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Καθ’ ά'πασαν τήν οθωμανικήν αύτο- 

κοατορίαν ζώσι δύο κχί ήμισυ εκατομμύρια 

Ίίλληνων διεσπχρμέ'.ων μεταξύ των επαρ

χιών τ·?,ς Μj ρώ—r,ς και τής ’Ασίας. Προσ- 

θίτοντες δέ τούτοι; τούς κατοίκους της 

ΐλευθέρ·»; Ε λλ ά δο ς, βλέπομεν δτι οί 

"Ελληνες δεν ύπερβαίνομεν τ α  τέσσαρα 

εκατομμύρια. Οί ’Αρμένιοι άριθμοΰνται 

si; τρ ίχ  έκατομμύρια, ών δύο μόνον 

ζώσιν έν Τουρκία. Οί ’Αλβανοί είναι πολύ 

τών ‘Ελλήνων όλιγαριθμότεροι · οί δέ 

χριστιανοί Σλάβοι, οί — έρβοι, οι Βόσνιοι, 

οΐ Βούλγαροι καί οί Κροάται δύνανται να 

ύπολογισθώσιν είς τρίχ έκατομμύρια καί 

οκτακόσια; χιλιάδας ανθρώπων.

’Εξαιρουμένης της Θεσσαλίας, της προς 

νότον ’Ηπείρου, τών νήσων τοΰ Αρχιπε

λάγους καί τινων μερών τη ; Μακεδονία;, 

οί "Ελλ/,νε; τυγχάνουσι μάλλον καθεστα- 

μένοι κατα μήκος τών άκτών,· άπεργα- 

ζόμίνοι οΐονεί ταινίαν άφορίζουσαν άπάσας

τάς Οαλχσσζς τής τουρκικής αυτοκρατο

ρίας. Ούτο. λ . χ .  οί "Ελληνες κατέχουσι 

τού; λιμένα; τή ; Μικρά; ’Ασίας, τά ; δύο 

άντικειμένας άκτκς τής Προποντίδας, έν 

δέ τώ  Εύξείνω Πόντω πάσα; τά ; άκτας 

άπό τή ; Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 

Δουνάβεω;, άπό τοΰ Βοοπόρου μέχρι τής 

Τραπεζοΰντος. Οί λοιποί "Ελληνες είναι 

διεσπαρμένοι έν εΐδει μικρών αποικιών εν 

ταϊς Ίίγεμονίαις, ταΐς κατά την Ευρώ

πην σλαβικαΐς χώραι; καί τήν Μικράν 

Ασίαν. Οί "Ελληνες ζώσιν άρα πανταχοΰ 

τή ; Τουρκίας, εί καί μή άπαρτιζουσιν 

όλο'.χερή πληθυσμόν μεγάλων επαρχιών.

Ή  χώρα τών ’Αρμενίων δέν είναι, πολ- 

λοΰ γε καί δει, ούτοις εύφυώς κειμένη, ώς 

ή τών Ελλήνων, άτε διήκουσα πρός βορ— 

ράν μέν μέχρι τή ; θαλάσσης διά τοΰ 

Καυκάσου, πρός νότον δέ δια τής Κιλι

κίας, διαπερώσα δλην τήν Ανατολήν. Οί 

πλεΐστοι αύτών, κεκλεισμενοι έν ταις

οίκείαις έπαρχίαις, άπολαύουσιν άγριας 

τινό; άνεξαοτησία;, μηδόλως πτοούσης 

τήν τουακικήν κυβέρνησιν. Οί Σλάβοι 

ζώσιν άπομεμονωμένοι έν τοΓ; όρεσιν ή 

έν ταΐς παδιάσιν αύτών · οί δέ πολυπληθέ

στεροι τούτων Βούλγαροι, μόλις άπο- 

δύονται τήν βαρβαρότητα τών πρώτων 

αιώνων.

Μεταξύ τών φυλών τούτων διαπρέπου- 

σιν άναμφιλέκτως οί "Ελληνες ιδίως ώς 

έμποροι καί ώς ναΰται. ’Επειδή οί μέν 

Σλάβοι ούτε έμποροι είναι ούτε ναΰται, οί 

δέ ’Αομένιοι, ό'ντες τύπος ασιατικού λαοΰ, 

εί καί εύφυέστατοι έμποροι, αποστρέφον- 

ται τήν ναυτιλίαν καί τήν πρός τήν Εύ- 

ρώπην επιμιξίαν. Οί "Ελληνες τούναντίον 

άπολαύουσιν άπό τών παραδόσεων τής 

αρχαίας 'Ελλάδος, τής βυζαντινής αυτο

κρατορίας καί τής προ; αύτούς συμπαθείας 

τής Εύρώπης άλλων πολυτιμότερων πλεο

νεκτημάτων, υπηρετούμενοι καί έκ τής



άδρανείας τών Τούρκων, οΐτινες, άναθε- 

σαντες αύτοϊς τά. έπικεκληρωμένα έκ της 

πολίτικης νομοθεσίας δίκαια τών ορθοδό

ξων χριστιανών της ’Ανατολής, κυβερνώσι 

τούς "Ελληνας άπό τριών και επέκεινα 

αιώνων εμμέσως διά τών επισκόπων.

'Ο "Ελλην άρα επίσκοπος έν Τουρκία 

εκπροσωπεί την κυβέρνησιν, δ ιότι ού 

μόνον ρυθιχίζει τά  περί τάς γεννήσεις, τάς 

άποβιώσείς, τούς γάμους, τά  διαζύγια 

και τάς διαθήκας, άλλ’ έπιτηοεΐ και τά  

σχολεία, τά νοσοκομεία και πάντα τά  κοι

νωφελή καταστήματα ■ α'. δέ πλεΐσταιτών 

αστικών δικών υπάγονται εις την δικαιο

δοσίαν αύτοΰ. Κατά δέ τον εσχάτως έκ- 

δοθέντα νόμον περι τών β ιλ α ε τ ίω ν  ό 

έπίσκοπος είναι ό νόμιμος αντιπρόσωπός 

της κοινότητος παρά τοϊς συμβουλίοις της 

κυβερνη'σεως, όπου συζητοΰνται τά  οικο

νομικά καί διεξάγονται αϊ δίκαι. Αί κατα- 

μηνύσεις τών ραγιάδων πρός την έξουσίαν 

διαβιβάζονται δ ι’ αύτοΰ καί μόνου, 

δυναμένου πάντοτε νά εϊσερχηται παν- 

ταχόσε · οσάκις δέ θελη'σει νά λαλήση 

γλώσσαν πειστικήν καί σταθεράν σπανίως 

δέν εισακούεται. Διά δέ τών πρός τήν 

Κωνσταντινούπολή σχέσεων αύτοΰ και 

της πρός τούς προκρίτους επιρροής, καί 

τών εφημερίδων, α'ίτινες άρχονται ΐνα 

ίσχύωσι κατά τήν ’Ανατολήν, δύναται νά 

υπερίσχυση καί τοΰ ϊσχυροτέρου πασά.

Ή  πύλη αναγνωρίζει έν τω  έλληνικώ 

ε'θνει τέσσαρας αύτοκεφάλους πατριαρχι

κά; έδρας, τήν της ’Αντιόχειας, τής 

'Ιερουσαλήμ, τής ’Αλεξανδρείας καί τής 

Κωνσταντινουπόλεως · άλλ’ οί πατριάρχαι 

τών τριών πρώτων άναγνωρίζουσι τήν 

υπεροχήν τοΰ πατριάρχου τής Κωνσταν

τινουπόλεως. Ό  οικουμενικός πατριάρχης, 

παραιτούμενος τής άμε'σου διοικήσεως 

τών τριάκοντα εξ η τριάκοντα έπτά επι

σκοπών, άς ποιμαίνουσιν οί 'λοιποί τρεις 

πατριάρχαι, κυβέρνα τήν εκκλησίαν δι’ 

εκατόν δεκαεπτά αρχιεπισκόπων καί επι

σκόπων. 'Η έ'νωσις αυτη τών μητροπολιτών 

καί- τοΰ πατριάρχου- τής Κωνσταντινου

πόλεως απεργάζεται τήν δύναμιν τής ορ

θοδόξου άνατολικής εκκλησίας · αϊ δέ με

ταξύ τοΰ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως καί 

τών κατά τάς επαρχίας επισκοπών σ χέ

σεις δεν είναι ίδανικαί, άλλ’ αληθείς καί 

ενδελεχείς. Ό  πατριάρχης είχεν άλλοτε 

παρέδρους καί βοηθούς δώδεκα πρωτο-

βάθμους μητροπολίτας καί έ'να ύπό τής 

Πύλης άναγνωριζόμενον λαϊκόν, τόν Μ έ- 

γαν Λ ο γο θ έτη ν . Νΰν δέ έδρεύουσιν έν 

τοϊς Πατριαρχείοις δύο σώματα, ή Έθν. 

Σ ύ νο δο ς τώ ν  Μ η τρ ο π ο λ ιτ ώ ν  καί τό 

Έθν. Μικτόν Συμβούλων ύπό τήν προε- 

δρείαν τοΰ Οϊκ. Πατριάρχου.

Ό  έπίσκοπος, άπαξ ’χειροτονηθείς, 

προσκαλείται έκ διαλειμμάτων εις τήν 

Κωνσταντινούπολή, πρός όμαλισμόν τών 

έκάστοτε άναφυομένων σπουδαίων υποθέ

σεων, είτε μεταξύ αύτοΰ καί τών επαρχιω

τών, είτε πρός τήν κυβέρνησιν, άναθέτων 

τήν λύσιν τοΰ ζητήματος εις τόν οϊκου- ι 

μενικόν πατριάρχην. ’Επειδή δέ τά  έγ

γραφα εχουσι μικράν αξίαν έν τη  ’Ανατολή 

ή παρουσία τών διαδίκων είναι πάντοτε 

αναγκαία· διό έν Φαναρίω άπαντα τις "Ελ

ληνας έπισκό/ιους, οΐτινες μή π?  ο ού μεν οι 

. μήτε τάς αποστάσεις μη'τε τάς δαπάνας, 

έρχονται έκ τών άπωτάτων έπαρχιών παν- 

ταχόθεν τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας, 

ολίγοι δέ επίσκοποι δύνανται νά άναχθώ- 

σιν εις έδρας άληθώς έπωφελεΤς άνευ μα

κρών καί δύσκολων μετατοπισμών.

