν κοσμουμένην ύφ'" ώραιοτάτης τε
τραγώνου έξαστύλου Ιωνικής προστάσεως, 
καί τρίτην άλλην μικράν, πρός μεσημβρίαν 
φέρουσαν είς το άνώτερον έπίπεδον τής 
Ακροπόλεως διά μικράς κλίμακος, ήν κρύ
πτει ή ώραιοτάτη τών Καρυατιδών πρόστα- 
σις. ’Εχει δέ καί ή πρόστασις αύτη κρη- 
πίοα , ώς ή δυτική τοΰ ναοΰ πλευρά, καί 
άντί κιόνων εξ θαυμάσια αγάλματα παρθέ
νων έν στολή παναθηναϊκή, αΐτινες φέρουσιν 
έπί τών κεφαλών αύτών άνέτως καί άβιά- 
στως το έλαφρόν γείσωμα, συγκείμενον έξ 
Ιωνικών έπιστηλίων, μετά ρόδων ώς κο

σμημάτων , καί ύπεράνω αύτών κυμάτιον 
μόνον μετά μικρών καί πυκνών Ιωνικών 
οοόντων, άνευ ζωοφόρου.

Ως δ Παρθενών είναι τό μεγαλόπρεπε- 
στατον, ούτω το ’Ερεχθεΐον είναι το κομψό- 
τατον τών οίκοοομημάτων ά ποτε παρήγα
γεν ή άρχαία τέχ νη έν τή ύπερτάτη ακμή 
αύτής, θαυμάσιον έπίσης καί έν τώ συνόλω 
ώς καί έν ταΐς έλαχίσταις αύτοΰ λεπτομε- 
ρείαις. Ίω ν Ιωνικών αύτοΰ κιόνων αί βά
σεις κοσμούνται κατά τήν σπείραν οιά πλου- 
σιωτάτων καί ακριβέστατα είργασμένων πλο
κάμων, τά άνθέμια τά έπί τοΰ ύποτραχηλίου 
τών κιονοκράνων καί έπί τής έπικρανίτιδος 
τών τοίχων, είσί τής κοσμητικής γλυπτικής 
δείγματα άπαράμιλλα διά χάριν, πλούτον 
καί ώραιότητα. Α» έλικες τών κιονοκράνων 
έκοσμοΰντο κατά τάς έπιγραφάς διά χαλκοΰ 
έπικεχρυσωμένου κατά τούς όφθαλμούς, καί 
οιά πολυχρόων λι'θΐυν, ών τινες έτι διατη
ρούνται· έγκαυστικώς δ’ ήσαν έζωγραφημένα 
διά μαιάνδρων μέν τά  έσωτερικά κυμάτια, 
οι’ αστέρων δέ τά φατνώματα τής νοτίου, 
καί πιθανώς τής άνατολικής προστάσεως , 
τά δέ τής βορείου ή τής τών Καρυατιδών, 
είχον προσθέτους χαλκούς έπιχρύσους άστέ- 
ρας, ώς άποδεικνύουσιν αί πρός έγκαθήλω- 
σιν αύτών ώρισμέναι οπαί. Η ζωοφόρος δέ 
τέλος, άναλόγως τή λοιπή εύπρεπεία, συνέ- 
κειτο έξ άγαλματίων λευκών, έπικεκολλη- 
μένων έπί μέλανος ’Ελευσινίου λίθου, καί 
ώς έκ τοΰ συνδυασμού τούτου τών χρωμά
των ώραιοτάτην άποτελούντων έντύπωσιν. 
Εκ τών αύτών δ’ έπιγραφών πληροφορού- 

μεθα ό'τι ό ναος ήν ύπο'στεγος, ξυλίνην βε
βαίως έ'χων τήν οροφήν, διότι ούδέν ίχνος 
λιθίνης διετηρήθη, καί οτιέφωτίζετο, ή άνα
τολική κάν αύτοΰ διαίρεσις, ή μή έ'χουσα 
θυρίδας ώς τήν δυτικήν, δι’ έξ οπαίων ή 
φ ε γ γ ι τ ώ ν ,  έχόντων έπειργασμένα χαλκά 
καί βεβαίως έπίχρυσα φύλλα άκάνθου, καί 
τ  αρχιτεκτονικά κοσμήματα τά καλούμενα 
« χάλκας >>. Σημειώσεως ο άξία πληροφο
ρία ώς προς τον βίον τών άρχαίων καλλι
τεχνών καί τήν κατά τούς τότε χρόνους βιο
μηχανικήν τής τέχνης έξάσκησιν άπαντάται 
έν ταΐς περί ’Ερεχθείου έπιγραφαΐς, δτι οί 
αρχιτέκτονες τοΰ άμιμήτου τούτου άριστουρ- 
γήματος έμισθοδοτοΰντο πρός μίαν δραχμήν 
τήν ημέραν.

Α Λ ΕΞ. Ρ . ΡΑ Γ Κ Α Β Η Σ .

Ή  πόλις ΙΙίσα. — Έ ν  άρ’.στερα ό κλινών ΙΙύργοι,. Έ ν  6ες α τό Βχτιτιστήριον. 
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(Συνέχ. καί τέλος.)

Καθ’ ό'λον τον μεσαιώνα ή ζωγραφική 
ήν περί τά  θεία. ’Αλλ’ δ πολιτικός τών ιτα
λικών δημοκρατιών βίος έπενεγκών νέας 
χρείας άνήγαγε τήν τέχνην εϊς νέαν οδόν 
οί δέ τεχνΐται ένθουσιώντες ήρξαντο ΐνα ζω- 
γραφώσι τά σύγχρονα κατορθώματα, καί 
ούτως άρχήν έλαβεν ή περί τήν ιστορίαν 
ή ή μ ε γ ά λ η  λεγομένη ζωγραφική. ’Εν 
Φλωρεντία ή ένδον έπιφάνεια τών τοίχων τοΰ 
Μεγάρου τής κυβερνήσεως έκοσμήθη είκόσιν 
άναμιμνησκούσαις τά λαμπρότατα τής πό
λεως κατορθιυματα, τήν άλωσιν τής Σιέν- 
νης, τήν κατάκτησιν τής Πίσης, τάς άπο 
τών Αρετίνων νίκας, καί τέλος τήν έκδίωξιν 
τοΰ δουκός τών Αθηνών, τυράννου ον δυστυ
χή ς πόλεμος βία προσήγαγε τή πόλει.

Απασών δέ τών ’Ιταλικών πόλεων ή 
Φλωρεντία μάλλον διέπρεψε φιλοτεχνία καί 
φιλομουσία.Ότε δ Πισάτης Ανδρέας ήγαγεν 
εϊς πέρας τήν πρώτην τοΰ βαπτιστηρίου πύ
λην , καί έξεκάλυψεν αύτήν τώ πλήθει, 
έξέπληξε πάντας ώς μέγα τι κατορθώσας.

Αί άρχαί ήλθον πομπικώς ποος το 
βαπτιστήριον, συμπαρακολουθούντων τών

ξένων πρέσβεων καί άπάντων τών έν τή 
πόλει έξοχων άνδρών, όπως θαυμάσωσι το 
έ'ργον. Τότε δέ έψηφίσθη καί τό περίφημον 
έκεΐνο διαγώνισμα τής δευτέρας πύλης 
βαπτιστηρίου, ό'περ έγένετο έκ τών μεγί
στων έν τή τέχνη· έπειδή έκηρύχθη καθ’ 
άπασαν τήν Ιταλίαν, καί έπετράπη πάσιν 
ό άγωνισμός. Το έ'ργον επρεπεν ΐνα ήναι 
το κάλλιστον τού αίώνος. Καί έν τή 
πρώτη έκλογή έξελέχθησαν έπτά άντα- 
γωνισταί, οίς έπετάχθη έτήσιος χορηγία, 
άνθ’ ής έκαστος ώφειλεν ΐνα παράσχη τό 
ήμισυ τής πύλης έξειργασμένον έπί χαλκοΰ. 
Έδόθη δέ ώς ύπόθεσις ή θυσία τοΰ Αβραάμ · 
διότι τό θέμα τοΰτο έπιδεικνύει έν ταύτώ 
γυμνάς καί ένδεδυμένας είκόνας καί ζώα. 
Κριταί δέ άπεδείχθησαν τριάκοντα τέσσα
ρες τών άρίστων τής ’Ιταλίας τεχνιτών καί 
ειδημόνων.

Έλθούσης τής ήμέρας τού άγωνισμοΰ 
τρία πρότυπα έκρίθησαν κάλλιστα- το τού 
Βρουνελλέσκη (1377-1441), καί το τού 
Δονατέλλου (1383-1466), περιφήμου ήδη 
οντος, καί το τού τέως αγνώστου νέου τε

χνίτου, τού Λαυρεντίου Γιβέρτη (1 3 /8 - 
1456). Οί δικασταί άπορούντες έβουλεύοντο 
περί τής άξίας έκάστου τών τριών έκτεθέν- 
των έ'ργων ένώπιον άπειρου πλήθους άναμέ- 
νοντος τήν ψήφον αύτών. Τότε δέ δ Βρουνελ- 
λέσκης καί ό Δονατέλλος άποχωρήσαντες 
πρός ώραν καί συμβουλευθέντες άλλήλοις 
έτράποντο πρός τό πλήθος λέγοντες. « Συμ- 
πολΐται, άποφαίνομεν ύμϊν τήν ήμετέραν 
γνώμην, οτι δ Γιβέρτης ύπερέβη ήμάς πάν
τας. Προτιμήσατε αύτόν διότι τούτο δοξάσει 
τήν πατρίδα.’Επειδή αίσχρότερον ήμΐν εσται 
έάν κατασιγάσωμεν, ή έάν δημοσιεύσωμεν 
τό φρόνημα ήμών. (Vasari, Βίος τ ο ΰ Τ ι -  
βέρτου. )  » Οί δέ δικασταί προσήνεγκον τόν 
στέφανον τω Γιβέρτη παραγγέλλοντες αύτώ 
ύπέρ τής πόλεως ΐνα μή φειδόμενος μήτε 
χρόνου μήτε χρημάτων έκτελέση τό έ'ργον, 
τής Φλωρεντίας τοΰτο μόνον ποθούσης, τό 
τυχεΐν καλλιτεχνήματος αύτής άξίου. 'θ  
Γιβέρτης ήσχολήθη έπί ολα εΐκοσιν έτη περί 
τήν έπεξεργασίαν τής διαβοήτου έκείνης πύ
λης, είκοσι οέ ετερα περί τήν της δευτέρας 
καίπερ βοηθούμενος ύπό τε τοΰ πατρός καί



διδασκάλου καί τοΰ υίοΰ καί μαθητοΰ αύτοΰ.
Αποθανόντος δέ αύτοΰ οί Φλωρεντινοί έ'θεσαν 

τήν προτομήν αύτοΰ τε καί τοΰ πατρός 
ύπερθεν τής πύλης έπιγράψαντες · « Αί πυ- 
λαι αύται είσιν εργα τοΰ θαυμαστοϋ τεχνί
του Λαυρέντιου, υίοΰ Βαρθολομαίου Ι’ιβέρ- 
του.» Διαλεγόμενός ποτε δ Μ ιχαήλ "Αγγελος 
Τίερι τών πυλών τούτων, αίτινες είσιν έκ τών 
μάλιστα άξιαγάστων τής νεωτέρας γλυπτι- 
*ήζ .ργων, ειπεν, οτι « Είσιν άζιαι ίνα κο- 
ϊμήσω σΐ τήν είσοδον τοΰ Παραδείσου·»

Περί τόν δέκατον πέμπτον αιώνα άρχό- 
μενον, ό'τε ή Φλωρεντία έπεβάλετο ίνα άπο- 
ΐελειώση τήν έν ίτε ι 1 2 8 9  ύπό τοΰ A r
n o lfo  d i Lapo τοΰ ίδρυτοΰ τής φλωρεντι
νής άρχιτίκτονικής άρχήν ήδη λαβοΰσαν 
αύτής μητρόπολιν, συνηθροίσθη είς αύτήν 
άπασα ή τών αρίστων τής Ιταλίας τε/νιτώ ν 
χορεία (1 4 0 7 ), δλίγω μετά τήν έν αύτή 
γενομένην σύνοδον, Ο Βρουνελλέσκης, άπορ- 
£ήζας τούς τήν τέχνην δεσμεύοντας τού με- 
σαιώνος γοτθικούς δεσμούς, προέ- 
τεινεν ίνα κτισθή ή μητρόπολις 
λατά το Πάνθεον τ ή ς 'Ρ ώ μ η ς /11 δη 
δέ δ Ορκάγνας είχε βλάψει και- 
ριως τήν γοτθικήν αρχιτεκτονικήν 
ή δέ Loggia (lei L a n z i ήν τδ 
πρώτον προς τήν νεωτέραν α ρ χ ι 
τ ε κ τ ο ν ι κ ή ν  τ ή ς  Π α λ ι γ γ ε ν ε 
σίας  λεγομένη*' βήμα, ή'τις έ'φθα-

νον, καί ύπο τον περίφημον αύτον Ο ολον, ον 
ύπεστήσαντο παράδειγμα οί τοΰ Αγίου Πέ
τρου τής Ρώμης αρχιτέκτονες, ή'δημοκρα
τία ήγειρεν αύτώ τάφον r /οντα  τήν εξής επι
γραφήν « Η πατρίς εύγνωμονοΰσα. »

II μητρόπολις τής Φλωρεντίας Santa 
Maria della Fiore, εί καί διετέλεσεν οί- 
κοδομουμένη έπί έκατόν εξήκοντα έ'τη, καί 
έπιοεικνύουσα άπασαν τ/,ν κατά τήν Παλιγ
γενεσίαν έπίδοσιν καί παρακμήν τής τέχνης, 
εμεινεν ατελής άμοιοοΰσα προσόψεως · διο'τι 
οί οιάοοχοι τοΰ Βρουνελλέσκη ούδέποτε 
ώμονόησαν περί τοΰ ρυθμού αύτής.

Τά μεγάλα τής Ιταλίας γένη, ωφελού
μενα άπο τών έμφυλίων πολέμων καί κατα- 
λαμβάνοντα τήν έςουσίαν, έθήρευον τήν άπο 
τής προστασίας τής τέχνης δημοτικότητα. 
Οί Μέδικοι έν Φλωρεντία, οί Βισκόνται καί 
οί 2'^όρτζαι έν Μιλάνω, οί Este έν Φερδάοαi k · 7 k Γ I *
προήχΟησαν είς άξίωμα προσοικειούντες έαυ- 
τοις τούς τεχνίτας καί τούς στρατούς τών

σεν είς τήν ιελειοτητα έπι τού
Βραμάντου καί τοΰ Μ ιχαήλ Χ γγέ- 
λου καί τοΰ Παλλαδίου, καί ής 
σύμβολον ήν ή άντί τής γωνιοειδοΰς 
καί ψύχρας γοτθικής άψίδος παρα- 
δοχή τοΰ χαρίεντος καί εύγενοΰς 
ιωνικού τόξου. Καί πρώτον μέν ή 
έπίνοια τοΰ βρουνελλέσκη έφάνη 
άπρακτος καί παράβολος· άφοΰ-δέ 
μετά πολλάς αντιλογίας έγένετο 
δεκτή, έφιλονείκησαν περί τών πό
ρων τής έπιτελέσεως · διότι ή κα
τασκευή θόλου, οίον προέτεινεν ό 
Βρουνελλέσκης, ήν τότε άγνωστόν ’ 
τι τή αρχιτεκτονική. Καί οί μέν 
προύτεινον ίνα δ τροΰλλος κατα- 
σκευασθή ύπο κισσηρώδους λίθου 
(p ie r r e  p o n c e ) ,  δ'πως έ'σται έλα- 
φρότερος ' οι οέ έ'λεγον ίνα ύποστηρίξωσιν 
αύτδν διά μεγίστων άντηρίδων (a r c s -b o u -  
ta n ts )  ή διά στήλης ίδρυθείσης έν τώ μέσω 
τοΰ οικοδομήματος καί οιηκούσης εύΟύ μέ
χρι τοΰ μέσου τοΰ θολού ■ οί δέ έφρόνουν οτι 
επρεπεν ίνα πληρωθή ή έκκλησία πλείστου 
χώ ματος, έν ώ εμελλεν ίνα ύποτυπωθή καί 
οίκοδομηθή ο τροΰλλος. Πρός άποκίνησιν δέ 
τών χωμάτων παρήνουν ίνα άναμίξωσι τοΐς 
χώμασι νομίσματα, δ'πως δ λαός ζητών 
αύτά σπεύση ίνα καθαρίση τήν έκκλησίαν. 
Αλλ’ δ Βρουνελλέσκης έλεγεν οτι δέν ciyε 
χρείαν ουτε στηλών, ούτε άντηρίδων, ούτε 
χώ ματος, βεβαιών δ'τι ό θόλος αύτοΰ ήδύ
νατο ίστασθαι άνευ υποστηρίγματος, κα- 
τεχόμενος ύπό τε τοϋ ιδίου βάρους /.αί τής 
τών μερών αύτοΰ πρός άλληλα συνοχής. 
Αλλ’ έξέλαβον αύτον παράφρονα" καί έπειδή 
έπεμενεν, έξέβαλον αύτόν βία τοΰ συμβου
λίου. Επι τέλους δμως ή εύφυία κατίσχυσε 
τής άμαθείας καί συνήθειας· άλλά δέν ηύτύ- 
χησεν ίνα ίδη τό εργον αύτοΰ έπιτετελεσμέ-

Λαυρέ'-.ιος Γιβξρττπς,

condottieri, ή κινουνευτάς μισθοφόρους, 
στρατιώτας άμα καί ληστάς, προσφέροντας 
εαυτούς τοίς πλεΐστα οίδουσιν. Τό φυλάξαι 
όμως τήν άρχήν ήν άρα τοΰ κτήσασθαι 
δυσκολώτερον · διότι άμα ρήτορός τίνος 
προσφιλούς τώ όήμω άνακράζοντος « Ζήτω 
δ λαός >> αί συντεχνίαι συνηθροίζοντο θορυ— 
βωδώς, οί κώδωνες έκρούοντο, αί άλύσεις 
εςετεινοντο εν ταις οοοις, και το ηοιστον της 
έ λ ε υ θ ε ρ ία ς  ό'νομα δ'λον έξήνεγκεν έκ τής 
γής στρατόν.

Μιμούμενα τούς Πεισιστρατίδας καί τούς 
άλλους τής άρχαίας 'Ελλάδος τυράννους τά 
μεγάλα γένη προίσταντο τοΰ δήμου, ώς 
έπραξαν οί Μέδικοι έν Φλωρεντία, οΐτινες 
ώφελήθησαν άπό τής περίφημου στάσεως 
τών Ciompi, έν ή ή τών πενήτων μερίς, 
κρατήσασα τής πόλεως, κατέστη σεν έπί τήν 
μεγίστην άρχήν τόν ξάντην Μιχαήλον Αάν- 
οον· έπειτα οέ κατέκαυσεν έπαλλήλως άπάσας 
τών πλουσίων τάς κατοικίας. Μετά δέ τινας 
ήμέρας δ Μ ιχαήλος Λάνοος, θελήσας ΐνα

συναλλαχθή, έπίστευσε τή μέση τάξει, 
ής ήγεΐτο δ Σαλβέστρος Μέδικος, ήτις, με- 
ταχειρισθεΐσα τούτον έφ’ δσον ήτο χρεία, 
άπηλλάχθη αύτοΰ ΰστερον.

Π τών Μεδίκων δύναμις ηύςησε μά
λιστα έπί τοΰ Ιωάννου, καί ετι μάλλον έπί 
τοΰ Κόσμου, ό'στις έξωκειοΰτο τά πλήθη 
ύιά τής μεγαλοδωρίας αύτοΰ. Αλλ’ ή άρχή 
αύτών δέν έπαγιώθη ά μαχητί- διότι δ Κό
σμος εξορισθείς πολλάκις καί κατα·/θείς έκη- 
ρύχθη ύστερον πατήρ τής πατρίδος. ’Επί δέ 
τών έγγόνων αύτοΰ Λαυρέντιου καί Ιουλία— 
νοΰ έξερράγη ή συνωμοσία τών P azz i, ύπο- 
κινηθεισα ύπο τού βασιλέως τής Ν-απόλεως 
Φεροινανδου καί τοΰ πάππα Σίξτου τοΰ 
έκτου , καθ’ ήν δ μέν ’ίουλιανός έδολοφο— 
νηθη λειτουργών, όδέ Λαυρέντιος μετηνέχθη 
και αύτος τετραυματισμένος είς το μέγαρον 
αύτοΰ καταβοώντος καί συμπάσχοντος τοΰ 
πλήθους.

Π πατροπαράδοτος αύτών φιλοκαλία ήν 
τοσαύτη ώστε δ χρυσοΰς τής ’Ιτα 
λίας αιών ώνομάσθη έξ αύτών 
αιών τώ ν  Μ ε δ ί κ ω ν .  Ό  Κόσμος, 
Π α τ ή ρ  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς ,  /καί δ 
Λαυρέντιος δ έπονομασθείς Μ ε γ α 
λ ο π ρ ε π ή ς  προσεκάλεσαν παντα- 
χόθεν τής ’Ιταλίας τούς άρίστους 
τών τεχνιτών καί τούς διασημοτά- 
τους τών σοφών. 'Ιδρυσαν δέ καί 
τήν μεγάλην έκείνην βιβλιοθήκην 
τήν έπικληθεΐσαν Λ αυ ρ ε ν τ ια ν ήν ,  
καί έθεσαν έν τοΐς κήποις τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου τήν ώραίαν έκείνην καί τώ  
πλήθει προσιτήν άρχαίων λειψάνων 
συλλογήν, μελετητήριον προκειμέ- 
νην, ώς τά νυν Μουσεία, τοίς τε- 
χνίταις.