Παρά τη ιερά συνόδφ ύπάρχουσι δέκα 

ή δώδεκα αντιπρόσωποι λαϊκοί των κοι

νοτήτων τής ’Ασίας και τής Εύρώπης. 

'Οσάκις ό πατριαρχικός θρόνος είναι κενός 

οί έπαρχίαι πέμπουσι τήν ψήφον αύτών · 

δεκαοκτώ δέ πόλεις έκλέγουσιν έκάστη ένα 

βουλευτήν ό'στις συμμετέχειαύτοπροσώπως 

τή ; εκλογής τοΰ οικουμενικού πατριάρχου.

Πας επίσημος "Ελλην, ερχόμενος είς 

Κωνσταντινούπολή και έκ τών μάλιστα 

έκτετοπισμένων έπαρχιών, νομίζει καθήκον 

αύτοΰ ΐνα παραστη είς τόν οικουμενικόν 

πατριάρχην · έπειδή έν Τουρκία ούδεμία 

επιρροή είναι διαρκής άν μή έπιρρώνυται 

διά συνεχών εις Κωνσταντινούπολή εκδρο

μών. Τό εθος τοΰτο συνεπάγεται τήν 

άμοιβαίαν γνωριμίαν τών πλουσιωτέρων 

καί μάλιστα ϊσχυόντων 'Ελλήνων καί 

πρός άλλήλους καί πρός τήν άγίαν σύνο

δον πρός στενωτέραν ενότητα τών μελών 

τής κοινότητος καί- τής έκκλησίας.

Ή  ισχυρά αυτη εκκλησιαστική οικονο

μία, εί και καθιστά τόν ελληνισμόν παρόντα 

πανταχοΰ καί πάντοτε έν τ τ  οθωμανική 

αύτοκρατορία, δέν έπη'ρκει εις-τήν-ενέρ

γειαν τής έλληνικής φυλής, εϊ μή τοςύτη 

προσετίθεντο έτεραι δυο ώφελιμοίταται 

προνομίαι παρέχουσαι αύτη άγη ρω τινα

ζωτικότητα, ητοι α ίτοπ ικα ί διοικήσεις, ή 

δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ι  καί τά  σ χ ο λ ε ία .  Ή  

έλαχίστη ελληνική κώμη κυβερνάται ύπό 

επιτροπής, άποτεταγμένης ΐνα διέπη τά  

τής κοινότητος. Οί έπίτροποι όφείλουσι νά 

έπιμελώνται τής έκκλησίας, νά διαχειρί- 

ζωνται τά  κτη'ματα τής κοινότητος καί 

όρίζωσι τά  εισοδήματα αύτών. Οί επί

τροποι εκλέγονται κατ’ - έτος και συνέρ

χονται πολλάκις τοΰ μηνός έν τώ  έπιτρο- 

πικώ οίκω. ’Εν ταΐς πόλεσιν είναι πολυα- 

ριθμότεροι καί διαμοιράζονται τά  κοινά 

κατ’ ενορίας. Ουτω λ . χ .  έν Σμύρνή εν 

Ίωαννίνοις κ. λπ . ύπάρχουσι πλήν τών 

έπιτροπών τών διαφόρων εκκλησιών, ή 

εφορεία τών σχολείων, ή τοΰ νοσοκο

μείου, ή τών ορφανών καί τινες άλλαι. 

’Εάν δέ οί "Ελληνες μή έφρόντιζον περί 

τών τιμαλφεστάτων αύτοϊς συμφερόντων 

ουδέποτε οι Τούρκοι ήθελον πράξει τ ι  ύπέρ 

αύτών. Οί Τοΰρκοι δέν ένθυμοΰνται ό'τι 

ύπάρχουσιν οΐ ραγιάδες, εϊμή οσάκις πρό

κειται νά ζητη'σιοσι τούς φόρους. Είσπρα- 

χθέντων δέ τούτων, έάν επικρατή είρη'νη, 

ουδόλως αναμιγνύονται είς τά  πράγματα 

τής κοινότητος.

Η μετάληψις τών κοινών πραγμάτων 

έγένετο ανέκαθεν μέλημα καί πόθος έκά- 

στου "Ελληνος, άτε περιποιοΰσα αύτώ 

παρηγορίαν τινά, οίονεί άπαύγασμα τής 

άποιλομένης έθνικής έλευθερίας. Μεταξύ 

τών μελών τής κοινότητος επικρατεί άκρα 

ίσότης · επειδή ή μέν έκ τής παιδείας 

διαφορά είναι συνήθως ασήμαντος, τά 

δέ έθιμα μένουσι τά  αύτά οίαδήποτε 

καί άν γ) ή περιουσία έκάστου. Εί δέ 

καί ό ανώτερος κλήρος είναι' ό φυσικός 

κηδεμών τών συμβουλίων τούτων, καί 

έπιορεάζει τήν έκλογήν τών έπιτρόπων, 

ούδέν ήττον ή άνεξαρτήσία αύτών είναι 

παντελής. ’Αλλά καί ό κατώτερος κλήρος, 

ωτινι επιτρέπεται ό εγκόσμιος γάμος, πριν 

η ίερωθή, άναμιγνύεται τοϊς πάσιν, εξα— 

σκών τά  τής θρησκείας. Ε ί δέ καί μή ύπε- 

οέχει πολλάκις τών ύπ’ αύτοΰ ποιμενομένων 

κατά τήν παιδείαν, δέν περιφρονεϊται, ώς 

ό δυτικός κλήρος ύπό τών ομοθρήσκων.

’Λτϊο τριών αιώνων ούδεμία έρις άφο- 

ρώσα τήν ηθικήν ή τήν θρησκείαν άνεφύη 

μεταξύ τών ορθοδόξων Ε λ λ ή νω ν  ή. δέ 

έλληνική έκκλησία άπέστη αείποτε παν

τός προσηλυτισμού, μή· αναγκαζόμενη, ώς 

ή καθολική, ΐνα προσκαλή καί προτρέπη

τούς πιστούς είς τήν άσκησιν τών χριστια

νικών αύτών καθηκόντων, ών ούδείς δύναται 

νά άπαλλαχθή παρ’ ήμΐν μή εξελεγχόμε

νος κακός πατριώτης. "Οσον δ ’ άφορα τήν 

αστικήν διοίκησιν οί μητροπολϊται άρύον- 

τα ιτήν  δύναμιν αύτών άπό τών έπιτροπών.

Ό  κλήρος άρα καί οί λαϊκοί συνεννοούν

ται εύκόλως, συνασπιζόμενοι πρός τό κοινόν 

συμφέρον και ύπέρ τής ηθικής, ώς συνα

θροίζονται πρός έκλογήν καί ύποστ/ίριξιν 

τοΰ οικουμενικού πατριάρχου. 'Ο "Ελλην 

ορθόδοξος έπίσκοπος λαλεΐ καί ενεργεί ού 

μόνον έν όνόματι τής πίστεως, η ώς αρ

χηγός θρησκείας, ώς ό καθολικός, άλλά

παρίσταται μάλλον ώς διάδοχος τών άπο- 

στόλιον καί αντιπρόσωπος τοΰ χριστιανού 

αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως, 

έπιβλέποντος αύτόν ούρανόθεν. ’Εξ ού 

έννοοΰμεν διά τ ί  ό ελληνικός κλήρος, εϊ 

καί μετρίως πεπαιδευμένος καί ούχί άμοι

ρος ελαττωμάτων τινώ ν, ούδέν πάσχει 

τών κακών ούδ’ επικρίνεται καί διακωμω

δείτα ι, ώς ό καθολικός, ύπό τών ομοθρή

σκων. Ε πειδή  έν έκκλησία άπολαυούση 

τοιαύτης άποστολικής έξουσίας άφανίζε- 

τα ι πάσα επιθυμία τυραννίας, οΐαν ησκη- 

σαν οί πάππα ι.

’ΐδού κατά τ ί  υπερέχει ή ορθόδοξος

έλληνική έκκλησία τής έκκλησίας τής 'Ρώ 

μης, ή'τις διετέλεσεν αείποτε μισαλλό

δοξος, θηρεύουσα τόν προσηλυτισμόν, δια

φωνούσα πρός τό ποίμνιον αύτής, καί 

πειρωμένη ΐνα έπιβάλνι βία τάς παραλογω- 

τάτας αύτής άρχάς * διετη'ρησε δέ μόλις 

τήν άοχήν δ ιά  τής τυραννίας, ητοι τής 

ραδιουργίας, τών ιερών δικαστηρίων, καί 

τής δυνάμεως τών όπλων καί τών χρημά

των. Τουναντίον δέ οί πατριάρχαι τής Κων

σταντινουπόλεως δέν έ'χουσι χρείαν οΰ'τε 

στρατών ού'τε κανονίων όπως γίνωνται 

σεβαστοί και διατηρώσι τήν ιεραρχίαν.

[ ’Ακολουθεί.]
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2υζητουμ.ένου ή δη τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
έτους 1876 τοΰ Ιλληνικοΰ βασιλείου, νομίζομεν 
ώφέλιμον τήν παραβολήν τών σήμερον προΰπο- 
λογιζομένων πρδς τά  τοΰ έτους 1 8 4 5 , ίδίιυς ώς 
πρός τά έξοδα. Παρατηρητέον δέ δτι έν ταϊς 
ήμέραις Ικείναις συνετάσσετο δ προϋπολογισμός 
κατά τρόπον άλλον , βεβαίως καί σοφώτερον και 
άληθεστερον, δώτι προϋπελογίζετο · πρώτον, τ ί 
εδικαιοΰτο το δημόσιον νά είσπραξη · δεύτερον, 
τί ήλπιζε νά είσπράξ») έκ τής παρελθούσης χρή- 
σεως · τρίτον, τ ί  ήλπιζε νά είσπραξη έκ της π α - 
ρούσης /ρήσεως. Ουδέποτε δέ τδ δημόσιον εισ
πράττει έντδς τοΰ ένιαυτοΰ οσα προϋπολογίζει, 
κατ’ ανάγκην όμως δαπανδ εντδς τοΰ ένιαυτοΰ 
τά προϋπολογιζόμενα, εντεύθεν δέ πηγάζουσι καί 
τά καθυστεροΰντα καί τά  ελλείμματα. “Επεται 
ή παράθεσις τών προϋπολογισμών τοΰ έτους.
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Τόκοι ‘/ρ έο υ ς  έσωτερικοΰ. 11,438 » 0,435,499
Συντάξειι:............................... 411 ,5 6 5 1 2 3,070,820
Χ ορήγημα βασιλικόν. .  . 1,000,000 )> 1,125,000

Βουλαί................................... 252,378 >» 450,000
*Γπουργεΐον εξωτερικών. 251,155 50 1,152,973

—  Δικαιοσύνης . . . 830,080 1G 3,034,407
—  Ε σω τερικώ ν . . . 1,134,000 » 4,492,997
—  Ε κ κ λη σ ια σ τικ ώ ν . 543,000 » 2,055,210
— Στρατιωτικών. . . 4,063,850 » 7,401,300
— Ναυτικών................ 1,053,573 40 1,970,414
—  Οικονομικών . . . 402,298 59 1,334,240

’Έ ξοδα διοικήσεως, επ ι
στασίας και είσπράξεως
τών φόρων. . . . . . . 1,772,228 64 2,857,450

Ε πιστροφ ή  χρημάτω ν. . 5,000 .» 50,000
’Α ποζημ ιώ σεις.................... 12,000 » 325,080
Α ποζημιώσεις εις τήν οθω

μανικήν Π όρταν, μ . . 399,371 07 )>
Προμήθεια 'Ρ ο τσ χ ίλ δ  . . 13,284 06 1)
Προκαταβολάι κ α ι δάνεια. 2,000 » »
’Έ ξοδά δεκάτω ντοϋ 1844. 120,000 » »
Συμψηφισμός π ιστω τικώ ν

γρα μ μ α τίω ν .................... » η 100,000
Ε π ιτρ ο π ή  άγώνος . · · . » η 10,000
Λ,πόδοσις κεφ. οδοποιίας. » )) 1,500,000

Το ολον. . . . .  12,308,228 54 3 7 ,5 2 ),3 7 0

Π ο λ λ ά  ήδύνατο  τ ις νά πρόσθεση σ χό λ ια  είς

τήν άριθμητικήν ταύτην άντιπαράθεσιν τών 
προϋ πολογισμών τών ετών 1845 καί 1876· οί

βλε'ποντες ομως δέν εχουσι χρείαν σχολίων, πάντη 
δέ περιττά είναι είς τούς τυφλούς τά  σχόλια.

("Ε σ π ερ ο ς .)

Κατά τόν δημοσιευθέντα ισολογισμόν 
τής γενικής π ισ τ ω τ ή ς  τραπέζης τής 

'Ελλάδος, τά  καθαρά κέρδη τοΰ λήξαντος 
έ'τουςσυμποσοΰνται εις δραχ. 9 1 4 ,6 6 7 .5 0  
τό δέ μέρισμα τής β' εξαμηνίας ορίζεται 
είς δρ. 7  έφ’ έκάστης μετοχής πληρωτέαν 
από τής 15 ΐανουαρίου παρά τε τώ κεν- 
τρικώ καταστήματι, καί το ϊς ύποκατα- 
στήμασι τής τραπέζης. Τό ενεργητικόν 

ανέρχεται είς δρ. 1 8 ,4 8 3 ,4 0 3  άναλύε- 
τα ι δ ’ ώς έξης. Κεφάλαιον απαιτητόν 
δρ. 4 ,2 0 1 ,9 6 0 . Ταμεϊον εις μετρητά 
δρ. 4 3 2 ,3 7 5 .2 6 .  Προεξοφλήσεις δρ. 
6 ,9 6 0 ,0 8 1 .4 9 .  ’Ανοικτοί λογαριασμοί 
δρ. 1 ,1 4 6 ,7 3 5 .6 2 .  Δάνεια έπί ένε- 
/ύρω δρ. 8 9 8 ,3 8 5 .3 6 .  Δάνεια χρεωλυ- 
τικά δρ. 1 ,8 0 8 ,0 0 0 .  Δάνεια έξωτερικά 
δραχ. 2 0 8 ,8 0 0 .  Συναλλάγματα εισπρα
κτέα δραχ. 1 ,2 4 5 ,2 5 8 .2 0 .  Μετοχαί 
διαφόρων έταιριών δρ. 5 9 8 ,3 9 6 .  ΙΙαρα- 
καταθήκαι δρ. 3 9 1 ,4 7 4 .8 0 .  ’Εκκρεμείς 
λογαριασμοί δρ. 1 1 8 ,5 2 2 .6 7 .  Προσω
ρινοί λογαριασμοί δρ. 2 7 3 ,0 7 6 .2 3 .  ’Εξα
γορά ιδιωτικών τίτλων δρ. 1 0 0 ,3 8 8 .5 5 .  
’Έξοδα έγκαταστάσεως, συμπεριλαμβανο
μένου καί τοΰ οικοπέδου τής τραπέζης δρ.

9 9 ,9 7 4 .8 5 .  Το παθητικόν έ’χει ώς εξής. 
Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .  

’Αποθεματικονκεφάλαιον δρ.2 0 5 ,9 3 4 ·  3 9 , 
είς δ προστεθήσεται τό έκ δρ. 9 1 ,4 6 7  
τοΰ 1 8 7 5 . Καταθέσειςά'τοκοι δρ. 6 9 ,4 5 9 .  
Καταθέσεις έντοκοι δρ. 1 ,8 7 2 ,7 7 7 .  Διά
φοροι λογαριασμοί δρ. 1 4 9 ,6 8 8 .  Προε- 
ξοφλήματα άνήκοντα είς τό έ'τος 1 8 7 6

δρ. 3 1 ,3 9 5 .5 4 .  Μέρισμα παρελθόντων 
έτών δραχ. 2 4 ,9 7 3 .7 0 .

(«  Σ τοά  » ) .

Μία έφημερις τοΰ Λονδίνου, μνείαν 
ποιούμενη τών έν Ολυμπία άνασκαφών, 
έπάγει τάς έπομένας ούχί άναξίας λόγου 
παρατηρήσεις. « Ούδεμίαν φέρει δόξαν 
πρός τούς 'Έλληνας ό'τι αί άνασκαφαί έν 
τή χώρα αύτών γίνονται άναλώμασι ξένης 
κυβερνη'σεως. ’Αλλ’ ή Ε λ λ ά ς , ώς κράτος, 
άπέβαλε πρό πολλοΰ καί τήν συμπάθειαν 
τών τέως φίλων της, είναι δέ λυπηρόν 
ό'τι οί "Ελληνες δέν θέλουσι νά νοήσωσιν 
έ'τι ό'τι ή Εύρώπη ούδεμίαν έ'χει πρό; αύ
τούς άγαθήν ύπόληψιν. Δέν έξετάζομεν 
έάν ή Ε λλάς είναι άξία βελτίονος τύχης 
καί έάν, επιεικώς κρινομένη, είναι έπιδε
κτική εύμενεστέρας τινός κρίσεως. Αί άνα- 
σκαφαίέν ’Ολυμπία ήδύναντο νά έπιχειρη- 
θώσι δ ι’ έθνικής συνεισφοράς, όπως σωθή 
τούλάχιστον ή εθνική φιλοτιμία· ε’κ τών 
απανταχού τής Εύρώπης πλουσίων 'Ελλή
νων έμπορων ούδέν εύκολώτερον ( !) η νά 
συλλεχθώσιν ικανά χρήματα, δ ι’ ών νά 
άνασκαφίί ού μόνον τό ολυμπιακόν άλλά 
καί τό άργολικόν πεδίον. ’Αλλά καί έάν 
έφαινοντο απρόθυμοι είς τοΰτο οΐ πλούσιοι 
"Ελληνες, θά ήσαν πλέον η άποχρώντα είς 
τήν έπιχείρησιν τών αρχαιολογικών άνα
σκαφών όσα χρήματα έσπατάλησε τό 
πρώην υπουργεΐον Βούλγαρη πρός έξώνησιν 
εφημερίδων, καί όσα χρήματα δαπανώνται 
νΰν πρός διεξαγωγήν τής δίκης τοΰ ύπουρ- 
γείου έκείνου. Οί "Ελληνες δέν δικαιούνται 
νά παραπονώνται έπί τί) πρός αύτούς δυσ- 
μενεία τής Εύρώπης, άφ’ ού αυτοί ούτοι 
ολίγον κήδονται περί τής έθνικής αύτών 
φιλοτιμίας καί άξιοπρεπείας. »

[ Κ λείο').]
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Τρανόν σύμπτωμα τοΰ άκροσφαλοΰ; 
χαρακτήρα; τών ανατολικών πραγμάτων 
είναι ν5 διαγωγή τής αγγλικής κυβερνη- 

σεως και δηαοσιογραφίας. Αί αγορεύσεις 
τών υπουργών, τά κύρια άρθρα ταΰ « Χρό- 
νου » , ή βοαδύτης και ή σχετική άπο- 
δοχή τοΰ αύστριακοϋ προγράμματος. προ 

πάντων δέ ή τοΰ Σουέζ αγορά, θά ή σαν 
άπονενοημένα εργα καί ακατάληπτα, έαν 
ρ.·/] έσχηματίζετο ή πεποίθησις δτι έπί- 

κειται φοβερά καταστροφή κα'ι δεινότατος 
άγων περ'ι της κοσμοκρατορίας. Ανήρ 
έπίσνιμος, προ ετών εν Λ ον δίνω διατριβών 
καί στενάς εχων σχέσεις προς τους κορυ
φαίους τής πολίτικης, διαβεβαιοΐ ημάς 

δτι σταθεράν εχει ή Αγγλία άπόφασιν νά 
έλκύση τό ξίφος έν τη ώρα τη κριοίμω. 
Αί εξοπλίσεις της ’Αγγλίας σημαίνουσί Tt 

πλε'ον η αί πολεμικαί παρασκευαί της 
άλλης Ευρώπης, διότι πλειότερον πάσης 
άλλης δυνάμεως ποθεί ή ’Αγγλία την είρη'- 
νην y αριν τοϋ παγκοσμίου εμπορίου καί 
της βιομηχανίας της. Μη λησμονη'σωμεν 
δέ δτι ό μέν αγγλικός λαός άποστρέφε- 
ται τό στρατιωτικόν εργον, τό δέ ύπουρ- 
γεϊον αναλαμβάνει καί περί της ία  ττάντ,ς 

τοΰ έσχατου όβολοΰ ευθύνην, η τις έν 
Χ γγλία τουλάχιστον δέν είναι όνομα 
κενόν. Η αγγλική κυβέρνησις δέν όρμάται 
έν τή κρίσει αύτής έξ αρχών αορίστων καί 
φαντασιωδών έάν παρασκευάζεται είς πό
λεμον, τοΰτο σημαίνει δτι ο πόλεμος είναι 