Εν δέ Βενετία, ής τό πολίτευμα 
τό μέν πρώτον δημοκρατικόν μετε
βλήθη είς-αριστοκρατικόν κατά τόν 
δέκατον τρίτον αιώνα, είς τών δο
γών έπεχείρησεν ΐνα καταστήση 
πάλιν τήν δημοκρατίαν. Πάντες 
γνωρίζουσι τήν ιστορίαν τοΰ Μαρί
νου Φαλιέρου, οστις έβδομήκοντα 
ές έτών ών έζήλευε τήν νεωτάτην 
καί ώραιοτάτην αύτοΰ σύζυγον. Νέος 

τις πατρίκιος, δ Στένων, έγραψεν έπί τών 
τοίχων τού βασιλείου τών δογώ ν «Μαρίνε, 
σύζυγε τής καλλίστης τών γυναικών, άλλος 
παρ αύτή εύδοκιμεΐ- σύ δέ φυλάττεις αύ
τήν. » Ο γηραιός δόγης κατεμήνυσε τήν 
πραξιν πρός το δικαστήριον τών Τεσσαρά
κοντα, ού μέλος ών δ Στενών κατέδικάσθη 
μόνον δύο μηνών φυλακής. Χγανακτών δέ 
έπί τή επιείκεια τοΰ δικαστηρίου δ Μαρίνος 
εξύφανε μεγάλην συνωμοσίαν προς τό φο- 
νεΰσαι άπαντας τούς εύπατρίδας, καί κατα- 
στήσαι τήν δημοκρατίαν. Ά λλ’ή μέν συνω
μοσία έδηλώθη, δ δέ δόγης άπεκεφαλίσθη. 
Καί μέχρι τού νύν βλέπομεν έν μια τών αι
θουσών τοϋ Μεγάρου τών Δογών έν μέσω 
τών εικόνων τών δογών άβάκιον μέλαν έ'χον 
έπιγραφήν Hie est locus Marini Falieri, 
decapitati pro criniinibus.

II Βενετία λοιπόν ένέμεινε τή άριστο— 
κρατία καίπερ διατηρήσασα τό δημοκρατικόν 
πρόσχημα. Φαίνεται δέ δ'τι αύτη ή δημο
κρατία, ή τοσοΰτον παρά τών μυθιστοριο—

Αί ύπο τοΰΟ Λ ακριντί ου Γιβό'ρτη φ;λοτεχν7(6εϊσαι5 τύλα*. τού 1>απτιστηρίου τής Φ λω ρεντίας ή « αί ΙΙϋλαι του ΙΙαραδεί^ου. »

γράφων καί δραματουργών κατηγορηθείσα, 
ήν καλλίτερα τών περί αύτήν δημοκρατιών 
διότι κατά τόν Βασάρην δ περίφημος γλύ
πτης καί άρχιτέκτων Σανσοβινος, προσκλη
θείς είς Φλωρεντίαν 0—6 τοϋ δουκος Κόσμου, 
μεγάλα έπαγγελλομένου, καί τοϋ δουκος 
Πρακλέους είς Φερράραν, καί τοϋ - ά - - α  

Παύλου το ΐ τρίτου είς Ρώμην, προείλετς

ί'να μείνη έν Βενετία, άποκρινόμενος δτι εύ- 
τυ /ώ ν  έν τή δημοκρατία παράφρων έ'σται 
έάν πορευθή διαζησόμενος παρά δεσπότην. 
’Α λλ’ έξ άπασών τών κατά τήν ’Ιταλίαν συν
ήθων τότε συνωμοσιών περισπούδαστος έγέ
νετο ή τοϋ Ριένζη, άτε δή έξ άρχαιολογικών 
πόθων άναρριπισθεΐσα. ’Επειδή, καίπερ υίός ών 
πτωχοϋ τίνος ρωμαίου καπήλου, δ ' Ριένζη ς

έ'τυχε τοσαύτης παιδείας καί καταρτύσεως 
πεφροντισμένης ώστε περιήλθεν είς άξίωμα 
άποστολικοϋ γραμματέως, καί κατέστη φίλ- 
τατος τώ ΐίετράρχα, ένομίζετο δέ καί σο- 
φιότατος τών συγχρόνων. Ϊ Ι  'Ρώμη διετέλει 
τότε έν φρικτη άναρχία τής απουσίας ενεκο 
τοϋ παππα Κλημεντος τοϋ έβδομου, δστι. 
απισχυριζετο τοϋ μενειν έν Αύϊνιώνι. Ο δέ



Ριένζης, πεμφθείς ύπό τοΰ πλήθους πρός 
τόν πάππαν παρακαλέσων αύτόν ϊνα έπα- 
νέλθη είς Ρώμην, άπέτυχε τοΰ σκοποΰ. "Ων 
δέ δεινός περί τήν αρχαιολογίαν και ένθου— 
σιών ύπέρ της άρχαίας 'Ρώμης άνηγόρευσεν 
εαυτόν δήμαρχον, καί λαβών δικτάτορας 
έξουσίαν έδίωξε τούς εύγενεϊς, καί κατέ
στησε δημοκρατίαν. Αί πράξεις αύτοΰ ήγει
ραν τοσοΰτον ενθουσιασμόν ώστε ώνομάσθη 
έλευΟερωτής τοΰ τών Ρωμαίων οήμου. Έ κ- 
στρατεύσας έπί τούς τά πέριξ τής Ρώμης 
λυμαινομένους ληστάς, συνέστησεν αυστη
ρά'' αστυνομίαν, καί έκήρυξεν ότι ειχεν έν 
νώ ϊν ’ άναστήση τήν άρχαίαν τών Ρωμαίων 
δημοκοατίαν , περιλαμβάνουσαν τήν μέν 
Ιταλίαν ώς χώραν, τήν δέ Ρώμην ώς μη- 

τρόπολιν. 'Η μεγάλη αύτη έπίνοια εσχε 
πολλούς έραστάς, καί πολλαί πόλεις έσκέ- 
πτοντο άν επρεπεν, άφήσασαι τά ίδια πολι
τεύματα, ϊνα συνεργήσωσιν αύτώ είς κατά- 
στασιν τής τών Ρωμαίων δημοκρατίας. II 
Περούση καί το A re zzo  ύπήκουσαν αύΟωρί 
τώ δημάρχω. Αλλ’ ό 'Ριένζης ήτο μάλλον 
σοφός καί ρήτωρ ή πολιτικός άνήρ· έπειοή, 
έπιβουλευθείς παρά τών ευπατριδών, κατε- 
πόνησε τούς πολλούς διά τής ύπεροψίας 
αύτοΰ, καί μετά πολλάς έπαλλήλους περι- 
πετείας άπέΟανεν έ'ν τινι στάσει.

'Η άρχαιολογία παρ’ ολίγον ήλθεν ϊνα 
σώση τότε τήν Ιταλίαν · αί δέ αναμνήσεις 
τής 'Ελλάδος καί τής 'Ρώ μης, αϊτινες κι
νούνται ώς σκιαί έν τή εποποιία τοΰ Δάντου, 
έξήροντο καί καθιστώ ντο μάλλον εύδιάγνω- 
στοι έν τοΐς Οορύβοις τών δημοκρατουμένων 
πόλεων. Μετ’ ολίγον πλήθος σοφών έγκύ- 
πτουσι τή τών άρχαίων μελέτη , καί ό τών 
γραμμάτων καί τεχνών έ'ρως διαδίδεται είς 
πάντας. Πολλοί δέ καταναλίσκουσι τήν πε
ριουσίαν είς άγοράν πολυτίμων χειρογρά- 
οων, έν οίς καί ό N icco lo  Niccol i ,  ό'στις

άγοράσας 800 χειρόγραφα λατινικά, ελλη
νικά καί ανατολικά, άπέθανε μή πληρώσας 
τά χρέη· Ο δέ Κόσμος b έκ Μεδίκων έπλή- 
ρωσε τά χρέη αύτοΰ, καί άγοράσας τήν β ι
βλιοθήκην έ'θεσεν αύτήν είς κοινόν όφελος 
έν τώ μοναστηρίω τών δομινικανών τοΰ 
Αγίου Μάρκου, -/αί έπέστησεν αύτή τον 
πτωχόν μέν σοΐόν δέ ίεοέα ό'στις ύστερον 
άνηγορεύθη πάππας Νικόλαος πέμπτος, 'θ  
δ' ’Ιωάννης Αύρίσπας έπορεύθη άναζητήσων 
είς Κιονσταντινούπολιν 230 χειρόγραφα ελ
ληνικά, έν οίς τά  ποιήματα τοΰ Καλλιμά- 
χου, τοΰ Πινδάρου, τοΰ Ορφέως, τοΰ Οπ- 
πίανοΰ, τά συγγράμματα τοΰ ΙΙλάτωνος, 
τοΰ Πρόκλου, τοΰ Πλωτίνου, τοΰ Ξενοφών- 
τος, Διοοώρου τοΰ 2ικελ«ότου, τοΰ Λουκια
νού, τοΰ Ποοκοπίου, καί έπανελθόντα ό 
πάππας Εύγένιος ό τέ:άρτος ελαβεν αύτόν 
ώς γραμματέα. Ο Πόγγιος εσωσεν έκ τής 
ώθορας τά πονήαατα τοΰ Κουϊντιλιανοΰ,ί Γ ^  ίι

τήν ττερι αρχιτεκτονικής πραγματείαν του 
Βιτρουβίου, έ'ν σύγγραμμα τοΰ Λακτανσίου.

'Ο πάππας Εύγένιος ό τέταρτος, ό δούξ 
τών Μεδιολάνων, ό βασιλεύς τής Νεαπό- 
λ :ω ς. αί πόλεις Φλωρεντία, Παταύϊον, Βο- 
λωνία καί Περούση διαμάχονται πρός άλλή
λους περί τοΰ σοφού Φιλέλφου, οστις μετα
φράζει ή σχολιάζει τον "Ομηρον, τον Τίτον 
Λίβίον, τόν Κικέρωνα, τόν Τερέντιον, τον 
Θουκυδίδην, τον Ξενοφώντα. Ο δ’ 'Ελλην 
Χρυσολωράς, έλθών είς ’Ιταλίαν έξαιτήσων 
βοήθειαν παρά τών πρός εσπέραν οίκούντων 
κατά τ.ΐν  Τούρκων, διδάσκει έπαλλήλως 
τήν ελληνικήν έν Φλωρεντία, έν Παταυΐω, 
έν Ρώ μη. Ο Χαλκοκονδύλης, 6 ’Ιωάννης 
καί ό Κωνσταντίνος Αάσκαρις, άποοημή- 
σαντες τής 'Ελλάδος μετά τήν τής Κων
σταντινουπόλεως άλωσιν, φιλοξενούνται έν 
’Ιταλία, καί ίδρύουσιν έν Φλωρεντία άληθή 
ελληνικήν ακαδημίαν. Οί ήδη άνευρεθέντες

ή ύπό τών μεταναστευσάντων είς ’Ιταλίαν 
Ελλήνων μετενεχθέντες έ'λληνες συγγρα

φείς μετεφράσθησαν είς τήν λατινικήν, καί 
χάριν τής τότε έξευρεθείσης τυπογραφίας οί 
A id e  τής Βενετίας διέδοσαν είς άπασαν 
τήν Εύρώπην τάς τών δοκίμων άρχαίων 
συγγραφέων έκδόσεις αύτών, αϊτινές εισι 
μέχρι τοΰ νΰν λίαν επιζητήσιμοι.

Μετ’ ολίγον ό Πλήθων άντιτάττει τήν 
αϊρεσιν τοΰ Πλάτωνος τώ Αριστοτέλει, ό 
Μαρσίλιος Φικϊνος μεταφράζει τόν Πλάτωνα 
καί τόν Πλωτϊνον καί καθιστά αϊρεσιν το λ -  
μώσαν ί'να έκτραπή τών παλαιών σχολαστι
κών μεθόδων.

Η ο’ άνάστασις τής άρχαίας φιλολογίας 
εσχε μεγάλην πρός τήν τέχνην ροπήν άτε 
άντίτάττουσα τήν μελέτην τών άρχαίων 
μνημείων ταίς τοΰ μεσαιώνος παραδοσεσιν, 
άφ’ ής όρμώμενοι δ τε Πισάτης Νικόλαος 
καί ό Βρουνελλέσκης, καί ό Γιώτος, καί ό 
Μαζάκκιος καί ό Μαντέγνας προήγαγον 
τήν γλυπτικήν καί άρχιτεκτονικήν είς τήν 
όδον ήν έβάδισαν άπαντες οί μεταγενέστεροι 
μεγάλοι τεχνίται. Η δέ περί τήν μορφήν 
σπουδή καί ή άπολεσθεϊσα άληθής τής τέ
χνης παράδοσις άνευρέθη πάλιν, ή δέ τοΰ 
καλού αίσθησις κατέστη, ώς έν τή άρχαία 
'Ελλάδι, άρχή καί σκοπός τής τέχνης. Τότε 
δή ήρξατο ή Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α .  Κατά τήν 
ένδοξον ταύτην περίοδον, ήν οί ’Ιταλοί όνο— 
μάζουσι χ ρ υ σ ο ΰ ν  α ι ώ ν α  ή τ ώ ν  Μ εδ ί
κων, ή άναγεννωμένη άρχαία καί ή φθί— 
νουσα καί τό άποθανεΐν δυσχεραίνουσα τοΰ 
μεσαιώνος τέχνη ήγωνίσαντο πρός ά λ λ ή - 
λας τον τελευταίον αγώνα, καθ’ ον ό Σαβο- 
ναρόλας άπέθανε τον έπί τής πυράς θάνα
τον. ’'Επειτα οέ τά  δύο στοιχεία, τό άρ- 
χαίον καί τό τοΰ μεσαιώνος, διαλλαγέντα 
διαμορφωθήσονται τελειότατα έν τη τοΰ 
θείου Ραφαήλου τέχνη.

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
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Μ ΟΣΚΟΕΑ.

Α'. Ί ΐ  συνέντευξις τής Βίλνας.

Έν ετει 18  12  ό Ναπολέων, ονειροπολώ·/ τ/,ν 
κοσμοκρατορίαν καί άγων G00 χιλ ιάδων στρα
τόν Γάλλων τε και συμμάχω ν, ηωρεΐτο φοβερός 
τή  'Ρωσσία. ’Ιουλίου μεσοΰντος διήλθεν ήδη τον 
Νίεμεν καταστρέφουν πάσαν ειρήνης ελπίδα , ή τ ι; 
ήδύνατο μεν ίνα όμαλογηθή ε τ ι εν Γερμανία αύ
τοΰ όντας, ούδαμώς δέ έν 'Ρωσσία, ουδετέρου 
τών διαμαχομένων προσκρουομένου- διότι δυοΐν 
θάτερον, ή ό Ναπολέων έ'μελλεν ϊνα όπισθοόρο- 
μήση, ή ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος ϊνα κάμη ει
ρήνην, κατασχεθείσης αύτοϋ τής χώρας. Αλλ’ 
ούδέν ήττον ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρο;, το [Λεν 
θέλων ίνα καταστήση υπαίτιον τοΰ πολέμου τόν 
Ναπολέοντα, το δέ επιθυμών καθ’ εαυτόν έ'τι 
τ/,ν ειρήνην, επεμψεν εί; Βίλναν τόν ύπουργόν 
τή ; αστυνομία; Βαλασώφ δήλώσοντα πρός τον 
Ναπολέοντα δτι ό κύριος αύτοΰ έξεπλάγη ίδών 
τ ί ς  'Ρωσσίας τά  μεθόρια βιασθέντα, μηκέτι τοΰ 
πολέμου έπαγγελθέντο;, καί έπί τη διπλή καί 
ματαία προφάσει της άποχωρήσεω; τοΰ ρωσσι- 
κοΰ στρατοΰ έκ της Πρωσσία; καί της αίτήσεως 
τών διαβατηρίων παρά τοΰ έν Παρισίοις πρε- 
σβευτοΰ της 'Ρωσσίας Κουρακίν, ον άλλως κατέ- 
κρινεν ή ρωσσικη κυβέρνησις ώς πράξαντα άγνο- 
ούσης αύτης· πρός δέ ό'τι, έάν ό Ναπολέων εκρινεν 
ϊνα διαπεράση πάλιν ούχί τν,ν Βιστούλαν καί 
τόν "θ 'ιερ, άλλά μόνον τόν Νίεμεν, ό Αλέξαν
δρος ύπέσχετο ϊνα ελθη άπλοϊκώς είς λόγους 
περί ειρήνης καί όμοφρονησ/, αύτώ· ότι ή 'Ρωσ- 
σία δέν συν/)λλάχθη εϊσέτι τη  ’Α γγλία , καί 
ούδέν έκώλυε τ/,ν ομόνοιαν της Γαλλίας καί 
Ρω;σίας. ’Αλλ’ έάν ό Ναπολέων μη άποδεχθί) 

ταΰτα, ό κζάρο; διεκήρυττεν ύπέρ τοΰ ρωσσικοΰ 
έθνους ότι ούδέποτε συγκατατεθήσεται ϊνα έ'λθη 
αύτώ εΐ; λόγους περί είρηνης έφ ό'σον μένει είς 
Γάλλος έν 'Ρωσσία.

'Ο δέ Ναπολέων δέν έθορυβήθη έκ τούτων, 
συναισθανόμενος τής ιδίας υπέροχης. Απεκρίθη 
δέ ό'τι ηδη ην όψιαίτερον η ώστε διαπεράσαι 
πάλιν τόν Νίεμεν, έπαναλέγων τό σύν/,θες αύτώ, 
ότι ώπλισε διότι είδεν όπλιζομένους τού; άλλου;, 
ότι καί όπλιζόμενος ήθέλησεν ϊνα έ'λθη είς λό
γους, ά λλ’ ή 'Ρωσσία άπηρνήθϊΓ ότι, άφοΰ ή 
'Ρωσσία ανήγγειλε πρώτον τ/,ν είς Παρισίους 
αποστολήν τοΰ Κυρίου δέ Νεσελρώδ, δέν έ'πεμ- 
ψεν α ύ τό ν  ό'τι έκτος τούτου έπε'ταξε τώ  Κου
ρακίν ϊν ’ άξιώση τ ι παράλογον, τό διαπερά- 
σαι πάλιν τ/,ν Βιστούλαν καί τόν νθδερ , ό'περ 
μόλις άν τ ις  προύτεινε τώ άρχιδουκί τής Βάόης 
καί ούχί αύτώ· ότι είς έπίμετρον ύβρεως ό 
Κουρακίν ήτήσατο τά διαβατήρια, καί ότι ό έν 
Πετρουπόλει πρεσβευτή; τ/,ς Γαλλία; άπ ίτυχε 
τής δεήσεως, ό'τε έζήτ/,σεν ϊνα έ'λθη παρά τόν 
αύτοκράτορα Αλέξανδρον ότι τότε τό ύβρισμα 
έ'φθασεν εις τό άκρον, καί ό γαλλικό; στρατό; 
έξ ανάγκης διέβη τόν Νίεμεν.

Ό  κύριο; Βαλασώφ άπεκρίνετο ότι τοΰτο μό

νον έγνώριζεν, ότι ό κύριο; αύτοΰ έπεθύμει τήν 
ειρήνην, καί ότι ούδεμίαν ποιησάαενο; μέχρι 
τοΰδε συμμαχίαν έπέτρεψεν αύτώ ϊνα ύπογράψη 
τ/,ν ειρήνην ακολουθώ; τών άπό τοΰ 1 8 0 7  διε- 
πουσών τά  δύο έ'θνη συνθηκών.