αναπόδραστος.
Μετά πολλής σπουδής, μ ετ’ έξαισίου 

δραστηριότητος ή ’Αγγλία εξοπλίζεται · 
έν τοΐς πολεμικοΐς λιμε'σιν άπό Βοΰλβιτς 
εις Γιβραλτάρην, άπό Μελίτης εϊς Α ίγυ
πτον, άπό Σουέζ εϊς *Αδεν, άπό Περίμ εις 
Κέύλον καί εις Βομβάην χιλιάδες άνδρών 
έργάζονται νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν. Οί εν 
Γιβραλτάοη έπορίσαντο τροφάς δι’ ολόκλη
ρον έπταετίαν, ώχύρωσαν έξωθεν τά φρού
ρια διά κολοσσιαίων καί αδρών έλασμά- 
των, άνεβίβασαν δε έπί τάς έπάλξεις 
πελώρια καί βαρύτατα πυροβόλα, προω- 
ρισμένα νά έμποδίσωσι τόν είς τήν με:ό- 
γειον είσπλουν εϊς τού; εχθρού; τή ; ’Αγ
γλ ία ;. ’Εν Μ ελίίη ηΰξη'θη ού μόνον το 
εύ;ος άλλά καί τό βάθος τοΰ λ'.μένος έως 
2 5  ποδών · ώχυρώθη δέ ό νέος λιμήν 
διά κραταιας προκυμαίας. ΙΙλήν τοΰ πα - 
λαιοΰ ναυπηγείου έδαπάνησε τό ναυαρχεΐον 
3 ,0 0 0 ,0 0 0  πρός κατασκευήν νέου, έν ώ 
θά κατασκευάζωνται καί έπισκευάζωνται 
τά πλοϊα τά Οωρηκτά. ’Αντί τών παλαιών 
πυροβόλων άντικατέστησαν νέα τών 3 0 0

καί 5 0 0  λιτρών, μυριάδες δέ εκατομμυ
ρίων ήναλώθησαν άπό δεκαετίας. \νλλά 

καί ή Μελίτη έλ,αβε τροφχς μέλλουσας νά 
άρκέσωσιν έπί πολλούς ένιαυτούς. Δίς τοΰ 
μηνός /.αταβιβάζονται εις ’Ινδικήν πυρο
βόλα πρό πάντων καί άλλα πολεμεφόδια 
πρός όχύρωσιν λιμένων καί ακτών. Ινα 
δέ μή μείνη άπροστάτευτος καί ή πα - 
λαιά θαλασσία οδό; περί τήν Εύ'ελπιν τής 
’Αφρικής "Κν.ραν, έδιπλασ’.άσθησαν αί ερ- 
γασιαι έν τώ  αυτόθι κόλπω Σιμόν. Εν 
αυτή πάλιν τη ’Αγγλία άπετελε'σθησαν αί 
τών πολεμικών λιμένων οχυρώσεις, άς 

είχεν έπιχειρη'ση τό ναυαρχεΐον, καθ’ όν j 
χρόνον οί γάλλοι στρατηγοί προέτρεψαν 

τόν Ναπολέοντα νά ποιη'ση άπόβασιν εϊς ' 
τήν ’Αγγλίαν. Καταπλη'σσεται τη άλη- J 
θεία ό θεώμενος τά  τεράστια έργα τοΰ 

πολεμικοΰ λιμένος Πόρτλανδ απέναντι τοΰ 
γαλλικού Σερβούργ. ’Εξαίσια δμως διε- 

νεργοΰνται κυρίως έν τοΐς βασιλικοΐς όπλο- 
ποιείοις τοΰ Βοΰλβιτς. ’Εν ω κατά τήν 
ώραν ταύτην τοΰ χειμώνος έν άλλοις και- 
ροΐς άπελύοντο αί έργάται, ή κυβέρνησις 

έπενταπλαο ίασΐν αυτούς καί μελετά '·ά αί
τηση ποσά υπέρογκα παρά τοΰ Κοινοβου
λίου. Έ ν ώ αί άγγλικαί έφημερίδες έρί- 
ζουσι περί τής άρίστης ναυπηγικής μεθό
δου, ή κϋβέρνησις κατασκευάζει παντοίους 

τύπους θωρηκτών, υποθαλασσίων αναφλε
κτικών μηχανών, μικρών κα'.ονιοφόρων 
καί καταδρομικών πλοίων. Έ ν Πορτσμούθ, 
Πεμβρόκ καί Σάταμ ναυπηγούνται νΰν ·

Χωρη- Δυνά-
τ«οτ.τ’>; ΐχιως
τόνων. titrwv.

1. *0  πυργω τός κα'ι τεθωρηγμένος 
« ’Αμείλικτος » μετά τεσσά
ρων πυροβόλων τών 81 τόνων. 11,165 80U0

2. '0  ισομεγέθης « ’Α γαμ έμνω ν». 11,165 8000

3. *0 πυργω τός « J u ry  »................ 10,950 8000
1. *0 Ισομεγέθης « D re a d n ig h t». 10,«50 8000

5. *0 διπλήν έλικα εχω ν Οωρη- 
κτος « S u p erb  » μ ετά 12 π υ 
ροβόλων των 3G0 κ α ι 500 λί
τρων. ........................................... 9,400 800J

G. "Ομοιον, η « ’Αλεξάνδρα )). . . 0,492 8000

7 . *0 πυργω τός κα'ι θωρηκτ'ος 
« Ά στεροπητής )> μετά 4 π υ - 
ρο β. τών 38 τόνων................... 9,190 5000

8. ' 0  « Τ*ιι e ra ire  » μετά τεσσά
ρων έκ τών 25, κα ι τεσσάρων 
έκ τών 18 τόνων........................ 8,415 7000

0. Ό  « Νέλσων » Οωρηκτος μετά 
ελικος κα ι 12 π υ ρ .................... 7,323 c m

10. *0 « ΝόρΟαμπτων », ισομεγέ
θης................................................... 7,323 0000

11. *0 « -χ α νώ ν  » μετά δύο τών 
88 κα ι 7 τών δωδέκατόνων 
ραβδωτών πυροβόλω ν. . . . 3,095 3500

Έν συνόλω, 1 1  θωρηκτά χωρητικότη- 

τος 9 8 ,4 6 8  τόνων καί 7 5 ,0 0 0  ίππων

δυνάμεως. Παρά τούτους δέ τούς κολοσ

σούς κατασκευάζονται 1 9  άλλαι κορβέ- 

τα ι, κανονιοφόροι κ. τ . λ. 1 9 ,6 6 0  τόνων 
καί 3 2 ,1 5 0  ίππω ν. Προσεχώς λοιπόν ό 
αγγλικός στόλο; θά αύξηθή διά  τριάκοντα
πλοίων χωρ. 1 1 8 ,1 2 8  τόνων καί 1 0 7 ,6 5 0
ίππω ν δυνάμεως.

Ό  άναλογιζόμενος δτι εως τής χθές 
άπη'ρτιζον τόν πολεμικόν τή ; ’Αγγλίας 
στόλον 2 3 6  πλοία, εξ ών 1 1 4  κυρίως 

μεγάλα καί αξιόμαχα (απέναντι 4 5  γαλ
λικών καί 4 0  αμερικανικών) δέν αμφιβάλ
λει ότι τά  παλαιά καί τά νέα σκάφη θά 

άνοίξωσιν είς τήν Μ. Βρετανίαν όλας τάς 
θαλάσσας τής οικουμένης.

’Επειδή τά πολεμικά άτμοκίνητα δέν 
χρήζουσι πληρώματος πολυαρίθμου (διότι 
είς τά  μεγάλα πυργωτά λ . χ .  άρκοΰσι 

2 5 0  άνδρες) πάμπολλοι περισσεύουοιν 
έξησκημένοι ναυτίλοι, δυνάμενοι νά ΰπη- 
ρετήσωσιν έπί τών φορτηγών η τών κα- 
ταδρομέιον, η έν τώ  κατά ξηοάν πολεμώ 
όπισθεν τών τειχών ώς έγένετο έν Bazeillcs 
παρά τό Σ δ ά ν . Τά εμπορικά πλοία δέν 
θά διακόψωοι τήν εργασίαν των. ’Αλλά 
πρός τ ί, εϊπη τ ι ;  ίσω;, θωρηκτά πλοία 
καί ναΰται, όπόταν ελλείπη χερσαία δύνα- 
μ ι;; Καί περί ταύτη; όμως έλαβεν ή 
κυβέρνησις προνααν. Ό  νέο; καταρτισμός, 
δσον έλλιπής καί άν ύποτεθή, δέν είναι 
ευκαταφρόνητο;, ώ; φαντάζονται πολλοί. 
Ό  μέν « μάχιμο; » στρατός θά εχη 8
σώματα άνά 2 5 ,0 0 0  —  3 0 ,0 0 0 ,  έξ ών
τά τρία ε:ναι πάντοτε έ'τοιμα νά άπελ- 
θωσιν · ό « επιχώριος » στρατός έκ τών 
τακτικών τής γραμμής καί των έθνοφυλά- 
κων άναβαίνει είς 9 0 ,0 0 0  ή 1 0 0 ,0 0 0 .  

ι Σημειωτέον πρός τούτοις δτι εν Αγγλία 
ι υπάο/ει πολύ διαδεδομένον το σύστημα 

τών εθελοντών · οί πολυάριθμοι διαθέσι- 
αοι άςιωαατικοί, οί έο'/ολάβοι καί οίi * * 7 I <
δευτερότοκοι υίοί άπαρτίζουσιν έν ώρα 
χρείας ικανούς δευτεροβαθμίους άξιωμα- 
κούς, ό δέ πολύ; όμιλο; iv Αγγλία είναι 

I ρωμαλέο; καί κα τ’ έςοχήν φίλΓρις. Τά 
« πλαίσια » ταΰτα, καί άν ύποτεθώσι 
κενά έκπληροΰνται άμα τώ πρώτω συν- 
θήματι. Έ άν έλιπο .άκτησαν άλλοτε άγ- 

j γλοι στρατιώται, έλιποτάκτησαν ένεκα 

| τή ; παντελοΰ; άργίχς. 'Οπωσδήποτε μύ
ρια συμπτώματα παν άλλο σημαίνουσιν 
η ειρηνικόν τό προσεχές μέλλον.

(Έ κ  τη ς βιενναίας » Γερμανικής 
Έ φηαερίίος »).
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'Ο άνεμος πνέει άντίπνους σφοδρότα

τος καί ψυχρότατος, καταρράττων πυκνάς 

βιαίας ytovoς νιφάδας, άποτυφλούσας 

καί παραλυούσας ημάς. ’Αγνοοΰμεν ετι 

πόσοι έσώθησαν έπί τοΰ άφανισθεντος 

πλοίου, πόσοι έμειναν μετ ’ έμοΰ έπί τοΰ 

πλωτοΰ πάγου, και πόσοι έπνίγησαν έκ 

τής απροόπτου εκείνης έκρήξεως τών 

πάγων, οϊτινες άνήρπασαν τόν Αρκτοΰ- 
ρον.

Είναι ήδη ή 15 όκτωβρίου, ήτοι ή άρχή 

της άπεράντου νυκτός τών Πόλων. Αυριον 

ό ήλιος δέν Οά άνατείλη πλέον. Περί την 

έ'κτην ώραν, άναλαβόντες όπωσοΰν έαυ- 

τοΰς έκ της δεινής συμφοράς, ασχολού

μεθα ήδη περί τά  διασωΟε'ντα έφόδια καί 

πράγματα, ά'τινα τυγχάνουσι διεσπαρμένα 

τήδε κάκεϊ^ε έπί τών πάγων, καί διατε- 

λοΰμεν συναθροίζοντες αύτά. μέχρι της 

δεκάτης. Αί τέσσαρας αύται ώραί μοι 

έφάνησαν άτελεύτητοι· καί δμως μεδ οϊου 

είργάσδημεν ζήλου! Ειμεθα δέ ούτως άπηυ- 

δηκότες υπό τοΰ καμάτου καί της πείνης, 

ώστε μόλις δυνάμεθα νά μένωμεν όρθιοι!

Ο  Α Ρ Κ Τ Ο Τ Ρ Ο Σ .
II Ε Κ  Π Α Γ Ο Υ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ  1

| ’Ϊν/. τοΰ ΆγγλιχοΟ τοΰ πλοιάρχου Τΰξονος. |

'Ετοιμαζόμεθα νά άφήσωμεν την άκτήν 

κ?ί νά καταφύγωμεν είς τά  ένδότερα της 

πλωτής νήσου, οτε τρεις τών ναυτών, 

τυχόντες έπί τινων άπεσπασμένων πάγ<ον, 

άναρπάζονται ύπό τών κυμάτων.

Προσδραμόντες πρός τάς κραυγάς αύ

τώ ν , ρίπτομεν άμέσως είς τό ύ'δωρ 

την μικροτέραν τών σωδεισών λέμβων, 

σπεύδοντες είς σωτηρίαν αύτών. Αλλά 

μόλις άπεμακρύνθημεν, καί πελώριόν τι 

κΰμα ανατρέπει καί πληροί αύτήν ΰδα- 

τος. Καί ήμεΐς μέν κολυμβώντες έσώΟη- 

μεν έπ ί τοΰ πά γου , άλλ’ οί ατυχείς 

τρεις ναΰται άπεμακρύνδησαν κατ’ ολίγον 

καί ήφανίσθησαν έν τνί ομ ίχλη . Δέν αμ

φιβάλλω δέ ποσώς ότι άπώλοντο οίκτρώς 

έν τώ  ώκεανώ.

Βλε'ποντες τους περί ημάς πάγους άπο- 

σπωμένους καί άφαρπαζομένους ύπό τών 

κυμάτων, καί μή άμφιβάλλοντες δτι, 

έάν μείνωμεν έπί της άκτης, μέλλομεν 

βεβαίως νά πάΟωμεν καί ήυιεΐς δ, τ ι  καί 

οί ταλαίπωροι τρεις ναΰται, καταθέτομεν 

τάς διασωθείσας τροφάς καί τά  πράγ

ματα εις τάς λέμβους, καί, άνέλκοντες 

αύτάς, άποχωροΰμεν μετά τών κυνών εϊς

τό κέντρον τοΰ πλωτοΰ πά γου , ή της 

κρυσταλλοπήκτου σχεδίας, εις ήν δαίμων 

αμείλικτος έρριψεν ημάς. ’Εκεί, συσσωμα- 

τοποιούμενοι καί έχόμενοι άλληλων τών 

χειρών, ριγοΰντες καί διψώντες, πεινώντες 

καί άδημονοΰντες, άποτελοΰμεν πυκνόν τ ι 

σύμπλεγμα · ούδείς δέ ημών τολμά να 

άπομακρυνδή. Πάντες δέ άνδρες, γυναί

κες καί παΐδες, καλύπτοντες εαυτούς διά 

δερμάτων βοών, άποκοιμώνται, έπερειδό- 

μενοι εις τάς πλευράς τής μεγάλης λέμ

βου.

Τό κατ’ εμέ, μή δυνάμενος νά ησυ

χάσω μηδέ στιγμήν, κατατρίβω τήν νύκτα 

πλανώμενος τήδε κάκεΐσε, καί έξετάζων 

τήν φύσιν τής κινητής νη'σου.

Φεΰ! ό πάγος ού μόνον δέν είναι μέ- 

γας, άλλά καί σείεται.

Τη 16  όκτωβρίου. —  ΐδού τέλος 

έπανέρχεται μετά τήν φρικώδη ταύτην 

πρώτην νύκτα τό ώχρόν φέγγος τής αμ - 

φίλύκης, οπερ άντικατισθα έπι έςαμηνιαν 

κατά τάς επαράτους ταύτας χώρας τήν 

ημέραν !

Χάρις τώ  Θεώ υπολείπονται ετι ήμΐν 

όλίγαι τινές τροφαί, δέκα κυνες και

δύο λέμβοι. Τό λυκόφως δεικνύει τέ

λος τοϊς πάσιν οτι ή έκ πάγου σχεδία, 

έφ’ ης καταφερόμεδα, έχει περιφέρειαν ώς 

εξ χιλιάδων μέτρων. Ή  επιφάνεια αύτής 

άποτελεΐται έκ λοφίσκων καί λάκκων ή 

λιμνών, γενομένων έκ τής τήξεως τοΰ 

πάγου κατά τήν διάρκειαν τοΰ συντόμου

θέρους, οπερ παρήλδεν ήδη ταχυ ως 

ό'νειρον.

Τό πάχος τοΰ πάγου, δστις χωρίζει 

ημάς άπό τής αβύσσου ή άπό τοΰ υπο

κάτω βρϋχομένου ύκεανου, ποικίλλει με- 

γάλως. Και κατά μέν τούς λόφους είναι 

τούλάχιστον δέκα μέτρων, άλλά κατά

τάς λίμνας δέν ύπερβαίνει ούδαμοΰ τά  

τρία ή τε'σσαρα μέτρα. Ό περίπατος 

είναι δυσκολώτατος, επειδή πάσαι αί 

άνωμαλίαι καλύπτονται ύπό της χιόνος, 

ήν έρρίψεν έπί τής νη'οου ή τελευταία 

καταιγίς, ή τις έχώρισεν ή μάς άπό τοΰ 

’Αρκτούρου, άλλ’ ή τις όμολογητέον κα



λύπτει ηογ) και προφυλάττει ήμάς τουλά

χιστον άπό τοΰ ψύχους.

Έν τω  Αρκτούρω ήμεθα τριάκοντα 

δύο έπιβάται. ’Αριθμών τούς πάντας ευρί

σκω δτι έσώθημεν έπί τής νήσου δέκα 

εννέα. Ό  Φρειδερίκο; Μέγερ ό μετεωρο

λόγος, ό Ζών Χερρών, ό Ξτέβαρδ, ό 

Ούίλλιαμ Ζάκσων ό μάγειρο;, ε; ναΰται, 

ο Κροΰγγερ, ό επιλεγόμενος Ζάμκας, ό 

Οΰίλλιαμ Λίνδερμανν, ό Φρειδερίκος ’’Αν- 

Τιγγ, ό Γουστάβος Λινδκίστ καί ό Πέτρος 

Ζόνσων · δύο οίκογένειαι Έσκιμώων, ή 

τοΰ Ζώη καί ή τοΰ Χάνς. Χάννα, ή γυνή 

τοΰ πρώτου, ey ει εν μόνον παιδίον* άλλ’ 

ή Χριστιάνα έχει τέσσαρα, ών εν Or,λάζον, 

δπερ βαπτισθέν, ώς είπομεν, έν τω πλοίω , 

προ τής καταστροφής, ώνομάσθη Α ρ- 

κ το ΰ ρ ο ς.

Προς τροφήν τοσούτων ανθρώπων δέν 

ε·/ω άλλο, ή δεκατέσσαοα κιβώτια τυροΰ, 

ένδεκα ή δώδεκα σάκκους άρτου, καί ενα 

σάκκον χοιρομηρίων.

’Αλλά, διά τ ί ό ’Αρκτοΰρος δέν πειρα- 

ται νά ελθη είς βοήθειαν ήμώ ν; Μή οί 

έν αύτω ΰπολειφθέντες νομίζουσιν ήμάς 

καταποντι σθέντας;

Mar/!V κατοπτεύω τον ορίζοντα παν- 

τα·/όσε· δέν βλέπω αύτόν ούδαμόθι. Καί 

δμως μοί φαίνεται δτι διακρίνω έπι τών 

κυμάτων τροχιάν τινα πλοίου, ήτις αφα

νίζεται μακράν μέχρι τής προς βορράν 

διορωμένης ξηράς.

Μετ’ ολίγον στρέφομαι πάλιν προς τήν 

άαυδρώς διίρωμένην ξηράν, εί; ήν νομίζω 

φρόνιμον νά καταφύγωμεν, εί δυνατόν, τήν 

ταχίστων. Έ π ιτά ττω  εϊς τούς ναύτας νά 

έτοιμάσωσι καί ρίψωσι τάς λέμβους, επειδή 

έκρινα ίνα καταλίπω έκ παντός τρόπου τον 

επάρατον τοΰτον πλωτόν πάγον. ’Αλλ’ ού- 

τοι είναι άπονεναρκ(ομένοι ύπό τήν κατακα- 

λύπτουσαν αύτούς πυκνήν χιόνο; στιβάδα. 