—  Γνωρίζω, άπεκρίθη ό Ναπολέιον, ότι άπό 
πολλοΰ ο αύτοκράτωρ Αλέξανδρο; ήλθεν εί; λό
γου; περί συμμαχ ία ; πρό; τού; Ά γγλου;, καίπερ 
δυνάμενο; ϊνα [ίασιλεύσ/, εύτυ/έστατα. όμοφρο- 
νών έμοί. Έ πειδή ήδη παρεχώρησα αύτώ τ/,ν 
Φινλανδίαν, καί ύπεσχόμ/,ν τήν Μολδαβίαν καί 
Βλαχίαν , ά; εμελλεν ί'να λάβη μετ’ ολίγον. 
Αλλ’ αίφνης έξαπατηθείς ταΐς τ έ /  ναις καί ταΐς 

πανουργίαις τών έ^θρών μου εδωκεν εαυτόν 
πάντως αΰτοΐ;, καί έπη'νεγκεν έμοί τά  όπλα, 
ά'τινα εμελλον ϊνα ώσι χρήσιμα αύτώ κατά τών 
Τούρκων, καί άντί ώφελείας άπολέσει τ/,ν Μολ
δαβίαν καί Βλα·/ίαν . . . .  Λέγουσι δέ μάλιστα, 
προσέθεσεν ό Ναπολέων ώ; έρωτών, ότι διηλλά- 
•/θν,τε πρός τούς Τούρκους μή προσλαβόντες ταύ- 
τα ; τά ; έπαρ-/ία;. Τοΰ δε Βαλασώφ άποκριθέν- 
το; καταφατικώς, ό Ναπολέων, —  Ο κύριος 
υμών, είπεν έμπχθώς, ού προσλήψεται τάς έπαρ- 
χ ία ; ταύτα;· καί όμω; έάν ήθελεν, εύκόλω; άν 
προσεκτάτο αύτά ;, έκτεινων τ/,ν άοχήν αύτοΰ 
άπό τοΰ κόλπου τή ; Βοθυνίας καί τών εκβολών 
τοΰ Δουνάβεως χάριν έμοΰ, καί ε’ίχομεν άν άμ - 
οότεροι τ/,ν εύδοξίαν τοΰ νικάν τούς Άγγλους, 
οΐτινες ήδη περι/,λθον εϊς έσχάτην άμη/ανίαν. 
Α ! οποίαν ευκαιρίαν άπώλεσεν ό Αλέξαν
δρος! . . . Αλλά προείλετο ϊνα /,ναι μετά τών 
ε/θρών μου. Έκάλεσε δέ παρ’ εαυτόν πλήθος 
ραδιουργών, τόν 2τάϊν έκβληθέντα τής π α 
τρίδα;, τόν κακοπράγμονα Αρμφέλδ καί τόν έκ- 
δεδιητημένον Βιντζιγερόδε, υπήκοον Γάλλον, 
στασιαστικόν, τόν Βεννισγεν, στρατνιγικώτερον 
μέν τών άλλων, ούδέν ό'μω; λόγου άξιον πρά
ξαντα έν έ'τει 1 8 0 7 . καί ούδέν αγαθόν τόν αύτο
κράτορα άναμιμνήσκοντα. Καταφυγεΐν δέ πρό; 
τοιούτου;, καί ε/ειν παρ’ έαυτώ τοιούτους άν
θρώπους ήν άνάρμοστον τώ αύτοκράτορι. Έάν 
τούλά/ιστόν ήσαν ικανοί! ’Αλλ’ οί άνθρωποι ού
το! είσιν ανίκανοι καί εί; τό πολιτεύεσθαι καί 
είς τό έκστρατεύειν . Λεγ'ουσι δέ ότι ό Βαρ- 
κλάΰ δέ Τόλλυ είναι ίκανώτερος τών άλλων’ 
άλλά τοΰτο δυσκόλως πείθομαι βλέπων τας πρώ
τας αύτοΰ πράςεις. Τί δέ πράττουσιν απαντε; οί 
φί’/οι καί βοηθοί ούτοι τοΰ αύτοκράτοοο:; Ένώ 
ό Γίφούλ προτείνει, ό Αρμφέλδ αντιλέγει, ό liίν - 
νιγσεν μελετά, ό Βαρκλάΰ έπιτεταγμίν·,; τό 
πράττειν, άπορεΐ τ ί  ποιητεον, καί ουτ<ο; ό ypo- 
νο; παρέρχεται εί; μάτην μηδενό; τών δεόνΥων 
γινομένου. Έν δέ τοιαύτη συγχύσει καί Tfcpxyvi 
τυ /α ίω ν άνθρώπων τ ί πράττει ό νέο; υμών μ ο 
νά ρχη ;; Ούδέν· άλλ’ άναρρίπτει τόν περί τή ; 
δόξη; αύτοΰ καί τής χώρας κύβον, άναφεοων είς 
εαυτόν τά σφάλματα άναξίων συμβούλων. Βα
σιλεύς άνεπιστήμων καί άπειρο; τοΰ πολέμου 
δέν πρέπει ΐνα στρατηγη, άλλ’ οφείλει, άπεχό- 
μενος τών πολεμικών, ϊν ’ άφίνη ελεύθερον στρα
τηγόν υπεύθυνον, καί ούχί έ'πεσθαι αύτώ πρός 
τό άνθίστασθαι τοΐς αύτοΰ 3ουλεύμασι καί γίνε- 
σθαι αύτώ έμπόδιον, έπισπών οΰτως έαυτώ τ/,ν 
εύθύν/,ν τών κακώς πραττομε'νων. Ίδετε  δέ τ ί  
μέχρι τοΰδε έπράξατε. Έ πειδή , τοΰ πολέμου 
συστάντος ήδη άπό όκτώ ημερών, δέν ήδυνήθητε 
ϊνα βο/,θη'σητε τ/,ν Βίλναν. Διεκόπ/,τε είς δύο... 
Έξεέλήθητε έκ τών πολωνικών έπαρχιών . . . 
’θ  δέ στρατός υμών άγανακτεϊ, στενάζει, καί 
εύλόγως. Πλήν γνωρίζω ποΐαί τινες καί πό- 
σαι αί δυνάμεις υμών. Ένταΰθα έ'χετε μόλις 
2 0 0  /ΐλ ιάδας άνδρών, έγώ δέ τριπλασίας.'Τπέρ

τήν Βιστούλαν εχω 5 3 0  χιλιάδας. Οί Τοΰρκοι 
ώς ανίκανοι εσονται ήμΐν πάντως άνωφελεΐς- καί 
άποόειςις ότι ύπέγραψαν ειρήνην, αντι τοΰ, ώφε- 
λούμενοι άπό τών καιρών, σώσαι τ/,νΒεσσαραβίαν, 
ώς έ'σωσαν ήδη τ/,ν Βλα/ίαν καί Μολδαβίαν. Οί 
δέ Σουηδοί είσιν άποτεταγμένοι ϊνα άγων τα ι καί 
φέρωνται ύπό ραδιούργων* έπειδή έ'χοντες βα
σιλέα παράφρονα μεταβάλλουσιν αύτόν καί καθι- 
στώσιν άντί έκείνου έ'τερον μάλλον παράφρονα 
παρευθύς γινόμενον. Διότι Σου/,όός συμμαχ ών 
πρός ύμάς βεβαίους μαίνεται. Αλλά τ ί  δύναν- 
τα ι ά'παντε; οί σύμμαχοι ούτοι παραβαλλόαενοι 
πρό; τού; έμούς, οίοι οί Πολωνοί, οΐτινες, νΰν μέν 
8 0  χ ιλ ιά δ ε ;, έ'σονται μ ετ’ ολίγον 2 0 0  χ ιλ ιά 
δες καί μάχονται έμμανώς; Προσέξετε! άα,αι- 
ρέσω ύμϊν τάς Πολωνικά; έπαρχία ;, καί κατα - 
λύσω τή ; άρ/ής άπαντα; τού; έν Γεραανία βα
σιλεύοντα; συγγενεΐ; τοΰ αύτοκρατορικοΰ υμών 
γένου;, καί άποπέμψω αύτού; έκπτωτου; τής 
βασιλείας καί άνευ πόρων. Και έάν κατορθώσητε 
ί'να κάμψη τε τ/)ν Ποωσσίαν ποός ύαά;, έξαλείψω 
καί ταύτην έκ τοΰ χάρτου τ/,ς Γερμανίας, καί 
έπανορθώί μεγάλην καί ισχυοαν τ/,ν Πολωνίαν, 
θέσω άντί γείτονας φίλου ή ούδετερου έχ Ορόν 
άσπονδον παρ’ ύμϊν, έν γείτονος τάξει τ/,ν Πο
λωνίαν άποκατασταθεΐσαν. Έκβαλώ δέ ύ'Λας, 
πέραν τή ; Λουΐνα; καί τοΰ Ανιπέρου, καί στήσω 
μεταξύ υμών καί τή; Εύρώπη; φραγμόν πελώριον, 
τήν Πολωνίαν, όν ή Εύρώπη τυφλωθεΐσα τά ; 
φοε'να; καί συνζμαοτάνουσα άφήκεν ί'να κατα- 
βληθή. Ταΰτα άπελαύσατε λύσαντε; τά ; συνθή- 
κα; καί παραβλέψαντ-; τ/,ν έμ/,ν συ.υ.ααχίαν.

‘Ο δέ Βαλασώφ, μόλι; κρατών έαυτοΰ,. άπε
κρίθη ούδέν ήττον αίδημόνω;, ότι οί 'Ρώσσοι, 
καίπερ μή άγνοοΰντε; τ/,ν άνδρίαν τοΰ γαλλικού 
στρατοΰ καί τ/,ν σοφίαν τοΰ στρατηγοΰ, δέν 
άπήλπιζον τό άποβησόμενον, ώ; θχρροΰντε; τ α ΐ;  
ίδ ία ι; δυνάμεσι καί τη ιδία φιλοπατρία.

Ό  Ναπολέων προσκαλέσα; τόν Βαλασώο έπί\ i
δεΐπνον προσεφέρετο προ; αύτόν εύμενώ; μεν, 
άλλά μετ’ οικειότητα; προσκρουούση; τή Φΐ7.ο- 
πατρία  αύτοΰ. Διελέχθη δέ αύτώ περί τή ; Μό
σχα; άπλώ ; ώ; ό περιοδεύων διαλέγεται πεοί 
τή ; χώρας εϊς /,ν πορεύεται. Τοΰ δέ λόγου περί 
τών. είς αύτήν άγουσών οδών συμπεσόντος, ό 
Βαλασώφ, δ /,χθεί;, άπεκρίθη αύτώ ότι πολλαί 
οδοί ήγαν εί; Μόσχαν, ών καί ή τής Παυλτάβα;. 
Έ π ε ιτα  δέ διαλεγόμενα; περί τοΰ πλήθους τών 
μοναστηρίων τή ; Πολωνία; καί Ριοσσία; ό Να
πολέων έ'λεγεν ότι άποόεικνύουσι τήν κακήν τοΰ- 
τόπου κατάστασιν, καί ολίγη ν προκοπήν. Ό  
Βαλασώφ άπεκρίθη ό'τι έκάστη χώρα έ'χει ’ίδια 
νόμιμα, καί τα άρμοζαν μια τ ιν ι χώρα ένδέχε- 
τα ι ϊνα ήναι άνάρμοστον πρό; έτέραν ότι ή χρ ι
στιανική γνώμη έκλε.ψασα σχεδόν έξ άπάσης 
τ/,ς Εύρώπης διέμενεν έν τα ΐς δύο ταύταις χώ - 
ραι;, τη τε Ισπανία, καί τη 'Ρωσσία. Ή  νύξις 
αύτη τής πρός τούς Γάλλους καρτεράς άμύνης 
τών Ισπανών καί ίσως καί τών 'Ρώσσων διετά- 
ραξέ πως τον Ναπολέοντα, ό'στις, καίπερ λίαν 
ευφυής ών, εμεινεν άφωνος.

Οί πεοί τόν Ναπολέοντα έλυπήθ/,σαν λίαν 
άκούσαντες ταΰτα. Ο δε, συναισθόμενας τοΰ άπρε- 
ποΰς τών λόγων, είπε πάλιν ότι ήτο έ'τοιμος ΐνα 
ύπογράψη τ/,ν ειρήνην έπί τώ έπιμαχεΐν κατά 
τ/,ς ’Αγγλίας καί έπί προσκαίρω κατοχή τής 
Λιθουανίας. Διότι άλλως φενακισμό; άν ήτο 
αύτώ, έάν, διατριβών έν τώ  μεταξύ, άνήλισκε 
τού; ύπολειπομένου; αύτώ δύο μήνας, έν αί; ήλ- 
πιζεν ϊνα κατορθώση ο προσεδόκα. Διαμαρτυρό- 
μενα; δέ ύπέρ τή ; προ; τόν αύτοκράτορα Αλέ- 

, ξανδρον εύναίας αύτού, καί ψέγων ώς υπαιτίους



τής διάφορά; τους ταραξίας χα ί ακολάστου; αύ
τοΰ φίλους, προσήνεγκε τω  Βαλασώφ τον apt - 
στον τών ίππω ν οπω; άπέλθη μέχρι των προ
φυλακών .

Οί κατα τοΰ Αλεξάνδρου λόγοι ούτοι τοΰ 
Ναπολέοντος, έξ ών κατεφαίνετο το όργίλον τοΰ 
παντοδυνάμου δεσπότου, μετέβαλον τόν π ο λ ιτ ι
κόν ε ’ς ίίιον  προς άλλήλους πόλεμον.

Β'. Βοροδϊνον.

Εκτοτε ματνιν έθνίρευεν ό Ναπολέων πάσαν 
αφοομην μάχης περί τών όλων" διότι ό ρωσσικός 
στρατό; μετά δυο μικράς μέν άλλ’ αιματηρά; 
συμπλοκάς περί τήν Σμολένσκην καί Βαλουτίναν, 
εν αίς οί Ρώσσοι έλαττιοθέντες άπήλθον, διε— 
τελεί πάντοτε ύποχωρών καί πυρπολών κώαας 
καί πόλεις, άφίνων όπισθεν αύτοΰ έρημον τήν 
όδόν τοΐς Γάλλοις. Ό  Ναπολέων έδίωξεν αύτόν 
φυγομαχοΰντα μέχρι πρό τής Μόσχας. Π ο φυό
μενος άρχομένου τοΰ σεπτεμβρίου μεταξύ Βιά- 
σμας καί G h a t έμαθε παρά τινων έφελκομένων 
αιχμαλώτων ότι ό 'Ρωσσικός στρατός ήτοιμά- 
ζετο τέλος ΐνα συνάψη μάχην ώς έφθανεν ή 
προσδοκωμένη βοήθεια άπό τών μέσων χωοών 
της 'Ρωσσίας. Έν αύτοΐς δέ ήν καί εις Κοζά
κος, δν ό Ναπολέων, θέλων ΐνα έρωτη'σ·/) κατ’ 
ιδίαν, εταςεν έφιππον μεταξύ έαυτοΰ καί τοΰ διεο- 
μνινέως. 'θ  δέ, φανταζόμενος τόν Ναπολέοντα 
πλήρη άδαμάντων καί χρυσοΰ καί ασιατικού όγ
κου, συνεβάδιζε καί διελέγετο πρός αύτόν άπλού- 
στατα ένδεδυμένον, ίδιολογουμενος ό ,τ ι  περί τοΰ 
τών 'Ρώσσων στρατοπ έγίνωσκε, πρό; δέ τοΐς 
αλλοις οτι οί τέως διχοστατοΰντες στρατηγοί, 
όμονοησαντες τέλος, έκριναν ΐνα παυσωσι φυγο- 
μαχοΰντες, καί στάντες ού μακράν τής Μόσχας 
δέξωνται τού; έπερχομένους Γάλλους, οΐτινες, 
καθα έμαθεν, είχον στρατηγόν Βοναπάοτην τινά, 
ό'στις ένίκα πάντα;· άλλ’ εμελλον ΐνα λάβωσι 
πλήθο; βοηθών, καί ήλπιζον ό'τι έν τώ  παρόντι 
’ίσως ό Βοναπάρτης έ'σται ήττον ευτυχής.

Ειπόντος δέ τοΰ διεομηνέως ό'τι ό πρός ον 
έλάλει ήτο αύτός ό Ναπολέων, κατεπλάγη καί 
έγένετο περίτρομος.

Οί 'Ρώσσοι, φθάσαντες περί τό Μοζαίσκ εϊ; 
τόπον τινά 2 5  λεύγα; τής Μόσχας άπέχοντα 
καλούμενον Βοοοδΐνον, οχυρόν παραβαλλόαενον 
πρός τήν πάντως επίπεδον χώραν, έν η έγίνετο 
ό πόλεμος, έστρατοπέδευσαν. 'θ  γέρων στοα- 
τηγός Κουτουσώφ έσπευσεν ΐνα έπιρρώση τέχνη 
το φυσικόν τοΰτο έουμα καί πεοιαείνη έκεί τούς 
έπερχομένους Γάλλου;.

Φθάσας πρό τοΰ Βοροδίνου ό Ναπολέων έ'στη 
επο-τευων το ττρο αύτου άναπεταννύ[Λενον πε
δίον, ενθα έ'ρ,ελλεν ινα κινδυνεύστι πεοι τών 
όλων- Ό  μικρός ποταμός τής Κόλοκζας έρρεε 
κατ’ εύθεΐαν ένώπιον αύτοΰ, μέχρις ου πλησιάζων 
παρά τό Βοροδϊνον έστρέφετο έπί τήν άριστεράν, 
οριζόμενος έπί μίαν λεύγαν ύπό άποτόυ.ων οχθών, 
έως ού εισέβαλλε μετά μυρίους ελιγμούς είς τόν 
ποταμόν Μόσκοβαν. Οί έν τή άοιστερά έμβαπτό- 
μενοι είς τά νάματα τής Κόλοκζας βράχοι έ'βοι- 
θον τηλεβολοστοιχιών. Εκ δέ δεξιών τοΰ μικροΰ 
τουτου ποταμοΰ προετείνοντο συνεχείς λόφοι 
ήττον απόκρημνοι καί μόνον ΰπό χαραδρών τοΰ 
πεόιου άφοριζόμενοι. Οί πρός τά  δεξιά παρα- 
τεινομενοι ούτοι λόφοι, όντες ήττον δυσπρόσιτοι 
των εν τή αριστερά, ώχυρώθησαν διά χειροποιη'- 
των ισχυρότατων οχυρωμάτων, άποληγόντων έν 
τή κορυφή τών λόφων είς προβόλους (J 'edoiltes) 
μεγάλους πλήρεις τηλεβόλων. Ο Ναπολέων 
ενοησεν εκ τής πρώτης όψεως ό'τι έπρεπεν ΐνα

προσβάλη τον εχθρόν έντεΰΟεν ώς άσθενέστε- 
ρον διότι ένταΰθα οί έφορμώντες εμελλον ΐνα 
διελθωσιν ούχί διά τοΰ ποταμοΰ, άλλά δ ι ' εύ- 
βατων φαραγγων τά δέ οχυρώματα καί μάλιστα 
οι πρόβολοι, καίπερ φοβεροί έπικείμενοι, δέν 
ήσαν μέγα τοΐς Γάλλοις έμπόδισμα. Αλλ’ ούδέν 
ήττον ή έν τή δεξιά έφοδος παρεΐχεν ίδιον μέγα 
εμποδιον · διότι πλήν τών άλλων ερυμάτων τό 
δεξιόν κεράς κατέλαβε λόφον τινά προπετή όχυ- 
ρωθεντα διά προβόλων, έν οίς παρετάχθη τών 
Ρώσσων ή ούραγία.

Ο Ναπολέων έ'κρινεν ότι πρό πάντων επρεπεν 
ινα καταστήσ/ι εκποδών το έμπόδιον, κατα
λαμβάνουν εύθύ; τό προπύργιον τοΰτο, όπω; δυ- 
νηθή ί'να καταστη έν άνέσει έν τώ πεδίω , καί 
διάθεση τά περί τήν έφοδον καί τήν μάχην. 
Διο καλέσα; τόν Μουράτ καί τόν Κοι/.πάν; έπέ- 
ταςεν αυτοί; ινα προσβάλωσι και κυριευσωσιν 
ευθύ; τόν προμαχώνα τοΰτον, όν οί 'Ρώσσοι 
ωνοαασαν λόβον τοΰ Σ®αοδίνου, όπεο κατώι-1 * I I 7 * Γ
θώΟη μέν άλλά μετά πολλά; αίυ.ατηιά; απο
κρούσει; καί εφόδου;, καθ’ ά; έφονεύθησαν τών 
μέν Γάλλων πεντακισχίλιοι, τών δέ 'Ρώσσων 
όκτακισχίλιοι. Καταληφθέντο; δέ τοΰ λόαιου ό 
Ναπολέων έ’σπευσεν ΐν’ άναλάβη τόν στρατόν.

"Εγνω δέ ΐνα , καταλιπών έν τή δεξιά τή ; 
Κόλοκζας ολίγου; καί προσποιούμενο; ε'φοδον 
τοΰ μέσου ή Βοροδίνου, έφελκύση εκεί τόν έχθρόν, 
και τράπηται αίφνης μετά τή ; έρρωμενεστά- 
τη ; δυνάμεως πρός τά  ασθενέστερα οχυρώματα 
τοΰ δεξιοΰ κέρατος, συνιστώμενα, ώς ειδομεν, έκ 
λόφων ταπεινότερων μέν, άλλά μάλλον οχυρών, 
ων ό πρώτος περιστεφόμενος μεγάλω προβόλω, 
ώνομάσθη λ ό φ ο ς το ΰ  μ ε γ ά λ ο υ  ποοβόλου , 
ό δέ δεύτερος τών τριών αύτοΰ οξειών γωνιών 
ενεκα λόφος τώ ν τ ρ ιώ ν  γ ω ν ιώ ν - χυ,χ δέ 
ίνα πέμψη διά τών δασών τόν πρίγκιπα Πονια- 
τοφσκην όπως έπιπέση τοΐς Ρώσσοις όπισθεν, 
ή κυκλώση αύτούς. Έν ταύτώ δέ επέταξε τώ 
Μοράνδ καί Γουδέν ΐνα προσβάλωσι καί κατα- 
λαβωσι, τοΰ σημείου τής μάχης δοθέντος, οπωσ
δήποτε τόν μέγαν πρόβολον τόν δέ Νέύ ΐνα 
έπιπέση έμπροσθεν τώ  δευτέρω λόφω τών τριών 
γωνιών, όν τά τάγματα  τοΰ Καμπάνς καί Δεσ- 
σαίξ έπετάχθησαν ΐνα προσβάλωσι πλαγίως. 
Επέταξε δέ όπισθεν ώς επικουρικόν τό τάγμα 
τοΰ Φριάνδ καί ά'παντα; τού; αύτοκρατορικού; 
σωματοφύλακα; ΐνα μεταχειρίζωνται αύτούς 
χρείας τυχούσης.

Θέλων δέ ΐνα άποκρούσηται τάς κανονοστοι- 
χίας τών 'Ρώσσων ήγειρεν έν τάχει τοεΐς τηλε- 
βολοστοιχίας όπισθεν γήινων έουαάτων, τήν 
μέν έκ δεξιών, άντικρύ τών τριών γωνιών, τήν 
δέ έν τώ μέσω άντικρύ τοΰ μεγάλου προβόλου, 
τήν δέ τρίτην έξ άοιστερών άντικρύ τοΰ Βοροδί
νου, άπάσας κεχορηγημένας έκατόν καί είκοσι 
κανονίοις.

Ο Ναπολέων άποκρύπτων τήν διάνοιαν αύτοΰ 
διέμεινεν έν τώ άναρμοστω τόπω δν κατέσχε 
το πρώτον, καί ώρισε τήν πέμπτην προ/ϊνήν 
ώραν τής έβδομης τοΰ μηνό; εί; κατοχήν τοΰ 
άληθοΰ; τόπου τή ; προσβολή;.

Εξηρημένων δέ τών άπό Σμολένσκης άπο- 
λεσθέντων, ύπελείποντο έτι αύτώ 127 χιλ ιάδε; 
μαχητών, πλήρει; θράσους καί φιλοτιμίας, καί 
5 8 0  μεγάλα τηλεβόλα. Οί δέ 'Ρώσσοι ήσαν 
1 4 0  χιλ ιάδες καί παρεσκευάζοντο ώς εις μάχην 
πανολέθριον μάλλον ή ΰποχώρησιν.

'θ  στρατάρχης αύτών Κουτουσώφ, προαχθείς 
εις άξίωμα πρίγκιπος ένεκα τών έ π ’ έσχατων 
εν Τουρκία κατορθωμάτων, είχε ταξιάρχην τόν 
στρατηγόν Βένιγκσεν καί Τόλλ. Οί δέ Βαρκλάυ

δέ Τόλλυ διετέλουν στρατηγοΰντες ύπ ’ αύτόν, 
ό μεν τοΰ στρατοΰ της Δουίνας, ό δέ τοΰ Δνίε- 
περ, συνελθόντων ήδη είς Βοροδϊνον, άμφότεροι 
προαιρούμενοι μάλλον τό άποθανεΐν τοΰ ύπο- 
χωρήσαι.