Κραυγάζω προς αύτούς δτι ανάγκη νά 

δράξωμεν τής ευκαιρία; δπως άποβώμεν 

τάχ ιστα  είς τήν διορωμέν/,ν καί παρερ- 

χομέν/,ν ξτ,ράν. Καί το μέν βούλευμά μου 

φαίνεται αύτοΐς έξαίρετον, άλλ’ οΰδέν 

προθυμοΰνται νά πράξωσι προς έπιτέλεσιν 

αύτοΰ. Είναι διρίβροχοι, κατακεκμηκότες, 

πεινώσι καί διψώσι δίψαν κυνικήν · επειδή 

ού'τε έ'πιον ού'τ’ εφα^όν τ ι άπό τής τρ ί

της χθεσινής ώρας. Διό θέλουσι πρώτον 

νά άριστεύσωσιν. Έ γώ  δέ, καί φλέγόμε

νος ΰπο δικαία; ανυπομονησίας, άναγκά-

ζομαι νά αναμένω μέχρις οΰ χορτασθώσιν. 

Αλλά, μή άρκεσθέντες νά άριστεύσωσιν έκ 

τών ένόντων, θέλουσι καί νά μχγειρεύ- 

σωσιν. ’Ανάψαντες δέπΰρ δ ι’ ολίγων ύπο- 

λειφθέντων ξύλων, πειρώνται νά παρά- 

σκευάσωσι τέϊον καί καφέ.

ΤΙΙτο ήδη ή έννάτη δτε τέλος ήτοιμά- 

σθησαν. Λλλά φοβούμαι δτι ή ευκαιρία 

παρήλθεν άνεπιστρεπτεί. Επειδή φεΰ! 

ή ξηρά άφανίζεται καί ό άποχωρίζων ήμάς 

άπο ταύτης πορθμός ευρύνεται άδιαλεί- 

πτω ς. Ό  άνεμος πνέει βόρειος καί άπάγει 

ήμάς προς νότον!

Εύτυχώς ή νήσος ήμών άπαντά τότε 

δύο έκ πάγου δρη, άτινα φαίνονται ηρε

μούν τα , καί ουσφηνοΰται μεταξύ αύτών, 

ώς εί ήγκυροβόλησεν. ’Αναθαρροΰμεν, 

καί μετακομίζομεν εύθύς είς τάς λέμβους 

δύο ήμερων τροφάς, καταθέτομεν δ’ έ'ν τινι 

λάκκω τά  ύπολειπόμενα εφόδια καί πράγ

ματα, διανοούμενοι νά άναλάβωμεν αυτά 

ύστερον, καί άποπλέομεν έν ταΐς λέμ- 

βοις.

11δη διεπεράσαμεν τό ή'μισυ τής άπο- 

στάσεω; τή ; χωριζούσης ήμάς άπό τής 

ξηράς. Αλλ’ ό βορέας πνέει σφοδρός κατα- 

φέρων νιφάδας χ '.όνος ραπιζούσας ήμάς 

δεινώς· κινδυνεύοντες δένά  άνατραπώμεν, 

άναγκαζόμεθα νά έπιστραφώμεν είς τού- 

πίσω καί νά άνελκύσωμεν τάς λέμβους 

έπί τοΰ πάγου.

Μετ’ ολίγον, φεΰ τής χαοάς! έπανα- 

βλέπομεναίφνης τόν ’Αρκτοΰρον. H o u r r a ! 

Έσώθημεν, ή βοήθεια είναι έγγύς! 'θ  

’Αρκτοΰρος είναι πρός βορράν είς άπό- 

στασιν επτά  ή οκτώ μιλίων.

’Αλλά διά τ ί  δέν κατευθύνεται πρός 

ή μ ά ς; Μή άπέβαλε τό πηδάλιον; Μή ό 

πλοίαρχος Βούδιγκτων μάς καταλιμπάνει; 

Αιρομεν τήν σημαίαν, καί κραυγάζομεν 

μανιωδώς μέχρι βράγχου. Θεωρώ διά τοΰ 

τηλεσκοπίου μου καί εκπλήττομαι, μή 

βλέπων μηδένα άνθρωπον έπί τοΰ κατα

στρώματος. Αλλά τότε, έάν τό πλήρωμα 

ήφανίσθη, πώς ό ’Αρκτοΰρος πλέει διά 

τοΰ άτμοΰ καί τών ιστίων;

Βαβαί!!!  Ό  ’Αρκτοΰρος απομακρύνε

τα ι, καί αφανίζεται ό'πισθεν τής ξηράς.

Καί δμως τό ήμέτερον σημεΐον έφαί- 

νετο βεβαίως μακρόθεν λαμπρώς διαγρα- 

φόμενον έπί τής y ιόνος!

Περίλυποι, καταπεπονν)μένοι, άρχό- 

μεθα τής κατασκευής σκηνής. Πέμπω τρεις

ναύτας, άναζητήσοντας ύπολειφθέντα τινά 

έπί τής ακτής ξύλα. ’Αλλ’ έπανέρχονται 

άσθμαίνοντες καί άγγέλλουσιν δτι είδον 

πάλιν τόν ’Αρκτοΰρον, διατεινόμενοι δτι 

έσάλευεν έπ’ άγκύρας εν τιν ι πρός άνατο- 

λάς ύπό πάγων περιεχομενω δρμω.

’Αναλαμβάνω τό τηλεσκόπιον, καί 

σπεύδω νά φθάσω είς τον τόπον, δθεν 

έφαίνετο τό πλοΐον. ’Αληθώς ή εύφρόσυ- 

νος αγγελία δέν είναι ψευδής, Ό Ά ρ κ το ΰ - 

ρος είναι έκεΐ. Τ ά  ιστία είναι συνεσταλ

μένα, ή δέ καπνοδόχη Ιπαύσατο καπνιώσα. 

'θ  ’Αρκτοΰρος ήγκυροβόλησε. Τό πράγμα 

είναι βεβαιότατον.

Τότε λέγω πρός τούς ναύτας ότι ανάγκη 

νά διαπεράσωμεν πάντας τούς έν τω με

ταξύ πλέοντας πάγους, καί φθάσωμεν είς 

την ξηράν όπισθεν τοΰ πλοίου, δπως μή 

άμάρτωμεν αύτοΰ.

Έτοιμάζομεν λοιπόν πάλιν τάς λέμ

βους, εν αίς παραλαμβάνομεν μόνον δύο 

ή τριών ημερών τροφάς. Έν ώ δέ οί 

ναΰται άσχολοΰνται περί τοΰτο, άναβαίνω 

λόφον τινά , δπως κατασκοπήσω τό άπό 

τοΰ Άρκτούρου χωρίζον ήμάς διάστημα, 

μή θέλων νά ύποστώ δευτέραν άποτυχίαν. 

Είμαι έκλελυμένος ύπό τοΰ καμάτου, μή 

φαγών άπό χθές ά'λλο, ή δύο διπύρους 

άρτισκους, καί μή πιών ή ολίγον έξ αί

ματος παρεσκευασμένον ζω μό/. ’Αλλ’ ή 

ελπίς τής ταχείας απαλλαγής τής δεινής 

ταύτης καταστάσεως δεκαπλασιάζει τάς 

δυνάμεις μου. Τά πάντα έ'χουσι καλώς. 

Δυστυχώς έν τα ΐς κατά τούς πόλους θα- 

λάσσαις ταύταις τά πλέοντα κλάσματα 

τών πάγων συναντώμενα συγκολλών ται 

μετά δεινής ταχύτητος, μεταβάλλοντα 

τήν θάλασσαν είς ξηράν. Τοΰτο βλέπων 

καί άγωνιών, κραυγάζω. —  « 'Ρίψατε 

τάς λέμβους είς τό ύδωρ! Μή ya'v8T8 

μηδέ στιγμήν, άν μή θέλητε νά κατακλει- 

σθώμεν έκ. νέου απέναντι τής ξηράς. »

’Αλλ’ οί ναΰται, άντί νά ύπακούσωσι, 

μεμψιμοιροΰσι, καί ούδείς αύτών φαίνεται 

έννοών τήν δεινήν ήμών θέσιν. Φροντί- 

ζουσι δέ μάλλον περί τής άσφαλείας τών 

τροφών ή περί τής σωτηρίας τής ζωή;.

Τ ί ποιητέον πρός τοιούτους ανθρώπους, 

άν ή πρόνοιά μοι έπιφυλάττη τήν αρχήν 

έφ’ δλον τόν -χειμώνα! Τ ί ήμΐν άποβή- 

σεται, άν άναγκασθώμεν νά διέλθωμεν 

τόν μακρόν, τόν ψυχρότατον καί σκοτει- 

νότατον χειμώνα άνευ κατοικίας, ανευπυ-
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ρός, ανευ σκέπης, άνευ τροφών επί τοΰ 

καταχθονίου τούτου πάγου. Βεβαίως έλεύ- 

σεται ήμερα, καθ’ ήν ό έφ’ ού ζώμεν οπωσ

δήποτε ασφαλώς πάγο; τακήσεται ή διαρ- 

ραγήσεται είς κλάσματα μικρά καί μήδυνά- 

μενα νά φέρωσιν ήμάς. Καί τότε βεβαίως θά 

καταβυθισθώμεν εϊς τήν ύφ’ ήμά; άβυσσον.

Πώς δέ νά σωσωμεν τήν ζωήν τών δύο 
τούτων γυναικών, τών πέντε τούτ<ον μικρών 
παιδίων, άτινα συμμετέχουσι τ?,ς τύχης 
ήμών;

Εάν μή κατορθώσωμεν νά φθάσωμεν 

εις τό πλοΐον, τετέλεσται, άπολώλειμεν ! 

Καί δμω; οί άνθρωτοι ούτοι εςοργίζονται

καί άπειθοΰσι πρός εμέ, κελεύοντα αύτο ς 

νά άφήσωσιν έπί τοΰ πάγου τάς τροφάς, 

δι’ ών ύπερεφόρτισαν τάς λέμβους, όπως 

διέλθώ μεν εύκολώτερον άνά μέσον τών 

κατεοχομένων πλωτών πάγων.

Τέλος ιδού αύτοί διατεθειμένοι νά 

καθ λκύσωσι τά  πλοιάρια είς τήν θαλασ-



σαν. Προπορεύομαι, δεικνύων αύτοΐς τήν 

οδόν. Αλλα μόλις προχωρησάντων έπί έκα- 

τόν βήματα, καί φ ρ ι χ τ ό ς  εγείρεται πάλιν 

κλύδων. Πρέπει αρά γε να έπιστρέψωμεν; 

—  'Ο χ ι!

Οί ναΰται γογγύζουσι καί δέν Θέλουσι 

να έπιβώσιν εϊς τάς λέμβους, ας ύπερε- 

πληρωσαν τοιουτοτρόπως, ώστε δέν υπο

λείπεται αύτοΐς οΰδ’ ό ελάχιστος πρός 

εϊρεσίαν τόπος. Ζητώ τάς κώπας καί δέν 

ευρίσκω ειμή μόνον τρεις, ϊό τ ε  δέ βλέπω 

φρίττων ό'τι ούδέ πηδάλιον έ'χομεν!

Άν άπεργόμ:θα έ<ρ’ ό'σον έ'τι ολίγον 

έβλέπομεν, βεβαίως έφθάνομεν τό πλοΐον, 

ή τουλάχιστον τήν ξηράν. ’Αλλά κακή μοίρα 

ή νύξ επέρχεται ταχεία  καί φρικώδης. 

’Οφείλομεν αρά γε νά. διακινδυνεύσωμεν

παραβόλως είς τά  σκότη, άνευ ιστίου, άνευ 

πηδαλίου, έ'χοντες μόνον τρεις κώπας | 

—  "Ο χι. Κάλλιον νά μένωμεν έπί τοΰ 

επαράτου τούτου πάγου, δν άλλως τε οί 

ναΰται δέν θέλουσι νά καταλίπωσι. Διό 

καί άνέλκομιν πάλιν τάς λέμβους.

’Αλλά τώρα οί άνθρωποι είναι φυσικώ 

τώ  λόγω πάντως έκλελυμένοι καί δέν 

δύνανται νά σύρωσιν είς τά  ενδότερα τά 

σκάφη · διό άναγκαζόμεθα νά καταλίπω- 

μεν έπί τών χείλέων σχεδόν της νη'σου 

τήν τροφοφόρον λέμβον. Ε πειδή  δέ οί 

ναΰται έπεφόρτισαν, ώς είπον, είς αύτήν 

παν ό', τ ι  έσώσαμεν, κινδυνεύσαντες περί 

της ζωής, εΰχόμεθα νά είίρωμεν αύτήν 

έκεΐ τη  έπαύριον. "Αλλως...

Έπανερχόμεθα λοιπόν πάλιν είς τό

μέσον τής πλωτής νη'σου, ό'που κατα- 

σκευάζομεν έκ τών ένόντων μικράν σκη- 

νη'ν. Τρώγομεν ολίγον πεπηγός κρέας, 

περικαλύπτομεν έαυτούς διά δερμάτων 

βοός, καί, συναθροιζόμενοι εϊς εν σύμπλεγ

μα, άνδρες, γυναίκες, παιδία καί κύνες 

πειρώμεθα νά άπολαύσωμεν ολίγου ύπνου. 

’Αλλά τότε άκούομεν φρίττοντες βρυχώ- 

μενον ύπό τόν τρίζοντα καί ΰποκυμαί- 

νοντα πάγον δεινόν ύφ’ ύμας τόν ώκεανειον 

κλύδωνα.

Φ εΰ! έάν ή νήσος διαρραγή πάλιν, έν 

ώ κοιμώμεθα ! . . .

Ευτυχώς ό ’Αρκτοΰρος δέν είναι μακράν.

[ ’Ακολουθεί.]
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Ή  έν τή επαρχία τοΰ Βισκονσίν πόλις 

Χίκαγον, ή Β α σ ίλ ισ σ α  τώ ν  Α ιμ ν ώ ν  

κ α ί τώ ν  Α ε ιμ ώ ν ω ν , είς ην, ώς είπο- 

μεν, έφθάσαμεν έφ’ άμάξης όμοιαζούσης 

πρός μέγαρον, ανελίσσεται έπί τής νοτιο

δυτικής άκρας τής λίμνης Μ ιχιγάν. Έν 

έτει 1 8 3 0  ή νΰν μεγίστη καί περιώνυ

μος αΰτη πόλις ήτο άσημόν τ ι πολί- 

χνιον, κατοικούμενον ύπό τίνος αμερικανι

κής φρουράς καί μικράς άπο· κίας δερμα- 

τεμπόρων. Τό φρούριον αύτής άπετελεΐτο 

έ'κ τινων κορμών δένδρων, ών όπισθ.ν 

έφυλάσσετο άπό τών έπιδρομών τών 

άγριων ’Ινδών δράξ στρατιωτών, πλησίον 

δύο η τριών καπηλειών, πωλούντων τό 

λεγόμενον π ύ ρ ινο ν  ύδω ρ τοΐς ’Ερυθρό— 

χρωσιν ’ίνδοΐς. "Οπλα καί οινόπνευμα! 

ΐδού τίνα τά  όργανα δ ι’ ών παρεσκευα- 

σμένος παρίσταται σχεδόν πανταχοΰ ό 

πεπαιδευμένος Ευρωπαίος τό πρώτον 

ενώπιον τών αγρίων.

Μηνί σεπτεμβρ'ω τοΰ 1834ου έ'τους 

συνηθροίσθησαν ένΧικάγω, έν τώ  μέσω τής 

απείρου έρημου τών Λειμώνων, πεντη'κοντα 

περίπου οίκογένειαι, αΐτινες άπεδίωξαν 

τούς έν τή χώρα ταύτη σκηνοΰντας αγρίους 

’Ινδούς, άγοράσασαι παρ’ αύτών χώραν

1. Ιδ .  Ε θ ν ι κ ή ς  Έ π ι θ ε ω ρ ή  σ ίω ς ,  τομ . Γ, 
σελ. 262.

πεντακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών λευ

γών άντί ευτελών τινων εμπορευμάτων 

άξίας ίσως χιλίων ταλη'ρων. Τό έγγραφον 

τής πωλησεως διωμολόγει οτι οί άγριοι 

όφείλουσι νά άποχωρη'σωσιν εύθύς πάντες 

πρός δυσμάς πέραν τοΰ Μισσισσιπή · και 

μετά μίαν εβδομάδα τεσσαράκοντα φορ— 

τηγα ί άμαξαι έλκόμεναι ύπό τεσσάρων 

βοών έκαστη, μετεκο'μιζον υπέρ τάς π ε 

διάδας έπτά περίπου γιλιάδας άγριων, 

τέκνων τής Ποτταβατομίας μετά τών 

άθλιων αύτών άποσκευών. Οί άνδρες καί 

αί γυναίκες εΐποντο πεζή. Μετά είκοσιν 

ημερών όδοιπορίκν ή έκδιωχθεΐσα φυλή 

έ'φθασεν είς τάς όχθας τοΰ μεγάλου πο

ταμού, δν διεπέρασε, καί διετέλεσεν 

όδοιποροΰσα έπί είκοσιν άλλας ημέρας 

άπομακρυνορένη δ ιά  παντός τής χώρας 

τών προγόν<ον αύτής. Ό  δέ έν τώ  παρόντι 

διαπορευόμενος τάς οδούς τοΰ Χικάγου 

άδυνατεΐ νά πιστεύση οτι προ τεσσαρά

κοντα έτών, οί Έρυθρόχρωτες ήσαν έ'τι 

κύριοι τής γης έφ’ ής είναι έκτισμένη ή 

περιώνυι/,ος πόλις.

Δέκα μετά ταΰτα έ'τεσι, τω  1 8 4 4 , 

τό Χίκαγον ήρίθμει ήδη 8 ,0 0 0  κατοί

κων, τό δέ έμπόριον τών δημητριακών 

καρπών καί τών τεταριχευμένων κρεάτων 

κατέστη άξιολογώτατον. Αλλά τήν νέαν

πόλιν έπέλειπον δύο τινά πρός πλείονα 

άνάπτυξιν τών έν αύτή σπερμάτων, ήτοι 

δρόμοι κατά γην καί καθ’ ύδατα. Διό 

πρώτιστον τών κατοίκων μέλημα έγένετο 

η τε έξόρυξις διώουχος διηκούσης άπό Χ ί-^ | 

καγον είς τόν ποταμόν τοΰ ’ΐλλινουά, 

καί έκεΐθεν είς τόν Μισσισσιπήν, ό'στις 

έκβάλλων παρά τνί Νέα Αύρηλία ήτο ή 

συντομωτάτη πλωτή όδός πρός τόν 

Ατλαντικόν ’Ωκεανόν καί τήν Ευρώπην · 

καί ή κατασκευή σιδηροδρόμου διερχο- 

μένου διά  τών πεδίων τοΰ Μ ιχιγάν. Μό

λις δέ παρήλθον δεκαπέντε ε τη καί σιδη

ρόδρομοι τριών χιλιάδων λευγών ήκτινο- 

βόλουν περί τήν πόλιν Χίκαγον, συνά- 

πτοντες αύτήν πρός τάς εμπορικωτάτας 

πόλεις τής Αμερικής καί τής Εύρώπης 

καί μετο-/  ετεύοντες εις αύτήν πάνταςτους 

θησαυρούς τής βορειοδυτικής Αμερικής. 

Τά δέ ύδατα τής λίμνης τοΰ Μ ιχιγάν, 

άτινα πρότερον μόλις Ιρρυτιδοΰντο ύπο 

τών πιροκών τών ’Ινδών, έφερον ηδη 

όλοκλη'ρους στόλους· Βρίκια, ατμόπλοια, 

όλκάδες καί πλοία  φορταγωγά παντος 

είδους, έλκοντα ύπέρ τάς 2 0 0 ,0 0 0  τον- 

νων καί ύπηρετούμενα ύπό 1 0 ,0 0 0  ναυ

τών, διεμοίραζον είς τάς άκτάς τών με

γάλων λιμνών μέρος τών εϊς Χίκαγον 

μετακομιζομένων δημητριακών καρπών.

Αλλ’ οί κάτοικοι τής νέας πόλεως 

δέν ήρκέσθησαν είς ταΰτα. Ε ί δέ καί 

έξεΰρον σύοτημά τ ι  ϊσχυροτάτων άτμο- 

κιν/ίτων άνελκυστικών μηχανών άποτε- 

ταγμένων πρός φόρτισιν καί άποφόρτισιν 

τών καρπών, τών έπισωρευομε'νων παν- 

ταχόθεν είς τήν πόλιν αύτών, εί καί 

κατέστησαν άπλουστέραν τήν εργασίαν 

καί ήλάττωσαν μεγάλους τάς δαπάνας 

τής φορτηγίας, έβλεπον ό'τι τά  έμπο- 

ρ;ύματα κατελάμβανον έ'τι πολύν χώρον, 

δτι οί ναύλοι ήσαν βαρύτιμοι, καί έζη'- 

τουν νέαν τινά μέθοδον όπως άπαλλα- 

χθώσι τής μεγάλης αύτών συσσωρεύσεως 

καί τής έκ τής μετακομίσεως μεγάλης 

δαπάνης.