Τό πλεΐστον τή ; δυνάμεω; τών 'ρώσσων ήτο 
συνηθροισμένον, ώ; ειδομεν, έν δεξιά, έκεί, ένθα 
ουδεμια ήπείλει έ'φοδο; · τό δέ όλίγον αύτή; 
μέρος έν τή άριστερα, όπου ό Ναπολέων έκρινε 
μάλιστα ΐνα προσβάλη αύτού;. ’Αλλ’ εϊ καί ό Να
πολέων δεν απεκάλυψε τήν διάνοιαν αύτοΰ σα- 
φώ;, ή έφοδο; καί ή διάβασι; μέρου; τοΰ γαλ
λικού στρατοΰ έπί τήν άριστεράν τή ; Κόλοκζας 
έδήλουν άρκούντω; το ΐ; 'Ρώσσοις τόν έν τή  αρι
στερά κίνδυνον. ’Αλλ’ ό στρατηγός Κουτουσώφ 
ούδόλ( οςένενόησε την προαίρεσιν τοΰ ύπεναντίου.

Τά πάντα λοιπόν έδήλουν ότι ήγγισεν ή φο
βερά καί ποθουμένη άμα τής μάχης ώρα, ποθου- 
μένη παρά τε τών Γάλλων έπειγομένων ΐνα πε- 
ρατώσωσι τόν πόλεμον, καί παρά τών 'Ρώσσων, 
αισχυνομένων τό άείποτε φυγομαχεΐν καί πυρ- 
πολεΐν τήν χώραν καί τάς πόλεις καί τά ; κώμα;.

Τή επαύριον ό ήλιος, όστις συνήθως ύπε'λααπε 
γνοφώδτς κατά τάς χώρας ταύτας, άνέτεΛε 
φαεινός, αίωρούμενο; ύπέρ τών 'Ρώσσων, καί 
φωτίζων αίφνη; μυρία; περικεφαλαίας καί όπλων 
καί τηλεβόλων καί σημαιών πλήθος έπί τών 
έρυμάτων τοΰ Βοροδίνου κυμαινόμενων.

Οί Γάλλοι ύπερέχαιρον βλέποντες τούς 'ρώσ- 
σους έτοιμαζομένους τέλος ώς είς μάχην. Ό δέ 
Ναπολέων έπαυλισθείς έν τή δεξιά τής Κόλοκζας 
διανέστη άμα ήμερα, καί περισκοπήσας σύν τοΐς 
μ ετ’ αύτοΰ στρατάρχαις τόν τόπον τής μάχης, 
ένέμενεν έτι μάλλον τή γνώμη, ό τ ι, τής προσ
βολής τοΰ άριστεροΰ κέρατος, ώχυρωμένου έν 
λόφοις ε’ρυμνοΐς καί άσφαλιζομένοις ύπό τής βα- 
θείας κοίτης τοΰ ποταμοΰ Κόλοκζα, ού'σης δυσχε- 
ρεστάτης, κάλλιον ΐνα προσβάλη μάλλον τό 
δεξιόν έν χαμηλοτέραις γεωλοφίαι; παρατεταγ- 
μένον καί ύπό φαράγγων άβαθών καί άνύδρων 
άσφαλιζόμενον.

'Η έκτη σεπτεμβοίου παρήλθεν έν ηρεμία, ώ; 
ή νηνεμία προηγείται τή ; κατα ιγίδο ;. Οί δέ 
Γάλλοι διημέρευσαν άναπαυόμενοι, έτοιμάζοντε; 
τά όπλα, εύωχούμενοι καί έρωτώντε; άλλήλου; 
τ ί ;  τήν έπαύριον έσται ζών. ’θ μ ω ; δέ ούδεί; 
αύτών εί; άπορίαν καθίστατο περί τής νίκης, 
ούδέ περί τής μ ετ’ όλίγον είς Μόσχαν άφίξεως.

’Απ’ έναντίας δέ οί 'Ρώσσοι ήσαν περίλυποι, 
έξηγριωμένοι, έτοιμοι ΐν ’ άποθάνωσι καί έκ μη- 
δενός άλλου ή τοΰ θεοΰ τήν έλπίδα άναρτώντες. 
Προσέπιπτον δέ έν μέσω λαμπάδων τή θαυματουρ
γώ της Παναγία; τής Σμολένσκης εϊκόνι, σωθεί- 
σν), ώ; έλεγον, έπί πτερύγων αγγέλων άπό τή; 
πυοποληθείση; πόλεω;, καί άνζχθείση ποαπικώ; 
ύπο τών 'Ρώσσων ιερέων άνά μέσον τών αύλι- 
σμών τοΰ στρατοπέδου τοΰ Βοροδίνου. 'Ο δέ 
γέρων καί μονόφθαλμο; στρατηγό; Κουτουσώφ, 
όστι; μόλι; επίστευεν εί; τόν θεόν, εΐπετο κα
τόπιν τ η ς  πομπής εχων τόν πίλον διά χειρός 
καί άτενίζων πρός τήν γήν.

Τοΰ δέ Ναπολέοντος καθορώντος μακρόθεν τά 
γινόμενα άπό τής σκηνής, καί τά  πάντα προνο- 
οΰντος, ήλθε πρός αύτόν έκ μέν 'Ισπανίας ό συν
ταγματάρχης Φαβ.ιέρος, άγγέλλων τά  κατά τήν 
Ισπανίαν άτυχήματα καί τά  κατά τήν μάχην 

τής Σαλαμάγκας, άπό δέ τών Παρισίων ό αύ- 
λαρχης Βωσσέτ φέρων αύτώ εικόνιον τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ, τοΰ βασιλέως τής 'Ρώμης, ζωγραφηθέν 
παρα τοΰ περίφημου Γεράρδου. Καί πρός μέν τόν 
πρώτον άπεκρίθη ότι τήν έπιοΰσαν έμελλεν ΐνα 
έπανορθώση παρά τάς όχθας τής Μόσκοβας τά

εν Ισπανία  κακώς έχοντα · εύχαριστη'σα; δέ τώ 
δευτέρω καί θεώρησα; φιλοστόργω; τό σχήμα 
τοΰ προσώπου τοΰ υίοΰ έθεσεν αύτό εί; τόν 
κόλπον. ‘'Επειτα δέ κατοπτεύσα; τό τελευταΐον 
τόν πολέμιον ΐνα πίθηται ότι οί 'Ρώσσοι δέν διε- 
νοοΰντο ΐν ’ άναστρατοπεδεύσωσιν άποφυγόντε;, 
καί ίδών αύτούς έμμένοντα;, είσήλθεν είς τήν 
σκηνήν άναπαυσόμενος πρός ώραν.

Σιγή πολλή ήν έν τώ πεδίω , έν ω έμελλεν 
ΐνα συναφθή ή μάχη , καί ζόφος βαθύ; καταβάς 
εκ τών άκρων κατεκαλυψε μ ετ’ όλίγον τά πάντα. 
Έν τή ομίχλη καί τή σκοτία έσβέννυντο βαθ
μηδόν καί κ α τ’ όλίγον αί λαμ πά δε; τή ; πομ- 
π ή ; τή ; Παναγία; τών 'Ρώσσων, καί έπέλειπον 
οι γέλω τε; καί τά  παροίνια άσματα τών Γάλλων 
στρατιωτών, καί αί εύσεβεΐ; τών 'Ρώσσων ψαλ- 
μωδίαι.

Τή δέ υστεραία περί τόν ορθρον ό Ναπολέων 
διαναστάς άντιπαρέταττε τόν στρατόν, τάττων 
τόν μέν πρ ίγγ ιπα  Εύγένιον άντικρύ τοΰ Βορο
δίνου καί τοΰ μεγάλ.ου προτειχίσματος, έφ ιπ
πον έπί τής Κόλοκζας, τόν δέ Νέϋ καί Δαβούδ 
άντικρύ τών τριών γω νιώ ν, έχοντας έξόπι- 
σθεν τό ιππικόν, τόν δέ Φριάντ καί τούς σω
ματοφύλακας εφεδρείας τάξιν έπέχοντας· τόν 
δέ Πονιατόφσκην έπεμψε διά τών δασών κυκλώ- 
σοντα τούς πολεμίους. Αί εξελίξεις αύται έγέ
νοντο ήσύχως όπως μή έξυπνίσωσι τούς ύπεναν- 
τίους. ’Ή δη οί πυροβολισταί τών τριών κανονο- 
στοιχιών τών άποτεταγμένων έπί τό άντικρούειν 
τάς τών 'Ρώσσων ΐσταντο έτοιμοι παρά τά  τη 
λεβόλα άναμενοντες τό σημεΐον τοΰ Ναπολέοντος, 
όστις , καίπερ ταλαιποιρών ύπό όξέος κατάρρου, 
κατέστη έν τώ προτειχίσματι τοΰ Σφαρδίνου 
ΐνα βλέπη τά  πάντα, μόλι; άποφεύγων τάς βόμ
βας, αίτινες εμελλον ΐνα ριφθωσιν άναρίθμητοι.

'θ  δέ Μουράτ, λαμπρός τή τε τόλμη καί 
τή στολή, περιβεβλημενος μανδύαν έκ πρασίνου 
σηρικοΰ καί φορών πτερωτόν πΐλον, καί ύπο- 
δήματα  κίτρινα, γελοίος μέν άλλ’ άρειμάνιος, 
έκάλπαζε διιππεύων διά τοΰ ίππικοΰ, θαρρών 
καί θαρρύνων διά τοΰ ήρωϊκοΰ αύτοΰ σχήματος.

Πολλή ομίχλη καί νέφη έσκότιζον έτι τόν 
ορίζοντα, καί ό ήλιος έτι άνατέλλων ώ; υπέρυ
θρον καί άμορφον μετέωρον ύπέρ τών 'Ρώσσων 
διέγραφεν έξαίρων τά ; τάξει; αύτών. Μ ετ’ όλί
γον ό δίσκο; αύτοΰ μετεωρίσθη ώς μύδρος δ ιά 
πυρος, καί τοΰ άέρος άνακαθαιρομένου, ό Ναπο
λέων τρεπόμενος πρός τούς στρατηγούς αύτοΰ 
άνέκραξεν- —  Ι δ ο ύ  ό ή λ ιο ς  τοΰ Α ο υ σ τε ρ -  
λ ί τ  ζ  ! —  Αλλά φεΰ νεφελώδης !

("Ε πεται συνέχεια.)

ΑΙ Γ Ρ ΙΙΓ Ο Ρ ΙΝ Ε Σ .

Κατα τόν σοφόν ιατρόν Αίνδεμαν, αί τρίχες, 
αί πρό; κατασκευήν τών όπισθοδέτων κομών έν 
'Ρωσσία, είσι μεμολυσμέναι 6 0  ° / 0 ύπό παρα

σίτου τινο; όνομαζομένου γ ρ η γ ο ρ ίν η ς .
Αί γρηγορΐναι τρίχες όμοιάζουσι πάντως ταΐς 

λοιπαΐς · άλλά διά τοΰ μικροσκοπίου, καί 
δ ι’ αύτοΰ τοΰ γυμνοΰ όθφαλμοΰ, δύναταί τις νά 
ΐδη εϊ; τήν άκραν αύτών κόμβον ή κύκλον βαθύν 
μελάγχρουν αύται δέ είναι αί γρηγορΐναι. Τά 
παράσιτα ταΰτα δέν καταστρέφονται εύκόλως. 
Λνθίστανται είς τήν άποξη'ρανσιν_καί είς αύτό 

τό βραστόν ΰδωρ. Διά τών οξέων, τών άλκα- 
λιων, του αιθερος, και άλλων χημικών σκευα- 
σιών πιθανώς καταστρέφονται, άλλά δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη χρήσις τών τοιούτων καυστικών 
ύλών άνευ βλάβης τών τριχών.

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ Α

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Η ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Ό  θέ\ων ΐνα έννοήση τήν άξίαν τών νεωτέ- 
ρων έπιστημών δέν είναι άνάγκη ΐν’ άναδράμη 
είς τάς μεγίστας αύτών εξευρέσεις, οίον τήν διά 
τών κοιλάδων καί τών όρών τρέχουσαν άτμομη- 
χανήν, ή τό ύπό τοΰ άτμοΰ έλκόμενον πελώριον 
άτμόπλοιον, ή τάς θαυμαστάς μηχανάς δ ι ’ ών ή 
δύναμις ένός άνθρώπου ένεργοΰσα εϊς άκραν μο- 
χλοΰ πολλαπλασιάζεται δ ιά  μηχανικών συναρ- 
μογών έν τή έτέρα άκρα · άλλ’ άρκεΐ ΐνα θεω- 
ρη'ση μικράν μεταλλικήν πλάκα έν ή ίπετυπώθη 
όιά τοΰ φωτός δαγεριανη' τ ις  είκών ή γαλβανο- 
πλαστικόν άπείκασμα, έξεργασθέν διά  τής 
μυστηριώδους καί άοράτου δυνάμεως τοΰ βολ
ταϊκού ^ευστοΰ. Διότι ή έπιστήμη ή κατορθώ- 
σασα ΐνα έςεικονίσνι έν άκαρεΐ έπ ί τής έπιφα
νείας τοΰ μετάλλου τήν άξιοθαύμαστον εικόνα 
τών περί ήμάς πραγμάτων, καί διά τής μυστη
ριώδους καί άκατανοήτου ένεργείας τοΰ γαλβα- 
νικοΰ ρευστοΰ ΐνα περιποίηση τώ μετάλλιο οίαν- 
δη'ποτε μορφήν, μέ7^λει βεβαίως ΐνα κάμη θαύ-

Ή  τοϋ Δανιήλον,

ματα ών ούδεμίαν δυνάμεθα ΐνα λάβωμεν έννοιαν 
άπό τών ήδη κατορθωθέντων.

Φαίνεται δέ ότι ή γαλβανοπλαστική μάλιτσα 
άπασών τών έξευρέσεων προετοιμάζει ήμΐν έν 
τώ μέλλοντι άλλας θαυμαστοτάτας καί ώφελι- 
μωτάτας, μεταβάλλουσα παντοιοτρόπως τάς 
τέχνας. Έπειδή δ ι’ αύτής ή βολταϊκή στήλη, 
καταβάσα άπό τοΰ μελετητηρίου τοΰ σοφοΰ, 
είσέφρησεν είς τό έργαστη'ριον τοΰ τεχνίτου. 
Μ ετ’ ού πολύν δέ χρόνον ή στήλη καί τά  ηλε
κτρικά ρεύματα, καί τάέναλλάξ δύναμιν έχοντα 
τής χημ ίας μηχανήματα έσονται ίσως έν τοΐς αε- 
γάλοις έργαστηρίοις άντί τών μεγάλων καμίνων. 
Τότε δή τά  μεταλλουργικά εργαστήρια κινηθή- 
σονται ούχί ύπό τοΰ γαιάνθρακος άλλ’ ύπό τίνος 
άπλοΰ μηχανήματος, άποτελουμένου διά τής 
ένώσεως μετάλλων καί οξέων, άθορύβως καί άνευ 
δαπάνης καί άτμοΰ. ’Αντί δέ τών πολυπληθών 
έργατών φρυγομένων ΰπό τοΰ πυρός , καται- 
θαλθυμένων καί κατατρυχομένων ύπό μυρίων 
πόνων, βλέψομεν έν συνεχέσιν ώραίοις έργαστη
ρίοις πολλούς ήσυχους έργάτας άσχολουμένους 
περί τάς ήλεκτρικάς μηχανάς τάς ΰποβαλλούσας 
τάς μεταλλικάς γαίας καί τά  μέταλλα τή ποι
κίλη ένεργεία τών χημικών άναλογιών.

Έπειδή δέ ή γαλβανοπλαστική είναι ήκιστα 
γνωστή παρ’ ύμΐν, έπιβαλλόμεθα ΐνα διηγηθώ- 
μεν τάς μεθόδους αύτής, τήν νΰν τής νέας ταύ
της τέχνης κατάστασιν καί τάς ές αύτής ώφε- 
λίας.

διαλελυμένον έν τώ ύδατι, ούτως ώστε έκφέ- 
ρειν επι τής έπιφανείας τοΰ πράγματος έπ ι- 
βολήν στρώμα συνεχή, ήπερ ύποτυποΐ άκριβέ- 
στατα τά  καθ’ έκαστα τοΰ πρωτοτύπου.

Διά τής γαλβανοπλαστικής δυνάμεθα ΐνα 
άπεικάσωμεν τά εμβλήματα, τάς σφραγίδας, τά 
άνάγλυφα καί αύτά τά  άγάλματα. Τά φιλοτε
χνήματα τής γλυπτικής άπεικαζόμενα διά μ ι
κρά; δαπάνης γίνονται προσιτά τοΐς πολλοΐς, καί 
πολλαπλασιαζόμενα έπ ’ άπειρον δέν κινδυνεύου- 
σιν ΐν ’ άπολεσθώσιν. ’Εχει δέ ή γαλβανοπλα
στική προς την γλυπτικήν ως ή τυπογραφία πςός 
τήν διάνοιαν.

Έ πειδή  διά τής γαλβανοπλαστικής δυνά
μεθα ί'να παραστη'σωμεν καί πολλαπλασιάσωμεν 
έπ έςουσίας πάσαν εικόνα έγκεχαραγμένην ξύλω 
ή μετάλλω , καί άπαθανατίσωμεν τό τοΰ τ ε 
χνίτου εργον. Δι’ αύτής δέ μεταβάλλεται ή 
κατά πρώτον έν ξύλω χαραχθεΐσα είκών εϊς ει
κόνα χαλκήν, ή άλλως ή ξυλογραφία είς χα λ 
κογραφίαν, ό'περ μεγάλως συνέβαλεν είς "τήν 
έπίόοσιν τών είκοσι κοσμούμενων περιοδικών 
συγγραμματίων, καί έπιστημονικών βιβλίων. 
Διότι ή έν ςύλω χαραχθεΐσα είκών δέν δύναται 
ίνα τυπώση πλείω τών \  0  ή 12  χιλιάδων άντι- 
τύπων· άλλά, μεταβληθεΐσα είς πλάκα χαλκήν 
διά τής γαλβανοπλαστικής, τυποΐ ύπέρ 1 0 0 ,0 0 0  
αντιτύπων, τοΰ πρωτοτύπου ξυλίνου τύπου δ ια - 
μένοντος άνεπάφοα, καί δυναμένου ΐνα παράσχη 
όσα άν χαλκά  όμοια άντίτυπα θελη'ση τις.

Διά τής γαλβανοπλαστικής κατασκευάζομεν 
εν τώ  παρόντι τα  πρός χωνείαν τών τυπογραφι
κών χαρακτήρων έκμαγεΐα καί τούς χαρακτήρας 
αύτούς. Μεθαρμοζομε’νη δέ πάσαις ταΐς τής μορ
φής ίδιοτροπίαις άπεικάζει διά τοΰ χαλκοΰ τά  
έκμαγεΐα ά'τινα ποριζόμεθα έκ τύπου παντό; 
οίουδήποτε πράγματο;, καρπών, φυτών καί 
λοιπών ζώων.

Δι’ αύτής δυνάμεθα ί'να καλύψωμεν δ ι ’ ολί
γης δαπάνης καί εύκόλως τά  οικιακά σκεύη δ ι’ 
πιβολής άφθάρτου μετάλλου, χρυσοΰ, π λ α τ ί-  
ενης ή άργύρου κ. λ.

 ̂ ’Ίδωμεν νΰν πώς εύρέθη ή νέα αΰτη τέχνη , καί 
τινες οί σοφοί οί συμβαλόντες εϊς έπίδοσιν αύτής.

Ό  φυσικός ό πρώτο; θεώρησα; τήν διά τή ; 
βολταϊκή; στηλη; αποσυνθεσιν τών μεταλλικών 
όιαλύσεων έγένετο παραίτιο; μεγάλων άγαθών 
τ/) * ι. . Διότι 7τεριε7υ0ΐ'/]0'εν αυτ/j νεαν
ναμιν σχεδόν απεριόριστόν, ικανήν ιν’ άντιπα- 
λαιση ττρος τ/,ν αττο τιον χημικών άναλογιών 
αντίστασιν, καί εςεΰρε διά ταύτης την τέως 
άγνωστον φυσιν πολλών συνθέτων σωμάτων.

Ο δέ παρατ/ιρήσας πρώτο; τήν φύσιν τών 
ύποστασεων τοΰ χαλκοΰ καί διακρίνας έν αύταΐς 
τας αύτας ίύιότητας τώ  διά τής χωνείας γεν- 
νηθεντι μεταλλω , ήτοι τό έ'μπεδον, τό έλατόν, 
τό ομογενές τής ύφής, καί άπλώς άπάσας τάς 
ίόιοτητας τών συνήθων μετάλλων, ούτος έκααεν 
έξεύρεσιν ^μεγίστην πρός τήν μέλλουσαν φιλο- 
τεχνίαν. Εκ δέ τής άπλής ταύτας θεωρη'σεως 
έπέπρωτο ΐνα γένηται έν όλίγω χρόνω παντελής 
περιπέτεια έν τή τέχνη τοΰ παρασκευάζειν καί 
προσαρμοζειν τα μέταλλα εν τή ποικίλη αύτών 
χρήσει.

Διά δέ τής έξευρέσεως ταύτης ή χημεία άντι- 
κατεστη αντι τής τέχνης τοΰ χωνευτοΰ καί 
τοΰ γλυφέως, καί τάξις όλη βιομηχανικών καί 
καλλιτεχνικών έργων άτινα έγίνοντο πριν άπό 
μεγάλων άναλωμάτων καί πόνων έν τοΐς υ.εταλ- 
λουργείοις, κατορθοΰνται νΰν βραδέος καί σιω
πή λώ; διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Καί τήν μέν ύπό 
τοΰ βολταϊκοΰ ^ευστοΰ άποσύνθεσιν τών άλάτιον 
όφείλομεν, ώ; άλλαχοΰ ειδομεν, τώ  Βόλτα, τώ  
Βρουγνατέλλη καί τώ Κρουϊσκχάνκ, τήν δέ καθ' 
αύτήν γαλβανοπλαστικήν τώ έν Πετρουπόλει 
διδασκάλω J a c o b i ,  όστι; πρώτο; έςεΰρε τόν 
πλαστικήν ιδιότητα τοΰ ύπό τής στήλης ύπο- 
στάντος χαλκοΰ.



Φέρ’ έπισκοπήσωμεν διά βραχέων τα  περι 
τ/,ν άρχήν κα'ι την έπίδοσιν της νέας ταύτης τέ
χνη ;, περι η ; ατελείς μόνον έγράφησαν μέχρι 
τοΰδε πραγματεΐαι.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
•

Ιστορ ία  τής εςευρίσίω; ττ,ς Γαλβανοπλαστικής. —  
Έ ρ γ α  τοϋ Βρουνιατέλλη. —  Παρατηρήματα τοϋ 
κ. Δανιήλου κα'ι De la H ive. — ' Ο ΙΙρώσσο; ουσιχ'νς 
Jaco b i εςευοίσκει τήν Γαλβανοπλαστικήν Ιν ετει 
18 3 7 . —  ‘Ο θωυ.ας Σπίνσερ και δ Γάλλος Β ο- 
q u illon  εςεργάζονται τας πρώτας γαλβανοπλαστι
κές ΰποτυπιότεις έν Α γγλία κα'ι Γαλλία οια της 
μεΟόοου τοϋ κυρίου Jaco b i, κα'ι άςιοΰσιν ίνα ιοιο- 
πο’.ήσωνται τ/,ν έςευρετιν ταύτην.

"λ μα τη άνευρέσει της ήλεκτρικής στη'λης ό 
Βόλτας έθεώοησεν, ώς είδομεν άλλαχοΰ, μίαν τών 
σπουδαιοτάτων αύτης ιδιοτήτων, ήτοι τήν δύ- 
να[Λΐν τοΰ άποσυνθέτειν τα σώ ματα. Ηδη έν 
έ'τει 1 8 0 0  άπέδειξεν δτι έν τω ΰδατι τα άλατα 
διαλυθέντα αποσυντίθενται διά της ένεργείας 
τής στη'λης εις τά ές ών συνετέθησαν, οΰτως 
ώστε το άπαρτίζον τήν βάσιν αύτών μέταλλον 
υποχωρεί προσκολλώμενον εϊς τον άρνητικόν 
πόλον. Το δέ φαινόμενον τοΰτο παρέσχεν, ώς 
εΐόοαεν, άίοοοαήν πολλών έρευνών καί πολλώνk 7 ι V k k
νέων εξευρέσεων. Πρώτος μετα τον Βολτών ό 
Βρουνιατέλλης, διδάσκαλος τής φυσικής έν τώ 
πανεπιστηαίω τοΰ Παταβιου, μαθητής και φίλος 
αύτοΰ, ένέκυψεν ιδίως τή σπουδή τής ροπής τοΰ 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος προς τάς άποσυνθέσει; τών 
μεταλλικών άλάτων. Έν έτει 1 8 0  I καί 1 8 0 2  
έξέδωκεν εν τιν ι επιστημονικοί περιοδικοί συγ- 
γραμματίω A nnali ch im ici di Pavia, πολλά 
ύπου.νη'αατα άφορώντα είς τα ; ΰπο τοΰ ηλεκτρι
σμού γινομένας μεταλλικάς ύποστάσεις, καί ήδη 
εν έ'τει 1 8 0 2  κατώρθωσεν 'ίνα χρυσώση τον άρ
γυρον διά τής στήλης, τοΰ χρυσοΰ διατώζοντος 
δλην αύτοΰ τήν μεταλλικήν λάμψιν. Ά~είχεν 
δυ.ως εϊσέτι πολύ της γαλβανοπλαστική;, τοΰ 
παοάξαι δηλαδή άντίτυπον οΐουδήποτε πράγμα- 
το; διά τής ύποστάσεω; έπιβολής χαλκοΰ πλα
στικού καί έλατού· διότι ούδέν προήγγελλεν έτι 
δτι αΰτη ή ύπόστασις τών μετάλλων ήδύνατο ί'να 
γίνηται χρησιμωτάτη ταΐς τέχναις.

’Αλ’ ή καθ’ αύτήν άρχή τής γαλβανοπλα
στικής ανάγεται είς τον καιρόν τής εύρέσεως τής 
στήλης τοΰ Δανιήλου, ή'τις, ώς εί'ύομεν, σύγκει· 
τα ι έξ άγγείου Ζ περιέχοντος διάλυσιν θειικοΰ 
οξέος καί ψευδάργυρον, ά'τινα διά τής τοΰ ΰδατος 
άποσυνθέσεως γεννώσιν ύδρογόνον, οπερ, διερχο- 
με\ον διά τοΰ πορώδους διαφράγματος τής πορ
σελάνη;, ένεργεΐ είς τήν διάλυσιν τοΰ θειικοΰ 
χαλκοΰ τήν περιεχομένην έν τώ  άγγείω  C , καί 
μεταβάλλει τον θειικον χαλκόν είς χαλκόν με
ταλλικόν, ό'στις υποχωρεί περί τον άγωγόν C , 
άποτελούαενον καί τοΰτον ύπό τίνος χαλκοΰ 
κυλίνδρου.

"Ο τεό κ . Δανιήλ εκαμε τάς πρώτας δοκιμάς τοΰ 
νέου τούτου μηχανήματος, έθεώρησεν άφαιρών το 
τεμάχιον χαλκοΰ το υποχώρησαν είς τον χαλκοΰν 
κύλινδρον C , δ τ ι αί άνωμαλίαι τοΰ χαλκοΰ κυλίν
δρου ύπετυποιθησαν έν τω  ύποστάντι χαλκώ τώ 
γενομένω έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ θειικοΰ χα λ- 
κοΰ. Παρ’ ολίγον δέ τότε ό Δανιήλ ήλθεν ίνα 
άνευρη τήν γαλβανοπλαστικήν, έάν, διατρί·* 
βων μάλλον περί τήν ένέργειαν τοΰ μηχανήμα
τος αύτοΰ, μή πζρέβλεπε τό φαινόμενον τοΰτο.

Αλλά καί αύτός ό D e La R ive, έρευνών τά  
περί τήν στήλην τοΰ Δανιήλου, έγραφεν έν τ-?ί 
Philosophical M agazine ό'τι « 'θ χαλκούς κύ
λινδρος καλύπτεται ύπο έπιβολής μεταλλικού 
χαλκοΰ, ό'στις, καίπερ έναποτεθείς κατ’ άτομα, 
άποτελεΐ περιείλημα μεταλλικόν, ύποτυποΰν 
άκριβέστατα καί τάς έλαχίστας τών άνοψ.αλιών 
τοΰ κυλίνδρου.» Καί δμως φαίνεται μή έννοη'σας 
τήν σημασίαν τοΰ άπλοΰ τούτου φαινομένου.

Πρώτος δέ ό Ja c o b i, διδάσκαλος της φυσι
κής έν Πετρουπόλει, όρμώμενος άπό τοΰ φαινο
μένου τούτου καί έκτελέσας πολλά πείραματα, 
έφθασεν έν έ'τει 1 8 3 7  είς τήν έφεύρεσιν τής 
γαλβανοπλαστικής. 'Οτε δέ ό Ίακώβης ήρςατο

τών πείρα ματων, τό πρός αντιγραφήν πρωτό
τυπόν ήτο μέρος τοΰ άονητικοΰ στοιχείου τής 
στήλης, ώ; έμβαπτόμενον είς τήν διάλυσιν τοΰ 
θειικοΰ χαλκοΰ. ’Αλλ’ ούτος εύοεν ό'τι ή άποσύν- 
θεσις καί ή ύπόστασις τοΰ χαλκοΰ έγίνετο ταχυ- 
τέρα διά στη'λης άποκεχωρισμέν/ς της διαλύσεως 
τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ, ήστινο; μόνον οί δύο πόλοι 
ένεβάπτοντο είς ταύτην τήν διάλυσιν διά τών 
άκρων τών δύο ηλεκτραγωγών.

Τής δέ διαλύσεως τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ έξανα- 
λισκομένης ταχέω ς, ήναγκάζετο ί'να προσθετή 
ταύτη νέα θειικοΰ χαλκοΰ κρύσταλλα, δπω; 
διατελί) ενεργούσα. Τότε δέ ό Ίακώβης έξεΰρεν 
ό'τι, έάν συνάψωμεν τό μέν έκμαγεΐον τώ άρνη
τικώ πόλω, θέσωμεν δέ παρά τόν θετικόν πόλον 
έλασμα μετάλλου έμβαπτόμενον είς τήν διάλυ- 
σιν αύτοΰ, τό έ'λασμα διαλύεται έζ ίσου τω έπί 
τοΰ εκμαγείου ύποχωροΰντι είς τό κάτω χαλκώ. 
Έαν λόγου χάριν μεταχειριζώμεθα τήν διάλυ- 
σιν τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ, συνάψωμεν δέ τώ θε- 
τικώ  τής στήλης πόλω έλασμα χαλκοΰ, τό διά 
τής άποσυνθέσεως τοΰ ΰδατος παραγόμενον όξυ
γόνον φέρεται πρός τον θετικόν πόλον, έ'νθα 
ά~αντών τω χαλκώ όξειδοΐ, ήτοι μεταβάλλει αύ
τόν είς σώμα σύνθετον, δυνάμενον ί'να διαλυθη 
έν τω ύγρω ύπάρχ ον τ ι έλευθέρω όςεΐ. Έ φ ’ 
ό'σον δέ γίνεται περί τόν άρνητικόν πο'λον ύπό- 
στημα χαλκοΰ έκ τής άλατίνης διαλύσεως, ό τοΰ 
θετικού πόλου έξηρτημένος χαλκός διαλύεται έν 
τώ ύγρω σχεδόν έξ ίσου.

Αλλ’ ή γαλβανοπλαστική δέν ήδύνατο εϊσέτι 
ίνα εφαομοσθή κατά πολλούς τρόπου;· διότι 
μέχρι τοΰδε δέν ήδυνάμεθα ϊνα έργασθώμεν άλ
λως εί μή όΥ εκμαγείων μεταλλικών, άχρη
στων τών έξ έτέρων ύλών έκμαγείων οντων, ώς 
μή ήλεκτραγωγών. ’Αλλ’ ό Ίακώβης εύρε τότε 
νέαν μέθοδον, δ ι’ ής κατώρθωσεν ίνα παράξη 
μεταλλικά ύποστήματα έπί τής έπιφανείας 
άπάντων σχεδόν τών σωμάτων.

Ο ίακώβης έγνώρισεν ό'τι άπαντα τά  μή 
ήλεκτραγωγά σώματα, άτινα μέχρι τοΰδε δέν 
έπεδε'χοντο τήν γαλβανοπλαστικήν, δύνανται 
ίνα προσλάβωσι τό μεταλλικόν ύπόστημα, εάν 
καλύψωμεν άπασαν αύτών τήν έπιφάνειαν δι 
επιχρίσματος σώματος ήλεκτραγωγοΰ. Η πρό: 
τοΰτο καταλληλοτάτη ΰλη είναι ή λεγομένη 
μ ο λ ύ β δ α ιν α  (b lo m b a g iu e ) , είδος άνθρακού- 
χου σιδήρου (Γραφίτης), έξ οΰ γίνονται καί τά 
μολ.υβοκόνδυλα.

'Ως δέ αί πλεΐσται τών έξευρέσεων, οΰτω καί 
ή χρήσις τής μολυβδαίνης πρός έπίχ ρισιν τών έκ 
γύψου ή άλλων εκμαγείων, όπως κατασταθώσιν 
ήλεκτραγωγα καί γένηται εΰκολον τό έπ αύτών 
ύπόστημα τοΰ χαλκοΰ, έγένετο κατά τύχην.

Ο ’Ιακώβης ήσχολεΐτο περί τήν έξάρτυσιν 
στήλης τινός τοΰ Δανιήλου άποτεταγμένης πρός 
ήλεκτρο μαγνητικόν τι κίνητρον δ ι’ ού έπεβάλετο 
ίνα κίνηση άτμόπλοιον έν τώ ποταμώ Νέβα. 
Διευθετών δέ τά  πρός χρήσιν τών συστοιχιών 
πορώδη γ /fiva ά γγεΐα  έσημείου αύτά διά τε 
μαχίου γραφίτου, γράφων τό γράμμα g  δη- 
λοΰν τήν γεμανικήν λέξιν g u t·  διότι ό ’ίακώ
βης είναι Γερμανός έκ Πρωσσίας. Πεοατωθει- 
σών δέ τών δοκιμών, έξεπλάγη λίαν βλέπων 
άπαντα τά  γράμματα g , δ ι’ ών έσημείωσε τά 
καλά σηραγγώδη διαφράγματα ύποτυπούμενα 
χαλκά, ήτοι κεκαλυμμένα ύποστήματι χαλκώ 
έκ τής διαλύσεως τοΰ θειικοΰ χαλκοΰ τής στη'
λης έκπορευθέντι. Διότι ό γραφίτης κατέστησεν 
άπαντα τά  ύπ’ αύτοΰ κατεχόμενα σημεΐα ήλεκ
τραγωγά. Χάριν δετή ς  έν έ'τει 1 8 3 9  γενομένης 
ταύτης εύρέσεως ήδυνήθη ό Ίακώβης ίνα μετα- 
χειρισθνί άντί γαλβανοπλαστικοΰ έκμαγείου 
οίανδήποτε μή ήλεκτραγωγόν ΰλην, οίον τον 
γύψον, τόν ισπανικόν κηρόν κ τλ ., άφοΰ πρότε
ρον έχριε τό ένδον τοΰ έκμαγείου άκριβώς δ ι’ 
έπιχρίσματος κόνεως μολυβδαίνης.

Οί κύριος R o eq u illo n  έν Γαλλία καί Σπένσερ 
έν Αγγλία αδίκως ήθέλησαν ίνα ίδιοποιήσωνται 
τό εύρημα τοΰ ’Ιακώβου τοΰ άληθοΰς καί μόνου 
έφευρετοΰ τής γαλβανοπλαστικής τέχνης. Διότι 
τοΰ Ιακώβου τό εύρημα έκοινοποιη'θη τή  9  όκτω

βρίου I 8 3 8  τή ’Ακαδημία τών έπιστημών έν · k · ν \ * «.
Πετρουπόλει, καί μόνον μετα έπτα μήνας δύο 
άγγλικα περιοδικά, τό M ech an ic ’s M aga
zine  καί τό P h ilo so p h ica l M agazine έξε'δω- 
καν έπιστολήν τοΰ κ. ’Ιακώβου γραφεΐσαν τή 
3 ίουνίου 1 8 3 9  πρός τον κύριον Φαραδάύ, καί 
διαγράφουσαν τήν νέαν αύτοΰ μέθοδον. Ο δέ 
Σπένσερ •/.a iR oquillon  ούδέν τοιοΰτον έξε'δωκαν 
πρό ταύτης τή ; ήμέρας.

"Εκτοτε άντί τοΰ μεταχειρίζεσθαι μεταλλικά 
εκμαγεία, ποριζόμεθα άπλώς έκμαγεΐα εκ γύ
ψου τών ύποτυπωτέων πραγμάτων, άπερ έπι- 
χρίομεν πεοιειλήματι κόνεως γραφίτου.

Αί πρός παρασκευήν γαλβανοπλαστικών έκ
μαγείων μέχρι τοΰδε έν χρήσει άπλώς ούσίαι 
είσιν ό γύψος καί ό ισπανικός κηρός. Ιδ ίω ς  
δμως άρμόζει πρός τοιαΰτα έργα ή πηκτή , ή ό 
παχνώδης ζωμός (g e la tin e ) ,θερμανθείς καίάφαι- 
ρεθείς τοΰ έκμαγείου μετά τήν άπόψυξιν αύτοΰ, 
δ ιά  τε τό ακριβές της ύποτυπώσεως τών κατά 
μέρος καί διά τής έλαστικότητος δ ι ’ ής άφαιρεΐ- 
τα ι τοΰ έκμαγείου ά'νευ διαρραγής. ’Λλλ’ έ'τι 
μάλλον προσφορωτέρα άπεδείχθη ή g o u tta -  
p e rc h a  , ήτις μελάσσεται ύπό τής θερμότητος 
καί έφαρμοζομένη θερμή τώ  ύποτυπωτέω πραγ- 
μ α τ ι, ύποτυποΐ άπαντα τά  κατά μέρος άκριβέ
στατα. Κατέστη δέ νΰν ή κα τ’ έςοχήν τοΐ; 
γαλβανοπλάσταις χρησίμη ΰλη πρό; κατασκευήν 
έκμαγείων γαλβανοπλαστικών.

Ό  αύτοκράτωρ Νικόλαος, έννοήσας τό μέγε- 
θος τής έξευρέσεως τή ; γαλβανοπλαστική; τέ
χνης, ήγόρασεν άντί έκατόν χιλ ιάδων φράγκων 
τό περί τοΰ έξευρήματος δ ίπλω μα, ό'περ εσχεν 
έν 'Ρωσσία ό κύριος Ίακώβης. Ό  δέ γαμβρό; τοΰ 
αύτοκράτορος Νικολάου, ό προσφιλής τη Γαλλία 
δού; τοΰ Λαύχτεμβέργ, ώς έγγονος τής αύτο- 
κρατορίδο; Ίωσηφίνη;, κατέστησεν έν Ρωσσία 
έργαστήριον γαλβανοπλαστικής, έν ώ έφηρμό- 
σθη ή μέθοδος τοΰ κυρίου Ιακώβου μεγαλομε- 
ρώς. Τό γ α λ β α ν ο π λ α σ τ ικ ό ν  Ί ν σ τ ιτ ο ΰ τ ο ν  
τοΰ δουκός τοΰ Ααύ'/τεμβέργ ήσχόλει ύπέρ τάς 
2 5 0 0  έργατών, οΰς ή ρωσσική κυβέρνησις όιέ- 
τρεφεν έξ ιδίων, ώ; ή Γαλλία τούς έν τώ έργα- 
στηρίω τών πορσελλανών τών Σεβρών. Πολλαί δέ 
ρωσσικαί έκκλησίαι γέμουσι άγαλμάτων χαλκών 
καί μεγάλων χωνευτών καί σφυρήλατων έργων, 
οίον στηλών, σκηνών, στεγασμάτων κλ. κεχρυ- 
σωμένων διά τής γαλβανοπλαστικής, έξεργασθεν- 
των έν τω Γαλβανοπλαστικω Ίνστιντούτω τού 
δουκός τοΰ Λεύχτεμβέργ. Ό  δέ εσωτερικός Οόλος 
τής εκκλησίας τοΰ Αγίου ’Ισαάκ έν Πετρουπόλει 
είναι κεκοσμημένος δώδεκα άγάλμασιν, ών έκα
στον εχει ΰψος τριών μέτρων, καί έγένοντο έν 
έτει 1 8 5 0  έν τω  αύτώ έργαστηρίω. Μετά δέ 
τόν θάνατον τοΰ δουκός τό κατάστημα ήγοράσθη 
ύπό ιδιωτών, καί νΰν έπέδωκε λίαν.

'Η εΰοεσις τής γαλβανοπλαστικής έδόξασε 
μεγάλως τον έν Πετρουπόλει διδάσκαλον. Οι δε 
έγκύψαντες τή σπουδή τής συγχρόνου ιστορίας 
τών μαθηματικών έπιστημών γνωρίζουσιν δτι ό 
άδελφός τοΰ σοφού τούτου Κάρολος Ιάκωβος 
Ίακώβης, διδάσκαλος έν Κενιγσβέργη καί Βε- 
ρολίνω , μέλος τής έν Παρισίοις Ακαδημίας 
τών 'Επιστημών, καί άποθανών έν Βερολινω εν 
έτει 1 8 5 1 , έδοξάσθη διά ύψηλοτάτων μαθημα
τικών ευρημάτων. Αλλ.ά πολλοί συγχέουσι του- 
τους τούς δύο σοφούς πρός άλλήλους. Έ πειδή 
πολλάκις προσαγορεύοντες τόν μαθηματικόν Κά
ρολον ’Ιάκωβον Ίακώβην έλεγον αύτω · « Είσθε 
ύμεΐς ό άδελφός τοΰ έν Πετρουπολει εφευρετοΰ 
τής γαλβανοπλαστικής κυρίου ’Ιακώβου;

« Ούχί άπεκρίνετο · άλλ’ ό έν Πετρουπόλει 
Ίακώβης είναι άδελφό; μου. »

Τά ύπέρτερον συμβούλιον τών Λρκωμοτών της 
παγκοσμίου έκθέσεως τοΰ 18 6 7  άπεφηνε τά  
δίκαια τοΰ κ. Ιακώβου ώς έφευρετοΰ τής γαλ
βανοπλαστικής, έπιψηφίζων τω  σοφώ έν τών 
δώδεκα πρώτων γερών ών έξουσίαζεν.

"Ε πεται συνέχεια.

Η  Ν Ο Σ Ο Σ  Χ Ο Λ Ε Ρ Α .

α ' .  Ή  χολε'ρα παρα τοΐς άρχαίοις καί νεω τέροι:.

Μεταξύ τών αρχαίων έλλήνων, ρωμαίων, 
και βυζαντινών ιατρών οί ποιοΰντες μνείαν 
τής νόσου χολέρας είσιν αύτος ό πατήρ τής 
ιατρικής Ιπποκράτης, καί έ'πειτα Γαληνός, 
Κ,ελσος, Αρεταϊος ό Κ αππαδόκης, Καίλιος 
Αύρηλιανός, Όρειβάσιος, Αλέξανδρος Τραλ- 
λιανός, Παύλος ό Αίγινήτης, Θεοφάνης Νο'ν- 
νος καί Μ ιχαήλ ό Ψελλο'ς.

Ο Ιπποκράτης μέμνηται τής χολέρας 
έν παροδω, ιστορίας άναφέρων αρρώστων έν 
τω πέμπτω καί έβδόμω τών έπιδημιών 
βιβλίω, οπού ώς κύρια συμπτώματα τής 
νόσου άναφέρονται ακατάσχετοι εμετοί μετά 
ώδίνων, καί υποχωρήσεις άπό τής κοιλίας 
πολύ πλείονες τών έμέτων, έ'πειτα αφωνία, 
άκινησία, οφθαλμοί άχλυώδεις καί κοίλοι, 
λυγξ, τετανώδεις σπασμοί τών σκελών, ού
ρων έπίσχεσις καί τοΰ σώματος ψϋξις · καί 
τοτε ώς νυν ή χολέρα συνέβαινε μάλλον έν 
Οέριι, έκ πολυφαγίας έν γένει καί ίδια έκ 
κρεωφαγίας, μάλιστα δέ αίγείων καί χοιρίων 
κρεών έπί τό ώμο'τερον έσκευασμένων, έξ 
ερεβίνθων, έκ μέθης καί ήλιάσεως, έξ έοω- 
οής σηπιών, καράβων τε καί άστακών·, έκ 
λαχανοφαγίας, μάλιστα δέ πράσων καί 
κρομμύων, έ'τι δέ Οριδάκων καί κράμβης 
καί λαπάΟων, έκ πεμμάτων καί μελιτωμά
των,  οπωρίον, σικύου καί πέπονος, οίνο
γάλακτος, όρόβων καί άλφίτων.

Ο Γαληνός διά βραχέων ποιείται λόγον 
περι τής νο'σου έν διαφόροις αύτοΰ συγγοα- 
φαις, ή τοι έν τή ιατρική εισαγωγή, έν τοΐς 
σχολίοις είς άφορισμούς 'ίπποκράτους, καί 
έν τή θεραπευτική μεθόδω, λέγων ό'τι, 
χολέρα έστι πάθος οξύ μ ετ’ έμέτων πολλών 
χολωδών καί υποχωρήσεων τής κοιλίας, 
συνολκών τής γαστροκνημίας καί ψύξεως 
τών άκρων, καί έπί τούτοις σφυγμών μ ι-  
κροτέρων καί άμυδροτέρων, προσεπιφέρει δέ, 
οτι έστι νόσος ήν πολλοί γνωρίζουσι, μ ετ’ 
έκκρίσεως σφοδράς καί χολώδους κάτωθέν 
τε καί άνωθεν, μετά στρόφων χαλεπών καί 
έπιγινομένων σπασμών καί συνολκΐν, τόν 
τρόπον τής γενέσεως άπό δριμέων έ'χουσα 
χυμών έκ τής διαφθορας τών έδηδεσμένων, 
καί ή'τις παραυτίκα τον άνθρωπον είς κατάρ- 
ρευσιν έπάγει δι’ έμέτων ή καί έκ διαρροίας 
καί πολλής έκκρίσεως μετά στρόφων, καί 
μικρόν ύστερον είς πυρετούς άφίσταται δυσ- 
εντερώδεις καί κακοήθες, έκτικούς τε καί 
μαρασμώδεις, τούς νΰν παρ’ ήμΐν καλούμε
νους μετά χολέραν τυφοειδείς.

Καί ό ρωμαίος Κέλσος λέγει, ό'τι τούτου 
μνείαν έν πρώτοις ποιήσασθαι χρή έν χο
λέρα , ότι κοινόν αύτή τοΰ τε στομάχου καί 
τών έντέρων κακόν Οεωρηθήναι δύναται, 
έπεί άμα τε ύπαγωγή τής κοιλίας καί εμε
τός έστι, πλήν δέ τούτων καί έμπνευμά- 
τωσις έν τή κοιλία γίνεται καί τών έντέρων 
στρόφοι, χολή δέ υπερθεν καί κάτωθεν έκ- 
θέει, τό μέν δή πρώτον ύδατι έοικυϊα, 
έπειτα δέ ώσεί κρέατος πλύμα, εστιν ότε 
ξανθή, άλλοτε δέ καί μέλαινα καί ποικίλη,

δι’ ο καί τώ όνόματι τούτω τήν νόσον έκά- 
λεσαν "Ελληνες χολέραν, προσεπισημειοΐ 
δέ, ό'τι καί τά σκέλη εστιν ότε συνέλκονται 
καί αίχεΐρες, ό δέ άρρωστος κατέχεται ύπο 
δίψης σφοδράς, καί έκλύονται αύτώ αί δυνά
μεις (Cels. IV . x j.) .

Ακριβέστερον πάντων περιγράφει τήν νό
σον Αρεταϊος έν τώ περί αιτίων καί σημείων 
οξέων παθών (βιβλ. β \  5 ), όπου άναφέρει 
ό'τι ή χολέρα έστι νόσημα έξ απεψίας, όξύ- 
τατον κακόν, έπιπολάζον κατά τό θέρος καί 
τό φθινόπωρον, προσβάλλον τάς τών νέων 
καί άκμαζόντων ηλικίας, καί μάλιστα τά 
παιδία, χαρακτηρίζει δέ αύτήν ώς παλίνορ— 
σον φοράν τής έν παντί τω  σώματι ύλης 
είς τον στόμαχον καί τήν κοιλίαν καί τά 
έντερα, καθ’ ήν διεκθέουσιν υπερθεν μέν είς 
εμετόν τά  έν τώ στομάχω περιεχόμενα, 
οιά δέ τής κάτω διεξόδου τά  έν τή κοιλία 
καί τοΐς έντέροις ύγρά, τά  μέν πρώτα ρα- 
οιως καί άπόνως, έπειτα οέ μετά έντάσεων 
καί στρόφων · έν τή περαιτέρω έξιστορήσει 
τών συμπτωμάτων καταλέγονται αί λειπο- 
θυμίαι, ή έκλυσις τών μελών, οί ύδατώδεις 
έπειτα δέ χολώδεις έ'μετοι, καί διαχωρήσεις 
χολής κατά κόρον ξανθής, ένίοτε δέ καί με
λαίνης, σπασμοί, συνολκαί τών μυών τών 
έν τή κν/-μη καί βραχιόνων, δάκτυλοι καμ
πύλοι, όνυχες πελιδνοί, σκοτοδινία καίλύγξ, 
κατάψυξις τοΰ σοόματοςγενική, άκρα ψυχρά 
καί ριγώδη μετά ιδρώτων, έπίσχεσις τών 
ούρων έν τή κύστει ύπό σπασμών, ή μάλ
λον παΰσις τής έκκρίσεως αύτών ύπό τής 
είς τό έ'ντερον μετοχετεύσεως τών ύγρών, 
άφωνία, σφυγμοί μικρότατοι όπόσοι καί έπί 
συγκοπή, έντάσεις έμέτου συνέχεις άλλά 
κεναί, καί προθυμίαι πρός διαχοίρησιν άχυλοι 
μετά τεινεσμού- έν τέλει θάνατος έπώδυνος 
καί οίκτιστος μετά σπασμού καί πνίγος καί 
έμέτου κενοΰ. Έ ν τώ περί οξιών νόσων θε- 
ραπευτικώ (βιβλ. β7. 4 .)  διδάσκει καί τά 
περί τήν θεραπείαν τής χολέρας δΰεξοδικοό- 
τατα ,κα ί προσεπιφέρει τήν πρακτικήν συμ
βουλήν, ότι έάν ό ασθενής έξακολουθή νά 
άπεμή πάντα, ίδρώς δέ άσχετος ρέη, ψυχρός 
δέ καί πελιος γίνηται ό άνθρωπος, σφυγμοί 
δέ πρός άπόσβεσιν έ'λθωσι, καί άπαυδήση, 
« άγαθον έν τοισι τοιουτέοισι εύπρεπέα εύ- 
ρέσθαι φυγήν. »

Τά όμοια έπαναλαμβάνουσι Καίλιος Αύ- 
ρηλιανος, καί ’Ορειβάσιος έν τή πρός ’ίου- 
λιανον τόν βασιλέα βίβλω ιατρικών συναγω
γών, τής οποίας τό περί χολέρας κεφάλαιον 
εί καί άπολεσθέν έκ τοΰ πρωτοτύπου, δι ε— 
σώθη ομως παρ’ άγνωστου Βυζαντινού συνο- 
πτικώς έν άπανθίσματιθεραπευτικώ, έκλογαί 
βοηθημάτων τήν κλήσιν φέροντος. Κ ατ’ 
αύτόν χολέρα έστι, όταν έξ άπεψίας εμετός 
^ολωδών καί όξωδών καί κνισωδών πλειό- 
νων γίνηται, καί ή κάτω κοιλία όμοια δια- 
χωρή, δίψος τε παρακολουθεί καί έφίδρωσις 
καί τών σφυγμών έκκοπή, καί μυών τών έν 
άγκώσι καί μηροΐς καί γαστροκνήμαις συν- 
ολκή τε καί τάσις. Μεταξύ τών άλλων 
χαρακτηριστικών φαινομένων άναφέρονται 
οί τών έντέρων στρόφοι, ακατάσχετος φορά 
έμέτου καί διαχωρήσεων, ίσχνότης τής τοΰ 
σώματος περιοχής, μάλιστα τής γαστρός 
συμπιπτούσης, μείωσις τών φρυγμών καί 
θρύψις, κατάψυξις τών άκρων καί περιίδρω-

δρωσις, καί έπί τέλους λυγμοί. ( Έ κλ .  
βοηθ.νγ'.).

Αλέξανδρος ό Τραλλιανος γράφει· « Χρή 
ούν γινώσκειν, ό'τι χολέρα έστίν ή άμετρος 
έκτάραξις ή διά γαστρός καί έμέτων γινο- 
μένη έπ’ άνατροπή καί κακώσει τού στομά
χου (βιβλ. ζ. 18.)· καί Παΰλος ό Αίγινήτης 
επαναλαμβάνει· ·< ή χολέρα τής γαστρός 
εστιν άμετρος έκτάραξις κάτωθέν τε καί δ ι’ 
έμέτων γινομένη, οιά προσεχή τών σιτίων 
άπεψίαν » (βιβλ. γ \  3 9 .)  · ό δέ Θεοφάνης 
Νόννος έν τ /j προς Κωνσταντίνον τον πορ- 
φυρογέννητον βασιλέα συνόψει έν έπιτομή 
τής ιατρικής άπάσης τέχνης (κεφ. ρξδ') γρά
φει, οτι « χολέρα έστίν ό'ταν κάτωθεν καί 
άνοοθεν χολή φέρεται βιαίως, γίνεται δέ άπο 
συνεχών άπεψιών »· καί Μ ιχαήλ Κωνσταν
τίνος Ψελλός ό νεώτερος έν τώ έμμέτρω 
ίατρικώ του πονήματι λέγει · « II χολέρα 
δ ’ αύ έκτάραΗις γαστέρος, άνω κάτω κε— 
νοΰσα τήν φθοράν μόλις, έκ τών άπέπτων 
σιτίων τελούμενη. Γεννά δέ ταύτην καί τών 
χυμών μοχθηρία ».

Καθ’ όσον αποβλέπει το έτυμον τής λέ- 
ξεως χολέρα, Αλέξανδρος ό Τραλλιανος ση- 
μειοϊ· « Μή ύπολάβοι δέ τις χολέραν κα- 
λεϊσθαι το πάθος, ότι ύπό χολής εΐωθε 
γίνεσθαι πάντως, άλλ’ έπεί δή οιά τών 
έντέρων έθεώρουν έκκρινομένην την οιά γα 
στρός προσφερομένην ύλην · τά  δέ έντερα 
χολάδας έκάλουν οί παλαιοί, ώς φησί καί 
"Ομηρος, λέγων, Κέχυντο χαμαί χολάδες· 
τούτου χάριν καί τό πάθος χολέραν έκάλε- 
σα$ » (βιβλ. ζ '. 16). Καί ό Ησύχιος λέγ;ΐ 
έν τή λέξει « Χολέρα, σωλήν δι’ ού το 
ύδωρ άπό τών κεράμων φέρεται έξακοντι- 
ζόμενον- χολέρα, έ'κκρισις κάτωθεν διά γα 
στρός, καί άνωθεν διά στόματος εμετός. 5) 
Πράγματι χολάδες κατά τούς ποιητάς καί 
αρχαίους αττικούς, καί χόλικες κατά τούς 
λοιπούς Έ λληνας έκαλοΰντο τά έντερα, άπο 
τής ρίζης ΧΟΑ δηλούσης έ'ντερον ή έντε- 
ροειδή σωλήνα μετοχετεύοντα ή έκβάλ- 
λοντα υδωρ, άναλόγως τής συγγενούς ρίζης 
ΚΟΑ άπό τής οποίας έσχηματίσθη ή λέξις 
κολεός, θήκην έντεροειδή σημαίνουσα καί 
ύδρίαν. ’Από τής ρίζης ΧΟΑ παράγεται τοί- 
νυν καί ή λέξις ΧΟΑΕΡΑ, σημαίνουσα έν 
πρώτοις σωλήνα ύδατος έξακοντιζομένου, 
καί συνεκδοχικώς νόσον τής οποίας τό κύ
ριον χαρακτηριστικόν έστιν ή ώς άπό σω
λήνος έξακοντιζομένη ύδαρής διαχώρησις 
έντέρων.

Έκ τών άνωτέρω λεχθέντων κατάδηλον 
γίνεται, ό'τι ή νόσος χολέρα ήτο γνωστή 
μεταξύ τών άρχαίων ώς νόσος έπί τό πλεΐ— 
στον άναφαινομένη τό θέρος καί τό μετόπω - 
ρον, καί προερχομένη έξ άπεψίας καί κα— 
κώσεως τοΰ στομάχου · έπί τών βυζαντινών 
χρόνων περί τά μέσα τής ένδεκάτης έκατον- 
ταετηρίδος άπαντώμεν κατά πρώτον καί 
πρόσθετόν τι άλλο αίτιον τήν τών χυμών 
μοχθηρίαν· άλλ’ άπό τής οεκάτης έκτης 
έκατονταετηρίδος άναφαίνεται καί άλλη 
άφορμή πρός ταΐς μνημονευθείσαις παρά τών 
άρχαίων, ή έπιδημική έπιρροή· διότι εκτοτε 
οί νεώτεροι ιατροί τής κεντρικής καί βορείας 
Εύρώπης καί αύτής τής Αμερικής ποιούνται 
μνείαν τής χολέρας ώς νόσου ήτις ούχί μό
νον σποραδικώς άλλά καί έπιδημικώς παρε-



τηρείτο έπιπολάζουσα άπανταχοΰ· τοιαύτη 
ήτο ή ύπό του Φορέστου έν έ'τει 1 5 4 8 , καί 
ή παρά του 'Ριβερίου έν έ'τει 1045 περι- 
γραφεΐσα χολερική επιδημία, τοιαΰται έπ’ 
ισης καί αί έν Λονδίνω άπό τοΰ έ'τους 1G67 
μέχρι 1G72 καί 1G7G παρά τοΰ S y d e n 
h am  καί W illis παρατηρηθεϊσαι, ή παρά 
τοΰ W ill. C urrie κατά τό 1790  περι- 
γραφεΐσα έν Πενσυλουανια τής βόρεια; Αμε
ρικής καί έν ταΐς ’Αντίλλαις, καί αί λοιπαί 
έν Εύρώπη υπό τοΰ Bianclii, Hoffmann 
καί Cullen μελετηθεΐσαι καί περιγραφεΐσαι 
έπιδημίαι. Έ ν τούτοις άγνωστον μένει πάν
τοτε, οποίας φύσεως ήδύνατο νά ήνε ή επι
δημική αύτή έπιρ^οή, άν μιασματική ή διά 
πτητικοΰ φθαρτικοΰ οίου δή ποτε στοιχείου 
επενεργούσα μολυσματική · ή συζήτησις 
περί τούτου τά νΰν καθ’ όσον άφορα τάς πα- 
λαιάς επιδημίας ήθελεν είναι είς άκρον δύσ
κολος καί αμφιλεγόμενη.

β '. Ή  /ολέρα το πάλαι και νΰν εν τη ’Ivoixvj, και αί
έκεΐθίν έπιδημικαι αύτης έχορομαΐ άπαντανοΰ της
Άσίας.

Μεταξύ τών άρχαίων ίατρι/.ών συγγρα
φών τών ’Ινδών έν σανσκρίτη γλώσση, έν 
τή βίβλω τή καλουμένη Σωσρούτα, άποδι— 
δομένη τω Οείω ίατρώ καί πατρί τής ιατρι
κής τών άνατολικών έθνών Δανουαρτάρη, 
έ'τι δέ καί έν τή βίβλω Χίντα-Μάνη, γίνεται 
λ<$γος περί τής χολέρας ώς νόσου χαρακτη
ριζόμενης δι’ έμέτου σφοδροΰ καί άμέτρου 
υπαγωγής τής κοιλίας ύπό τό ό'νομα Ο ύϊ- 
δούνα ή Ούάνδη, παρά τον Γάγγην λα μ βά - 
νούσης τήν άρχήν της, καί έκεΐθεν έπεκτει- 
νομένης έπιδημικώς είς τάς παρακειμένας 
χώρας. ^

Κ ατά τά μογολικά, ταταρικά καί περ
σικά χρονικά έν έ'τει 1031 ή χολέρα, άφ’ 
ού έπεκράτησεν έν πάσαις ταΐς χώραις τής 
’Ινδικής, μετεδόθη έκεΐθεν είς το μεγαλεί- 
τερον μέρος τής κεντρικής ’Ασίας, καί διελ- 
Οοΰσα τήν Βωχάραν, Περσικήν, Γεωργίαν, 
Συρίαν καί μικράν ’Ασίαν έ'φθασε μέχρι τής 
Κωνσταντινουπόλεως έπί τών εύρωπαϊκών 
μεθορίων, δτε έγένετο πόλεμος τών Σαρα
κηνών τής Συρίας καί Μεσοποταμίας, έπί 
τών τελευταίων έτών τής βασιλείας τοΰ 
βυζαντινού αύτοκράτορος 'Ρωμανοΰ τοΰ τρί
του, τοΰ έπικαλουμένου ’Αργυρού- κατά συγ
κυρίαν καί ό Κεδρηνός μεταξύ τών άλλων 
ιστορικών αναφέρει περί ένσκήψαντος τότε 
λοιμΟΰ έν τή μικρά ’Ασία, καί κατά τούς 
αύτούς χρόνους φαίνεται οτι συνεγράφη καί 
τό έ'μμετρον ιατρικόν πόνημα Μ ιχαήλ Kcov- 
στανΐίνου Ψελλοΰ, ό'στις τότε έσημείου διά 
πρώτην φοράν, ό'τι ή χολέρα έγεννάτο ούχί 
μόνον ώς τό πάλαι γνωστόν έκ σιτίων 
άπεπτων, άλλά καί άπό χυμών μοχθηρίας ■ 
άν ύπό τήν φράσιν ταύτην ένοεΐτο άλλοίω- 
σις τών χυμών έκ ποιας τίνος τοΰ αί'ματος 
δυσκρασίας ή άπό τής έξωτερικής φθαρτι— 
κής έπιρροής μένει άδηλον, άλλ’ όπως δή 
ποτε άξία σημειώσεως εινε ή σύμπτωσις τής 
παρατηρήσεως ταύτης τοΰ βυζαντινοΰ πολυ
γράφου έπί τοΰ αίτιολογικοΰ τής χολέρας, 
καθ’ δν καιρόν άπό έτέρων άνατολικών πη
γών γνωρίζομεν, δτι ή χολέρα έπεκράτει 
τότε έπιδημικώς άπό τοΰ Γάγγου μέχρι τοΰ 
Ωξου καί τοΰ Εύφράτου, καί έκεΐθεν μέχρι

τών ύδάτων τοΰ Ελλησπόντου καί τοΰ 
Βοσπόρου.

’Αλλων έρημώσεων έν τή ’Ινδική καί 
ταΐς γειτονευούσαις χώραις έκ τής νόσου 
χολέρας άπό τοΰ έ'τους 1364 μέχρι 1376  
μνημονεύουσιν ώσαύτως τά περσικά χρο
νικά , τουρκικαί δε καί άραβικαί πηγαί 
έξιστοροΰσιν άπό τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώ
νος καί έφεξής διαφόρους χολερικάς επιδη
μίας, τήν άρχήν των λαμβανούσας έν τή 
Ινδική, έκεΐθεν δέ προχωρούσας καί είσ- 

βαλλούσας κατά μικρόν είς Περσίαν, Μεσο
ποταμίαν, Συρίαν, ’Αραβίαν, Αίγυπτον, 
Νουβιαν καί Αβυσσινίαν. Τάς έν τή Ινδική 
επιδημίας τής χολέρας περί τά τέλη τής 
οεκάτης έκτης καί τάς άρχάς τής δεκάτης 
έβοόμης έκατονταετηρίδος έγνώρισαν οί έκεΐ 
λαχόντες Πορτογάλλοι, 'Ολλανδοί καί Γάλ
λοι ταξειδιώται ύπο το περσικόν ό'νομα 
Mordeclum ή τοι μόρσιμος έντοσθΐτις, 
παρά τών Γάλλων έπί τό εύτράπελον μετα- 
φρασθέν m ort de chien, ή τοι μόρος κυ
νός. Όριστικωτέρας περιγραφάς χολερικών 
έπιδημιών έν τή Ινδική έ'χομεν άπό μεσού- 
σης δεκάτης όγδόης έκατονταετηρίδος καί 
έφεξής παρά Γάλλων, Γερμανών καί Ά γ
γλων ιατρών, τών άκολουθησάντων έν τή 
’Ινδική κατόπιν διαφόρων εύρωπαϊκών στρα
τιών. Οΰτω περιγράφει ό Sonnerat τήν 
άπό τοΰ έ'τους 1768  μέχρι 1771 είς τά 
περίχωρα τοΰ Πουδουσχέρυ (Pondichery) 
έπί τής Κορομανδελικής παραλίας έπικρα- 
τήσασαν έπιδημίαν, 6 Folly έκείνην τοΰ 
έ'τους 17 8 0  έν Τουραγκαυάρη (T ranque- 
bar), ό Konig έκείνην τοΰ 1782  περί 
τήν αύτήν χώραν, καί άλλοι άλλας έπί τής 
λοιπής ’Ινδικής κατά καιρούς χολερικάς έπι
δημίας. Εκθέσεις διαφόρων ιατρών ύπάρ- 
χουσιν έν τοΐς τότε περιοδικοΐς συγγράμμασι 
περί τής έπιδη μίας τής χολέρας έν έ'τει 1 77 3  
έν Τριγκωνίομάλη τής Σεύλώνης, άπό τοΰ 
έ'τους 177 4  μέχρι τοΰ 1080 περί έκείνης 
έπί πάσης τής Κορομανδελικής παραλίας, 
έν έ'τει 1781 περί έκείνης της Καλκούττης, 
άπό τοΰ έτους 1787 μέχρι τοΰ 1 7 9 0  περί 
έκείνης έν Τουραγκαυάρη, Μαδράση καί 
’Αρκάδω, καί έν έ'τει 1781 περί τής έν 
'Αριδουάρα τή άγία πόλει τών Ινδών παοά 
τάς πηγάς τοΰ ίεροΰ ποταμοΰ Γάγγου ένσκη- 
ψάσης χολέρας, ήτις έν οκτώ ήμέραις έθα- 
νάτωσεν ύπέρ τάς 2 0  0 0 0  έκ τών είς 
προσκύνησιν τότε άναβάντων έκεΐ άποδημη- 
τών. (ΣΗΜ. Α '.)

Τήν δεκάτην έννάτην ταύτην έκατονταε- 
τηρίδα άπό τών παρόχθιων τοΰ Γάγγου έξε
τάθη έπιδημικώς ή χολέρα κατά τά ετη 
180 ί  καί 18 1 4  έπί τής λοιπής ’Ινδικής. 
Κατά το έ'αρ τοΰ 1816  ή νόσος άνεπτύχθη 
καί αύθις πέριξ τής πόλεως Βιχάρ έπιδημι
κώς, τον δέ Μάϊον τοΰ 1817 είσήλθεν είς 
ϊνάδια έπί τής κορυφής τοΰ βεγγαλικού 
Δέλτα, όπόθεν έξετάθη άνω ποταμοΰ άφ’ 
ένός μέρους καί προς τάς έκβολάς άφ’ έτέ
ρου · συγχρόνως άνεπτύχθη ή χολέρα καί έν 
Ισλαμαβάδη, τή άλλως τε καλουμένη 

Χιατιγάνδη πρός τά  άνατολικά τοΰ βεγγαλι- 
κοΰ κόλπου, κατά τόν ’Ιούνιον έν Νασιρα- 
βάδη, καί τον ’Ιούλιον έν Πάτνα, περί δέ τά 
μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου έπεκράτει άπό Βενά- 
ρης μέχρι Καλκούττης καί ’ίασάρης, όπόθεν

ώς άπό κέντρου διεδόθη κύκλω έπί δλου τοΰ 
Δέλτα καί έπέκεινα έφ’ ό'λης τής βόρειας 
Ινδικής, άπό τοΰ δυτικωτάτου είς τον Γάγ

γην είσρέοντος ποταμοΰ Ίάμνα  καί τής 
έπαρχίας Βανδ-λχάνδης μέχρι τοΰ άνατολι- 
κωτάτου τής Βεγγάλης ποταμοΰ Βραμα- 
πούτρα.

Περί τάς άρχάς τοΰ έ'τους 1818 ή χο
λέρα προεχώρησε προς βορραν μέχρι Δελχής 
καί Ααχώρης, προς νότον καθ’ άπασαν τήν 
Μογουλβανδικήν καί Κορομανδελικήν παρα
λίαν μέχρι Μαδράσης, καί περί τά μέσα τοΰ 
έ'τους πρός άνατολάς πέραν τοΰ Γάγγου καί 
Ιραυάδη καθ’ δλην τήν ’Αραχανήν, Βίρμαν, 

καί Πεγού μέχρι τής χώρας Σιάμ· κατά 
τόν Αύγουστον έξηπλώθη ή νόσος καί έπί 
τής δυτικής παραλίας τής ’Ινδικής καθ’ 
δλην τήν Κονκάνην καί Κανάραν έπί της 
Μαλαυαρικής άκτής, άπο Βομβάης μέχρι 
τής νοτιωτάτης άκρας τής ινδικής χερσο
νήσου, τής λεγομένης Κουμαρινής, όπόθεν 
κατά τόν Δεκέμβριον μετέβη έπί τής νήσου 
Σεύλώνης, ό'που καί ένεποίησε μεγίστην φθο
ράν. Ούτω περί τό τέλος τοΰ έ'τους 1818  ή 
νόσος χολέρα, έξαιρέσει ολίγων έπαρχιών 
τής ορεινής, έπεκράτει μάλλον καί ήττον 
απανταχού τής ινδικής χερσονήσου μέχρι 
τοΰ 1 8 2 4 , ό'τε κατέπαυσε πάλιν, άναφαι- 
νομένη έφεξής ένίοτε σποραδικώς, ή περιο- 
ριζομένη έν τή χώρα τής άρχικής γενέσεώς 
της ένδημικώς άνευ τάσεως έπιδημικής.

Από τής ’Αραχανής καί τοΰ Πεγού ή χο
λέρα έ'φθασε περί τον Μάρτιον 1891 τήν 
χερσόνησον τής Μαλάκκας, καί τόν Μάϊον 
τήν νήσον Σουμάτραν, έκεΐθεν δέ το άκό- 
λουθον έ'τος 1820  έπεσκέφθη διαδοχικώς 
τάς λοιπάς νήσους τών ινδικών θαλασσών, 
’Ιαύαν, Βόρνεων, τάς Μολούκκας καί Φι- 
λιππίνας, έπί τών όποιων έξηκολούθει επι
κρατούσα μέχρι τοΰ έ'τους 1 8 3 2 , όπότε 
μετεδόθη καί είς αύτής τής Αύστραλίας τήν 
δυτικήν παρά τον Κύκνον ποταμόν παρα
λίαν.

Κατά τό έ'τος 1819  άπό τής Ινδικής 
μετεκομίσθη ή χολέρα έξ ένός μέν νοτιοδυ
τικούς είς τήν τότε Γαλλικήν καί νύν τοΰ 
άγίου Μαυρίκιου καλουμένην νήσον, καί 
είς τήν παρακειμένην Βουρβώνα διά τής έκ 
Καλκούττης προελθούσης άγγλικής φρεγά
τας T o p a z e ,  έξ άλλου δέ βορειανατολικώς 
κατά τό 1 8 2 0  μετέβη ή χολέρα καί είς τήν 
Σινικήν, ό'που μέχρι τοΰ έ'τους 1821 έπε
σκέφθη τό Μακάον, τήν Καντώνα, Ν ιγκ- 
πόην, Πεκΐνον , καί τάς βόρειας έπαρχίας 
τής Σινικής Ταταρίας.

Κατά τό έ'αρ τοΰ έ'τους 1821 ή νόσος 
χολέρα άπό τών πόλεων Σωράτης καί Βομ
βάης έπί τής δυτικής παραλίας τής ’Ινδικής 
μετεβιβάσθη εϊς τήν άντιπέραν αραβικήν 
παραλίαν, καί διεδόθη είς τήν πόλιν Μασκάτ 
τής χώρας τών ’Ομανιδών · έντεΰθεν, άκο- 
λουθοΰσα τον αραβικόν αίγιαλόν καί τον 
περσικόν κόλπον, έ'φθασε ταχέως έξ ένός 
τήν μεσημβρινήν Περσικήν, ό'που διά τής 
έπαρχίας Χιράζ άκολουθοΰσα τήν όδον τών 
έμπορικών συνοδιών έφθανε μικρού δεΐν αύ
τήν τήν πόλιν Ισπαχάν, ή'τις μόλις προέ- 
λαβεν ί'να μείνη άλώβητος δι’ εγκαίρου άπο- 
κλεισμοΰ · έξ άλλου μέρους είσήλθεν είς τάς 
έκβολάς τοΰ Εύφράτου, καί άναβαίνουσα

τόν ποταμόν μέχρι Βάσρας, μετέβη είς |τόν 
είσρέοντα ποταμόν Τίγριν καί μετεδόθη είς 
την πολιν Βαγοάτ, έκεΐθεν οε άναβαίνουσα 
ετι μάλλον έ'φθασε το έαρ τοΰ έ'τους 1822  
είς τήν πόλιν Μώσσουλ, καί διεδόθη είς τήν 
χώραν τών Κούρδων καί τήν βορείαν Περ
σικήν έξ ένός, καί είς τήν Μεσοποταμίαν καί 
Συρίαν έξ άλλου μέρους, έμφανισθεΐσα τον 
χειμώνα εις Χάλεπ · το άκόλουθον έ'αρ 
1823  έξετάθη έφ’ άπάσης τής Συρίας καί 
οιελθοΰτα τήν Αντιόχειαν καί Ααοδίκειαν 
έςηπλωθη έπί τής παραλίας, άπο τής κατ’ 
Ισσόν Αλεξάνδρειάς μέχρι Τριπόλεως, καί 

απο τών υπωρειών τοΰ Λιβάνου μέχρι τής 
Δαμασκοΰ. Συγχρόνως άπό τής Περσικής 
έξηπλώθη ή νόοος είς τά παρόχθια τοΰ Κύ- 
ρου ποταμοΰ καί τής Κασπίας θαλάσσης 
μέχρι Τιφλίδος, καί έ'φθασε τέλη Σεπτεμ
βρίου 1823 είς Αστραχάν παρά τά μεθόρια 
τής Εύρώπης, ό'που διαρκοΰντος τοΰ χειμώ - 
νος κατέληξεν έντελώς.

(Έπεται συνεχεία.)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

"Αγγλο; τις πλουσιώτατος καλούμενος Σού
δερλανδ, πολιτογραφήσεις άπο πολλοΰ 'Ρώσσος, 
κατέστη τραπεζίτης της «ύλης, και λίαν τη βα- 
σιλίσση Αικατερίνη κεχαρισμένος. Πρωίαν δέ 
τινα βλέπει είσερχόμενον έ'ντρομον τόνύπηοέτην 
άγγέλλοντα αύτώ δτι ό οίκος περιεκυκλώθη ύπό 
χωροφυλάκων, και δτι ό αστυνόμος ζητεί ΐνα 
ϊδη αύτόν. Ούτος δέ εισέρχεται λίαν τεταραγμέ- 
νος, και α Κύριε, Σούδερλανδ, λέγει αύτώ, λυ
πούμαι τά  μέγιστα δτι έπετά^θην ύπο τής 
χαοιέσσης ήμών βασιλίσσης ΐνα έκτελέσω δ ια 
ταγήν ής ή αύστηρο'της με πτοεί καί καταθλίβει. 
’Αγνοώ δέ τ ί  πράξαντες παρωργίσατε εις τοσοΰ
τον τήν βασίλισσαν. »

—  Έ γώ , κύριε! αποκρίνεται ό τραπεζίτης. 
’Αγνοώ τοΰτο καί εκπλήττομαι μάλλον. Αλλ’ 
ίδωμεν τίς είναι ή διαταγή'; —  Τγ άληθεία, 
λέγει αύτώ ό αστυνόμος αδυνατώ ί'να δηλώσω 
ύμϊν τοΰτο. —  Λοιπόν τ ί ;  έρωτα, μη'πως άπώ- 
λεσα τήν πίστιν τής βασιλίσσης. — Έάν 
προύκειτο περί τούτου μο'νον, δέν θά με έβλέ- 
πετε τοσοΰτον καταπεπονημένον · διότι ή πίστις 
επανέρχεται, ό χρόνος.... — Μή έπετάχθητε 
ΐνα μέ διώςητε έκ τής 'Ρ ω σ σ ία ς·—  Αυπηοδν 
θά ή τ ο ' άλλά πλούσιος ών δύνασθε ΐνα ζήσητε 
εύτυχής πανταχοΰ. —  Ώ  θεέ! Μή έπετάχθητε 
ΐνα με στείλητε εις Σιβηρίαν; —  Πολλοί έπαν- 
ήλθον. —  Ινα με ρίψητε εϊς τήν ειρκτήν; —  
Πολλοί έςήλθον. —  Ινα με τιμωρήσητε διά τοΰ 
κνούτου; —  ‘Η τιμωρία αΰτη είναι δεινή, άλλά 
δέν θανατόνει. —  Αοιπδν, είπεν ό τραπεζίτης, 
κατεδικάσθην είς θάνατον. 'Η βασίλισσα, ήτις 
είναι τόσον αγαθή, επιεικής, ητις προ δύο ηδη 
ημερών διελέγετο πρός με οΐκειότατα, έ'κρινεν.... 
άλλά δέν δύναμαι ΐνα πιστεύσω τοΰτο. Ι κ ε 
τεύω ύμάς, όμολογη'σατέ μοι τοΰτο εύθύς · διότι 
ό θάνατος είναι προτιμότερος τοιαύτης αγωνίας. 
—  Λοιπόν φ ίλ τα τε , λέγει αύτώ ό αστυνόμος 
θρήνων, ή χαρίεσσα άνασσα μοι έπέταξεν ί'να 
θανατώσω καί άχυρώσω ύμάς (e m p a ille r j . —  
Νά με άχυρώσης! ανακράζει ό Σούδερλανδ 
άτενίζων πρό; τον άστονόμον. Αλλ’ η σύ μαίνε
σαι ή η βασίλισσα. Βεβαίως σύ ακούουν τοΰτο 
ύπέδειξας αύτη τό βάρβαρον καί παράλογον τοΰ 
προστάγματος. —  Οΐμοι, φίλε, έκαμον δ ,τ ι 
ούδέποτε άλλος έτόλμησε· διότι έάλαυσα, ίκέ- 
τευσα. Αλλ έκείνη άπέπεμψέ με όργίλως δνο- 
μάζουσά με μωρόν καί κραυγάζουσα. Πορεύου, 
καί μή λησμονεί δτι έ'ργον σου είναι τό ύπα- 
κούειν τυφλώς τοΐς έμοΐς προστάγμασιν.

’Αλλ’ άδύνα τον ΐνα περιγράψωμεν τήν έκ - 
πληξιν, τήν οργήν, τόν τρόμον και τόν άπελπι- 
σμόν τοΰ δυστυχούς τραπεζίτου. Αφη'σας πρό; 
ώραν τεθλιμμενον και έςωργισμένον ό άστυνόαος 
λέγει δτι υπολείπεται αύτώ εν τέταρτον της 
ώρας ΐνα διευθετήση τά καθ’ έαυτόν. Τότε δέ ό 
Σούδερλανδ παρακαλεΐ αύτόν ϊνα έπιτρέψη ΐνα 
γράψη έπιστολήν πρός τήν βασίλισσαν έξαι- 
τών ινα οικτειρη αύτόν. Ο δ ’ άστυνόμος μετά 
πολλάς παρακλήσεις ένδίδει καί τρέαων λααβά- 
νει τό γραμμάτιον καί εξέρχεται · άλλά μή τολ
μών ΐνα ελθη εις οφθαλμούς αύτής πορεύεται 
προς τον αύλάρχην κόμητα Βρούκιον, δστι; εκ
λαμβάνει αύτόν μαινόμενον, καί λαμβάνων τήν 
έπιστολήν καί διατάττων αύτόν ϊνα πεοιμέννι, 
πορεύεται σπεύδων πρός τήν βασίλισσαν δηλώ- 
σων τά κατά τόν Σούδερλανδ. 'η  Αικατερίνη , 
άκούσασα αύτόν, ανακράζει. Ύ> θεέ! οποία 
φρίκη ! ό άστυνόμος μαίνεται. ’Α λλά,κόμη, δρά- 
μετε εύθύς καί διατάξατε τον παράφρονα τοΰτον 
ϊνα πορευθείς άπαλλάςη τόν δυστυχή τραπεζί
την μου τοΰ τρόμου τοιούτου θανάτου. 'Ο δέ 
κόμης έςετέλεσεν εύθύς τό πρόσταγμα, καί έπα- 
νελθών εύρεν αύτήν καγ/άζουσαν. —  Tcopa εν
νοώ, λέγει αύτώ, τήν αιτίαν τής κωμικοτραγι
κής ταύτης σκηνής. Άπό τινων έτών ει/ον κύνα 
δν ύπερηγάπων, καί έπωνόμασα Σούδερλανδ. 
Τοΰ δέ κυνός άποθανοντος διέταξα τόν R elie f  
ΐνα άχυρώση αύτόν. Βλέπουσα δέ αύτόν διστά- 
ζοντα, ώργίσθην πρός αύτόν, νομίσασα δτι έκ 
κενοδοξίας έκρινε τό τοιοΰτον έ'ργον ανάξιον 
έαυτοΰ. ’ίδού ή λυσις τοΰ γελοίου τούτου α ινίγ
ματος.

*
« «

Τόν χειμώνα τοΰ \  776 έτους ό κόμης καί ή 
κομησσα P o d o tsk y  ηρχοντο άπό Βιέννης είς 
Κρακοβίαν. Οί λύκοι, οΐτινες πολυπληθέστατοι 
ό'ντες έν τοΐς Καρπαθίοις καθίστανται θρασύτεοοι 
καί θηριωδέστεροι έν καιρώ /ειμώνος, κατέβαι- 
νον αγεληδόν καί κατεδίωκον τήν άμαξαν ούσαν 
ηδη μεταξύ τών πόλεων O sw eik  καί Z a to r ,  ών 
ή τελευταία όλίγας μόνον λεύγας απέχει τής 
Κρακοβίας. Έ κ τών δύο ύπηρετών, οΰς ό κόμης 
πάντοτε ήγε μεθ’ έαυτοΰ, ό μέν είχε προπορευθή, 
ό δέ έ'τερος, όν ιδιαζόντως έτίμα, βλέπων τούς 
λύκου; βαθμηδόν πλησιάζοντας, παρεκάλεσε τόν 
κύριον ϊν ’ έπιτρέψη αύτώ ϊν ’ άπολύση είς τούς 
λύκους τόν ίππον, δπως διά τούτου καταπαύ- 
σοισι τήν λύσσαν αύτών καί λάβωσι καιρόν ΐνα 
φθασωσιν εις Ζατορ. Τοΰ δέ κόμητος έπινεύσαν- 
τος, ό ύπηρέτης άναβάς όπισθεν τής άμάξης 
απέλυσε τόν ίππον, ό'στις εύθύ; διεσπαράχθ/) 
υπο τών λύκων. Εν τούτω δε οί οδοιπόροι 
προεχώρουν ό'σον τάχ ισ τα  έλπίζοντες ΐνα προ- 
φθάσωσιν είς τήν πόλιν. ’Αλλ’ έπειδή οί ίπποι 
άπέκαμον, καί οί λύκοι, έπ ί μάλλον έξαγριωθέν- 
τες έκ τοΰ αίματος τοΰ ίππου , παρ’ ολίγον ήλ- 
θον ϊνα προφθάσωσι τήν άμαξαν, ό ύπηρέτης ίδών 
τόν έσχατον τοΰτον κίνδυνον έκραύγασεν · « Μία 
σωτήρια ύπάρχει, ΐνα ύπάγω είς συνάντησιν τών 
λύκων, καί πράττω τοΰτο προθύμως· άρκεΐ μό
νον ϊνα μοι όμόσης, δτι προνοήσεις ώς πατήρ 
περί τής συζύγου καί τών τέκνων μου. Έ γώ  μέν 
θά καταβρωθώ, άλλά ύμεΐς σωθήσεσθε. » 'θ  Ρο- 
(lo tsk y  κ α τ’ άργάς μέν έδίστασεν ϊνα συγκατα- 
νεύση τή  γενναία τοΰ υπηρέτου αιτήσει' άλλ’ 
έπειδή ούδεμία άλλη σωτηρία ύπήρχεν, έδέ- 
χθη, άφοΰ πρώτον έπισήμω; ώαοσεν δτι πάν
τοτε προνοήσει περί τή ; οίκογενείας αύτοΰ. Τότε 
ό ύπηρέτης καταβάς έποοεύθη είς τούς λύκους, 
καί έν ριπή οφθαλμού έγένετο, ώς ό ίππος, π α 
ρανάλωμα τής θηριωδίας αύτών. Ό  κόμης έφθα- 
σεν εί; τήν πόλιν τοΰ Ζάτοο, καί οΰτω; έσώθη, 
καί έξετέλεσε π ιστώ ; δ ,τ ι ύπέσχέθη τώ δ ια - 
φθαοέντι.

*
♦ *

’Ιουδαίο; τ ι ;  παντοπώλης, πορευόμενος άπό 
Βερολίνου εί; Μαγδεβοΰργον, έσπευσεν ϊνα λάβη ! 
τό είσιτη'ριον τοΰ σιδηροδρόμου καί προκατα- 
λάβη ήμισεία πρό τής άναχωρήσεως ώοα εύ- |

πρεπη τόπον. Τό ψΰχος ήτο πολύ, καί καλύψας 
έαυτόν θερμώς άπεκοιμήθη άναμένων τήν άνα- 
χώρησιν.

Δέκα πρό τής άναχωρήσεως λεπτοΐς έξυπνίζει 
αύτόν ό οδηγός ζητών τό είσιτη'ριον. 'θ  δέ, 
ζητήσας αύτο πανταχοΰ καί μή εύρών, πορεύεται 
λιαν ώργισμένος είς τό γραφεΐον, καί πληρώσας 
ετερα όκτώ τάληρα ύπέρ νέου είσιτηοίου έπα- 
νήλθεν είς τον πρότερον αύτοΰ τόπον.

Αλλά μετ ολίγον παρισταται πάλιν ό οδη
γός ζητών είσιτη'ριον. Ό  δέ άντί ένός εύρίσκει 
τοτε εν τω θυλακιω δυο . Τότε καταβαίνει καί 
τρέχει δρομαίος πρός τόν διανοαέα, καί ζητεΐ 
ί'να πείση αύτόν ί'ν’ άναλάβη έν τκ ν  δύο. 
Λλλ ούτος ήρνήθη, ώ; μή έπιτρεπόμενον. 
Ό  όέ ’Ιουδαίος έπέμενε καί έκραύγαζεν είς 
μάτην. Τότε ήκούσθη ό δεινός τής άτμαμάξης 
ροΐζος, καί αί άτμάμαξαι ηδη έκινοΰντο.

Ο ’Ιουδαίος όρμα ί'ν’ άναλάβη τόν τόπον αύ
το ΰ ... .  Αλλ’ ήτο ηόη άργά, δ ιότι αί άτμάμα- 
ξαι ήφανίσθησαν άπάγουσαι τά πράγματα αύτοΰ. 
—  Δύο εισιτήρια ! καί δέν άνεχώρησα, κραυγάζει 
μένεα πνέων. Τότε πορεύεται πάλιν πρός τόν 
διανομέα, ό'στις δηλοΐ αύτώ άπαθώς δτ ι, έάν 
θέλη ΐνα περιμένη μέχρι τής εσπέρας, δύναται 
ϊν’ άναχωρήση είς Μαγδεβοΰργον, άλλάπληρόνων 
καί τό τρίτον είσιτη'ριον.

★
¥ ·

Άγγλος τ ις  ιατρός έπιστρέφων οΐκαδε άπη'ν- 
τησε καθ’ όδον κύνα άναστραφέντα ύφ’ άμάξης 
καί θραυσθέντα τόν πόδα. Έλεήσας ήνεγκεν αύ
τόν οί'καόε, καί έθεράπευσε καταρτίσας αύτοΰ τόν 
πόδα χειρουργικώς.

Ο κυων απήλθεν εύ έ'χων, καί ο ιατρός έλη- 
σμόνητεν ηύη αύτόν, δτε μετά παρέλευσιν πολ
λών μηνών ακούει ύλακτοΰντα καί κόπτοντα τήν 
θύραν κύνα.

Ό  ύπηρέτης ή'νοιξε τήν θύραν, καί ό ιατρός 
έςεπλάγη βλέπων τόν άρ/αίαν αύτοΰ Φίλον όν 
έθεράπευσεν, άγοντα ετερον κύνα παθόντα τά  
αύτά καί χωλαίνοντα. 'θ  ιατρός έθεράπευσε μέν 
καί τοΰτον, έκράτησε δέ τόν πρώτον παρ’ έαυτώ 
ώς ζώον πολύτιμον.

* *

Επίσκοπός τις διέταξεν ΐνα αί ύπηρέτιδες 
τών ύπ’ αύτόν έφημερίων ώσιν έξηκοντούτιδες · 
άλλά κατά τήν πρώτην μετά τήν παραγγελίαν 
ταύτην περιοδείαν αύτοΰ παρετη'ρησε μ ετ’ έκ- 
πλη'ξεως έν Tivt κωμοπόλει τόν εφημέριον ύπηρε- 
τούμενον ύπό τριών χαριεστάτων τής κώμης 
νεανίδων, ών ή μεγαλειτέρα μόλις ητο εικοσαε
τής. « Καί τ ί!  Κύριε εφημέριε, είπεν αύτώ 
πληρης οργής ό Επίσκοπος, δέν άπηγόρευσα αύ- 
σ τηρώ ς.... —  Μάλιστα, Σεβασμιώτατε· καί 
έγώ αύτός έπεθύμουν πολύ ΐνα εΰρω έξηκοντούτιδα 
υπηρετιν, καθώς πρεπει · επειδή δμως τοιαΰται 
καλαί πραγματεΐαι νΰν είναι σπάνιαι καί δυσ- 
κολως ευρισκονται μονοκόμματοι, έστογάσθην 
οτι είναι το αυτο ΐνα λα βω τρεις, αΐτινες άπα- 
σαι άποτελοΰσι τόν άριθμόν τών ύπό τής ύμετέ- 
ρας Σεβασμιότητας όρισθέντων έτών. »

*
* ¥

Διηγούνται δτι ό αύτοκράτωρ Λιοκλητια- 
νός θέλων ϊνα τελέση μεγάλην εορτήν τοΐς 'Ρω - 
μαιοις εδίδαζε πολλούς ελεφαντα; τό χορεύειν. 
Είς ό έ των ελεφάντων, μή δυνάμενο; ϊνα μάθη 
δύσκολόν τ ι μάθημα χορού, έλαβέ ποτε πολλά; 
πληγας. Αλλα τήν νύκτα έξεπλάγησαν οί φύλα
κες ίδόντες αύτόν έπαναλαμβάνοντα τό μάθημα 
κατά τήν πανσέληνον.

★

* *

'ΐερεύς τις, κηρύττων ά π ’ άμβωνος, ε"λεγεν 
δτι τό λογικόν χαλιναγω γεί τά  πάθη · άλλά τήν 
εσπέραν της^αύτής ήμέρας έμεθύσθη τοσοΰτον, 
ώστε έδέησε ΐνα φέρωσιν αύτόν είς τό κελλίον. 
Τη δ ’ επαύριον είς έκ τών ένοριτών ήρώτησεν 
αύτόν τ ί  έκαμε τόν χαλινόν χθες τό έσπέραςΙ;

, —  «Μ α την π ίσ τιν , άπεκρίθη, άφνίρεσα αύτόν 
I πρός ολίγον ϊνα π ίω . »



’Αραχναϊα νήματα.

’Από τίνος τα νήματα της άρά/νης μεταχει
ρίζονται εις κατασκευήν πολυτίμων ιστών.

Ή  ipayv/i δύναται ϊνα παράξη είκοσάκις 
3 0 0 0  μέτρων άρα^ναίου νήματος, ισοβαρούς 
τρισί χιλιάσι μέτροις συνήθους μετάξης. Δεκα
οκτώ νεοσσιαί τριακοσίων apayvfiW γεννώσι νήμα 
ικανόν προς έζύφασμα τελείας έσθήτος.

Ή έκ τών άρayνα ίων νημάτων υφαινομενη 
άπο' τίνος μέταξα είναι ενάμιλλος κατά την 
στερεότητα καί την ώραιότητα καί την μεταλ
λικήν έ'γχρυσον η άργυροειδή λάμψιν της με- 
τάξης.

Οί έφευρεταίτών εξ αράχνης ιστών έλπίζουσιν 
οτι μετ’ όλίγον ένδυσόμεθα πάντες ενδύματα 
κατασκευασθέντα έξ apayvaiwv νημάτων. Έν 
τώ  μουσείω της Γενεύης έξετέθη άπό τίνος χρό
νου Σάλιον έςυφανθέν άπλώς έκ τοιούτων νημά
των, κ α τ ’ ούδέν λειπόμενον τών ινδικών κατά 
τήν ωραιότητα, τήν ελαστικότητα καί τήν με
γίστην κουφότητα.

Κινέζοι εν λμερικη.

Έ κ τών 1 50  0 0 0  Κινέζων, οΐτινες άπό τ ί 
νος άπεδήμησζν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
1 0 4 2 6  άπέΟανον ■ 57 3 2 3  έπανήλθον οΐκαδε· 
41 0 0 0  έ'μειναν έν Καλιφορνία· οί δέ λοιποί 
διεσπάρησαν ιταταχόσε τής ’Αμερικής. Ή δη  τά 
τής Καλιφορνίας δικαστήρια δέχονται τήν μαρ- 
τυρίαν τών Κινέζων, ήν άπέβαλλον μέχρι τοΰδε.

Ξηρασία έν Ευρώπη.

Ή  έμμένουσα έν Εύρώπη ξηρασία έπη'νεγκε 
σιτοδείαν καί ή'δη δεινήν γόρτου σπάνιν · τά  δέ 
βοσκήματα άποροΰσι τροφής. ’Αλλ’ ή έπιστήμη 
δύναται ί'να σώση τά  ζώα ή τούλάγ ιστόν με- 
τριάση τον φθόρον αύτών. Ό  κύριος B a rra l, 
είς τών έπί γεωργική εύφυΐα διασημοτάτων σα
φών, έγραψεν έσχάτως έν τή Ε θ ν ικ ή  Γ ν ώ μ η  
τάς σημειώσεις ταύτας.

« "Οπου άν μικρά βροχή άπαλύνη τήν γήν, 
δέον ί'να ή γή άροτριωθη, καί σπαρή μ ίγμ ατι 
σποράς ζέας ινδικής, φυγοπη'ρου τής Ταρταρίας 
(sa rra s in  (le T a r ta r ie ) ,  μόχας τής Ούγγαρίας, 
πίσου καί καλαμοειδούς βύκου (v c sc e j. Έ ξ αυ
τών έν τεσσαράκοντα ήμέραις γεννηθήσεται δαψι
λής χόρτος. Μετά δέ ταύτην έπαναλαμβάνοντες 
τήν αύτήν άοοτρίωσιν καί σποράν έ'ξομεν έν ά'λ- 
λαις τεσσαράκοντα ήμέρας δευτέραν τής αύτής 
φύσεως συγκομιδήν, αίτινες μετριάσουσι μεγά
λως τήν έ'λλειψιν χόρτου. Τούτοις προσθετέον 
εκτάκτους φυτεύσεις βουνιάδων καί λαyάvωv.

Αλλως τε τό άποτεθησαυρισμένον ayocov 
πεπτόμενον έπί είκοσιτε'σσαρας ώρας έν υδατι, 
έν ώ διελύσαμεν ποσόν τ ι  ποτάσσης ή άλατος, 
καθίσταται τροφή έπωφελής καί λίαν έπιζητή- 
σιμος τοΐς βοσκήμασι.

+ +

Τοκογλύφος τις έδάνεισεν είς νέον τινά  σπά- 
ταλον 6 0 0  φράγκα προς 50  τοΐς έκατόν, περι
λαμβανόμενου καί τοΰ τόκου, ' θ  δέ νέος υπέ
γραψε μέν γραμμάτων έξακοσίων φράγκων, άλλ’ 
έλαβε μόνον 3 0 0 . Ο τοκογλύφος ύπερyaίpωv, 
έπ ί τώ κέρδει τών 3 0 0  φράγκων πορεύεται πρός 
τήν σύζυγον αύτοΰ λίαν καί ταύτην φιλάργυρον 
καί atσyp0κεpδή, καί δ ιηγείτα ι αύτη τήν πρά- 
ξιν. Ή  δέ, προσβλέπουσα αύτώ όργίλως καί 
καταφρονητικώς, <c Πώς, ‘λ έγε ι, έδάνεισας 
6 0 0  φράγκα πρός εν ετος, δούς μόνον 3 0 0  cp /γ -  
κα. Ανόητε! Δέν ένόησας ότι, έάν έδάνειζες αύτά 
πρός δύο έ'τη, ήδύνασο νά μή δώσης μηδέν. »

* *

Ό  Βενσεράδε, μαθών τόν θάνατον πλούσιας 
τινός δυστρόπου, δυσειδοΰς καί γελοίας γραίας. 
—  Κρΐμα! έ'λεγε. Πρό τριών ημερών θά ήτο 
έξαίρετον συνοικέσιον.

Γάμοι έν Γρέτνα Γρήν.

'Ως γνωστόν ύπάpyει έν τώ  Grelna Green
τής ’Αγγλίας σιδηρουργός τις δυνάμενος ίνα συ- 
ζεύξη είς γάμον τούς πρό; αύτόν καταφεύγοντας 
έραστάς.

Εσχάτω ς Γάλλος τις έρασθείς νεάνιδος Αγ- 
γλίδος άπήγαγεν αύτήν είς Γρέτνα Γρήν παρά 
τόν σιδηρουργόν, όντα περί τό συζεΰξαι ζεΰ
γος ’Ιρλανδών. Τής ίεροτελεστείας περατωθείσης 
ό ’Ιρλανδός εδωκε τώ σιδηρουργώ 5 σελίνια καί 
άπήλθεν άπολάυσων τοΰ υμεναίου.

Μετά τόν γάμον τοΰ Γάλλου ό σιδηρουργός 
τείνει τήν y8tpa ζητών μίαν λίραν.

—  Μίαν λίραν, λέγει ό Γάλλος· άλλα πρό 
ολίγου έστεφάνωσας τ ό ν ’Ιρλανδόν διά πέντε σε
λίνια!

—  Ά ! έκεΐνος διαφέρει, άποκρίνεται ό σι
δηρουργός· έπειδή είναι πελάτης. "Ηδη συνέ- 
ζευξα αύτόν τετράκις έφέτος, ν.αί πιθανόν νά 
έπανελθη μετ’ όλίγας ήμέρας μετά νέας νύμφη;.

*
* *

Ο X . είναι λίαν φιλάνθρωπο;. Έ πειδή  έκιν- 
δύνευσε πολλάκις ύπέρ τών πνιγομένων , ών 
έ'σωσεν ήδη πολλούς. Αλλ εί καί αριστος σύ
ζυγος, eyει τό έλάττωμα τοΰ ξυλοκοπεΐν τήν 
ά'λλως σώφρονα καί καλήν αύτοΰ σύζυγον, καί 
ζήν άείποτε μακράν αύτής. Διό καί όιέμειναν 
άτεκνοι.

Πρό τινων ημερών ή κυρία X . . . .  έκτυπη'θη 
ουτω σφοδρώς ύπό τοΰ συζύγου, ώστε άπελπί- 
σασα κατέλειψε τόν οίκον καί έξήλθεν ώς πα- 
ράφρων είς τάς όδούς.

—  Κατευόδιον, λέγει ό αγαθός σύζυγος· 
υπάγω καί έγώ ίνα πίω  ποτη'ριον ζύθου · άλλ’ 
είμαι βέβαιος ότι, όταν έπανέλθω, θά ευρώ 
αύτήν πάλιν έν τώ οΐκω.

Πορευόμενος είς τό καφενεΐον διη'ρχετο τήν 
Γέφυραν τών T8yνών, δτε βλέπει έν αύτή π λή 
θος πολύ άνθρώπων διαλεγομένων καί άγωνιών- 
τω ν .

—  Τί είναι; έρωτα τινας τών παρεστώτων.
—  Άνθρωπός τ ι ;  έ'πεσεν εί; τόν ποταμόν.
*0 X . . . ,  όστι; καί φιλάνθρωπο; καί καλό;

κολυμβητής είναι, πηδά έν άκαρεΐ καί φθάνει 
τόν πνιγόμενον. Αλλ’ άνελκύσας αύτόν είς τήν 
όχθην βλέπει ότι ήτο γυνή, καί ή γυνή αΰτη 
ήτο ή σύζυγος αύτοΰ !

Έκτοτε οί δύο σύζυγοι έφιλιώθησαν ούτως, 
ώστε άπό τής διαι ρέσεως έκείνης καί άπό τής 
τοΰ ποταμοΰ άφαι ρέσεως  έπήλθε πρόσθε σι ς  
άγάπης, ήτις έ'ληξεν είς π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ό ν  
τής οίκογενείας.

'θ  ράπτης τοΰ κ. Π. παρίσταται τούτω 
ποω'ίαν τινά φέρων τόν λογαριασμόν αύτοΰ έ'τι έν 
τή  κλίνη όντος.

« Α ! είσθε ύμεΐς, κύριε ρά πτα ! τόν υπολο
γισμόν μοι φέρετε;

—  Μ άλιστα, κύριε* έπειδή έ'χω μεγάλην 
yp8tav y ρημάτων. Ή δ η  παρήλθον δύο έ τ η .. . .

—  Έχετε δίκαιον. ’Ανοίξατε τήν δευτέραν 
θήκην τής γραφικής τραπέζης. Ούχί ταύτην, 
άλλά τήν άλλην. Αύτήν μάλιστα. Τί βλέπετε;

—  Βλέπω διάφορα έ'γραφα.
—  Είναι λογαριασμοί. Προσθέσατε καί τόν 

ύμέτερον. "Εγει καλώς. Καί μεταστραφείς άπε- 
κοιμήθη. »

Ό  Βολταΐρος περιπατών ποτε καί ίδών παρ- 
spyόμενόν τινα  οίκεΐον ιερέα φέροντα τήν άγίαν 
μετάληψιν άφηρεσε τον π ίλον. Ό  δέ ίερεύς 
έρωτα αύτόν άν διηλλάyθη πρός τόν θεόν. Χαι- 
ρετιζόμεθα μέν, άπεκρίνατο ο Βολταΐρος, άλλα 
δεν διαλεγόμεθα πρός άλλήλους.

Χπροσδιόνυσοι πελατεϊαι.

Δυστυχής τις γαστρίμαργος ε ίσ ε^ετα ι λ ι-  
μώττων εϊς τ ι τών πλουσιωτάτων καφενείων 
τών Παρισίων, καί δ ιατάττει πρόγευμα έκ τών 
ήδίστων καί σπανιωτάτων εδεσμάτων καί τών 
πολυτιμοτάτων οίνων. Κατεβρόχθιζε δέ τά  
πάντα ώς άνθρωπος όστις, μηδέν φαγών άπό 
πολλών ημερών, καί μή έλπίζων ϊν ’ άπολαύση 
τροφής έπί πολλας αλλας ήμέρας, προσφέρεται 
λ.άβρως ό ,τι άν δυνηθη. Ό  δέ ξενοδο^ο; έκπλήτ- 
τεται μέν τήν άδηφαγίαν τοΰ άνθρώπου, ύπερ- 
χαίρει δέ έπ ί τώ  μεγάλω κέρδει δ ήδη ύπε- 
λογίζετο ότι έ'μελεν ΐν’ άπολ.αύση.

Περατωθέντο; τοΰ μακροΰ προγεύματο;, ό κύ- 
pto; ούτος πορεύεται εύθύ πρό; τόν ξενοδο^ον 
ί'γιον διά χειρό; έ'τι τήν οδοντογλυφίδα.

—  'Ωραίος καιρός...,
—  Μ άλιστα· φαίνεται δε ότι ό καιρός σάς 

έ'δωκε πολλήν όρεξιν.
—  Ούδέποτε άπορώ όρέξεως, μάλιστα δέ 

οσάκις τά  φαγητά είναι τόσον καλώς παρε- 
σκευασμένα.... ’Α λ λ α .... σάς ετυχέ ποτε ϊνα 
δώσητε πρόγευμα είς ά'θλιόν τινα διάβολον μή 
έ'χοντα μηδέ οβολόν . . .

—  Ό χ ι, κύριε, ποτέ.
—  Καί εάν τοΰτο συνέβαινε, τ ί  ήθέλετε κά-

—  Τί θέλετε ϊνα κάμω είς τοιαύτην περί- 
στασιν; Θά διώξω αύτόν λακτίζων π ο υ ... .  οΰ
τως ώστε να μή τολ.μήση να κάμη τοΰτο έκ 
δευτέρου.

Τότε ό κύριος έ κάλυψε τήν κεφαλήν, καίστρέ- 
φων τά  νώτα τώ ξενοδο^ω,

—  Πληρώθητι, λέγει αύτώ.

*
¥ *

Παντοπώλης τ ις  τών Παρισίων μόλις άπο- 
πέμψας πολλούς άγοοαστάς, οΐτινες άγοράοαντες 
παντοΐα πράγματα έπλήρωσαν χρημάτων τό 
άβάκιον αύτοΰ, εύφραινόμενο; έπ ί τώ  κέρδει, 
βλέπει έpyόμενον κύριον κοσμίω; ένδεδυμένον 
καί ζητοΰντα 10 λίτρα; μελιτώματο; (m elasse ).

—  Που θέλετε ΐνα βάλητε αύτό;
—  Ω ! έλησμόνησα τό άγγεϊον ! Αλλά κα- 

τεπείγομαι τόσον. Χύσατε αύτό είς τόν πΐλόν 
μου τήν ταχίστην.

Ό  παντοπώλης τό μέν πρώτον έκλαμβάνει 
αύτόν ώς παράφρονα, έπειτα δέ, βλέπων αύτόν 
έπιμένοντα καί σπεύδοντα, λαμβάνει τό μέλι καί 
yύνει αύτό γελών είς τόν νέον πίλον τοΰ παρα
δόξου άγοραστοΰ, ό'στις άντιδίδει αύτώ yapTOv0- 
μισμα 5 0  φράγκων.

Ό  παντοπώλης σύρει τό άβάκιον έ'νθα ε’ι/ε  
το  άργύριον. Ό  δέ κύριος πλησιάζων αύτώ άνα- 
στρέφει τόν πίλον πλήρη μέλιτος έπί τής κεφα
λής τοΰ παντοπώλου, καί ώθεΐ μέχρι τών ρω- 
θώνων, έ'πειτα δέ, άρπάζων τό θησαυροφυλάκειον 
αύτοΰ, φεύγει άφίνων τόν δύστηνον παντοπώλην 
μεστόν καί διάβpoyov μέλιτος, μή δυνάμενον 
μνίτε ϊν« ϊδη μήτε ΐνα κραυ^άση μη'τε ΐνα τρέξη 
κατόπιν τοΰ κλέπτου. Ό  όέ πίλος έκόλλησεν 
ούτως έπί τής κεφαλής αύτοΰ ώστε οί γείτονες 
προσδραμόντες μόλις κατώρθωσαν ϊνα άφαιρέ- 
σωσιν αύτόν κατακόπτοντες.

'Ότε δέ ό παντοπώλης έ'πλυνε τό πρόσωπον 
αύτοΰ, ό τολμηρός κλέπτης ήν ή'δη μακράν· διότι 
εισελθών μετά τοΰ άβακίου είς ά'μαξαν περιμέ- 
νουσαν αύτόν πρό τής πύλης τοΰ παντοπωλείου 
άπεχώρησε ταχέως.

*

* *

Έν τινι τής Αμερικής πόλει γυναΐκές τινες 
έ'κριναν ΐνα συστήσωσι γυναικών άκαδημίαν. 
Αλλ’ εί καί έξελέχθησαν αύτής κοινωνοί τεσσα
ράκοντα, ή έπιχείρησις άπέτυyε· διότι έπελ
θούσης τής ώρα; τής καθ’ ήλικίαν έκλογής τής 
προέδρου ούδεμία τών γυναικών ήθέλησεν ϊνα 
ε’ίπη έαυτήν πρεσβυτέραν,

Π Α Ν Ο Π Τ Η Σ.