« Θέλετε (είπε τότε πρός αύτούς εύ- 

φυέστατός τις οικονομολόγος) νά πέμ- 

πητε έντός μιας καί μόνης πιθάκνης δε'κα 

η δώδεκα σάκκους αραβοσίτου; Ούδέν 

άπλούστερον. Μεταβάλετε αύτούς είς ύλην 

ζωϊκη'ν. Τ ί έστι παραδείγματος χάριν 

χοίρος; —  Ό  χοίρος δέν είναι άλλο, η 

μέγας άσκός περιέχων τήν ύλην δέκα η 

δώδεκα σάκκων αραβοσίτου μετουσιω- 

θέντος είς σάρκα καί λ ίπος. ‘Ο χοίρος 

τρέφεται καί ζή έκ τοΰ αραβοσίτου, ό δέ 

άνθρωπος έκ τοΰ χοίρου. Τοΰ λοιποΰ, άντί 

νά έκπέμπητε τόν αραβόσιτον, εκτρέφετε 

μάλλον δι’ αύτοΰ πολυπληθέστερους τούς 

χοίρους, άντί δέ αραβοσίτου εκπέμπετε 

άπλώς χοίρους. »

Τότε πάντες μικροί τε καί μεγά

λοι έτράπησαν έπί τήν επιμέλειαν τών 

y οίρων καί έφιλοτιμη'θησαν τίς πρώτος 

έξευρη'σει τ ί  πρός ταριχείαν τοΰ χοιρείου 

κρέατος άριστα μηχανη'ματα. Έ ξ  δέ μετά 

ταΰτα μήνας ούδέ κόκκος άραβοσίτου 

έξη'ρχετο τοΰ Χικάγου, άντ1 αύτοΰ δέ τά  

πλοία έγεμίζοντο πιθκνών περιεχουσών 

εκατοντάδας χιλιάδων τεταριχευμένων 

χοίρων.

Έ ν τοΐς πρός τοΰτο ίδρυθεΐσι κατα- 

στη'μασιν οί χοιροβοσκοί φέρουσι τούς χο ί

ρους αύτών ώς οί γεωργοί φέρουσι τόν 

σίτον τοΐς μυλωθροΐς είς άλευροποιΐαν. Οί 

χοίροι εισέρχονται ζώντες καί γρυλλίζον- 

τες διά τής μιας θύρας έκάστου πελωρίου 

καταστήματος, ό'που εργάζονται νυχθη

μερόν χιλιάδες εργατών, καί μετά τινα 

λεπτά εξέρχονται διά τής έτέρας μετα- 

βεβλημένοι εϊς χοιρομέρια, είς άλλάντας, 

είς τάριχος (lard) καί είς δέρματα.

"Εκαστος χοίρος εισερχόμενος συλλαμβά- 

νεται, φονεύεται, φλογίζεται, άποξέεται, 

κατακόπτεται, ταριχεύεται καί έναπο- 

τίθεται έν πιθάκναις έν ριπή οφθαλμού 

καί μετά τής άκριβείας τοΰ ώρολο- 

γίου.

Αλλ’ ό'μως, καίπερ τοσαύτην έπιδειξα- 

μένη εμπορικήν ενέργειαν, ή πόλις Χίκα

γον δέν ήτο έ'τι άξια τού ονόματος Βασι- 

λίσσηςτών Αιμνών, ό'πϊρ έδόθη αύτή ύστε

ρον. ’Επειδή ή πρός νότον καί δυσμάς τής 

λίμνης Μ ιχιγάν πεδιάς, έφ’ ής έκτίσθη 

τό Χίκαγον, έτύγ/ανεν ισόπεδος σχεδόν 

ούσα τή λίμνη, τό δέ έκ πα^είας καί 

μελαίνης ϊλύος συγκείμενον αύτής έ'δαφος 

μετεβάλλετο έκ μέν τής ελάχιστης βρο 

χής είς θάλασσαν βορβόρου, έκ δέ τών 

ηλιακών άκτίνων είς έρημον κονιορτοΰ.

Τό Χίκαγον έπνίγετο άρα έντός άπειρου 

τέλματος κατά τήν ώραν τών όμβρων, 

αί δέ όδοί καί τά  πέριξ έτελματοΰντο 

τοιουτοτρόπως, ώστε αί ά'μαξαι μετεβάλ- 

λοντο είς λέμβους, τά  δέ μικρά πλοία 

τής λίμνης διη'ρχοντο ένιαχοΰ διά  τών 

οδών, διαπορθμεύοντα τούς κατοίκους. 

Έ π ’ άληθείας ή κατάστασις αΰτη δέν ητο 

άνεκτη'.

Αλλά πώς ήδύναντο οί Αμερικανοί νά 

άπαλλαχθώσι τοιούτου κακού; Τοΰτο δέν 

ήίύνατο νά κατορθωθη άλλως η διά τοΰ 

κατεδαφισμοΰ τών οικιών, τής έπικλίν- 

σεως τών οδών, καί τό σπουδαιότατον 

διά τής άνυψώσεως τοΰ έδάφους ολοκλήρου 

τής πόλεως.

Αλλ’ οί κάτοικοι τοΰ Χικάγου δέν 

άπεθάρρησαν πρός ταΰτα , άπεφάσισαν δέ 

νά ύψώσωσιν αύτο τό έ'δαφος τής πόλεως. 

Έτράπησαν δέ έπί τό έ'ργον πάντες μ ι

κροί καί μεγάλοι μετά τοσαύτης έπιμο- 

νής καί ένεργείας, ώστε μετ’ ού πολύ τό 

έ'δαφος άνυψώθη δι’ άναχωματισμών, ώς 

διά μαγικής τίνος ράβδου έπέκεινα τών 

δέκα μέτρων ύπέρ τής έπιφανείας τών 

ύδάτων τής λίμνης.

Α λλά , τής άνυψώσεως ταύτης τοΰ 

έδάφους έπιτευχθείσης, αί οϊκιαι τής 

πόλεως κατεχώσθησαν τοιουτοτρόπως έν 

τοΐς άναχωματισμοΐς, ώστε τά  μέν δά

πεδα μετά τών θυρών καί τών εργαστη

ρίων ήφανίσθησαν ύπό τήν γην, ή δέ 

πρώτη καί ένιαχοΰ ή δευτέρα οροφή με- 

τεβλη'θησαν είς δάπεδα. Τοΰτο μή ανε

χόμενοι οί κάτοικοι, καί μή θέλοντες νά

κατεδαφίσωσι τάς οικίας, άπεφάσισαν νά 

άνυψώσωσι καί αύτάς, ού /ί έποικοδομοΰν- 

τες νέας όροφάς, άλλ’ άνακτίζοντες τά 

θεμέλια. Πρός τοΰτο συνέστησαν εύθύς 

έταιρίαι μηχανικών, οίτινες περιζωννύον- 

τες καί άσφαλίζυντες παντχ-/όθεν έκάστην 

οικίαν, μετεώριζαν αύτήν σύμπασαν έντός 

ολίγων ωρών δ ι’ εύφυεστάτου μηχανισμοΰ, 

εμβαλλομένου είς κίνησιν διά  τής πεοι- 

στροφής μικρού τίνος στροφάλου, μ έ/ρ ι 

τοΰ νέου έδάφους, καί έτη'ρουν αύτήν έκκρε- 

μή μέχρις ού οί κτίσται καταβάλωσι νέα 

ισχυρότερα θεμέλια, έφ’ ών τέλος έπεκά- 

θητο ό οίκος. Τινά τών οικοδομημάτων 

τούτων είχον πέντε μέχρις έπτά όροφάς· 

μετά δέ τό τέλος τής έπιχειοη'σεως ούδέ 

κάν ρωγμή έφανη έπί τών τοίχων τών 

ανορθωθεισών οικιών, ών οί κάτοικοι 

καθ’ ό'λην τήν διάρκειαν τής παραβόλου 

ταύτης έργασίας, μή καταλιπόντες τήν 

κατοικίαν αύτών, διετέλουν κοιμώμενοι, 

έργαζο'μενοι, έσθίοντες η ψυχαγωγοΰντες 

αύτούς έκ τών παραθύρων. Ούτω δέ διά 

μόνης τής θελη'σεως καί τής επιμονής 

τών ιδιωτών ή πόλις κατέστη έντός ολί

γου έκ τών λαμπροτάτων μητροπόλεων 

τής ’Αμερικής· έπειδή, επιδιδούσης τής 

έμπορίας, τά  δημόσια αύτής οικοδομή

ματα καί αί ίδιωτικαί οίκοδομαί ηύξανον 

εϊς όγκον καί μεγαλοπρέπειαν. Παρά δέ 

τή πολυτύρβω έμπορικνί συνοικία άνέθο- 

ρεν ώς άφ’ ένός κελεύσματος έτέρα βα

θύσκιος καί δροσερά συνοικία διατεμνομένη 

ύπό λεοκρόρων λαμπροτάτων, άφοριζομέ- 

νων εκατέρωθεν ύπό /αριεστάτων άγρο- 

κηπίων, έκτεινομένων καθ’ άπασαν τήν 

περιφέρειαν τών οχθών τής λίμνης M iyι- 

γάν, καί ύπό ξενοδοχείων έκτισμένων 

πάντως έκ λευκοϋ μαρμάρου, δυναι/.ένων 

ινα ξενίζωσι χιλιάδας ξένων.

Τό Χίκαγον διετέλεσεν ούτως αύξανό- 

μενον καί εύδαιμονοΰν μέ’/ρ ι  τής 9ης ’Ο

κτωβρίου 1 8 7 1 , ό'τε, φεΰ! έξερράγη μεγάλη 

πυρκαϊά άποτεφρώσασα σχεδόν πασαν τήν 

πόλιν καί καταπλήξασα τήν οικουμένην.

Έ π ί  τρεις όλ,ας ημέρας αί φλόγες κα- 

τελυμήναντο ύπέρ τάς 1 2 ,0 0 0  οικίας. 

Αί όδοί, εστρωμέναι έκ ξύλου ήσφαλτω- 

μ.ένου, μετέδιδαν τό πΰρ άπό συνοικίας είς 

συνοικίαν. 'Π  καταστροφή έγένετο δεινή'. 

Μόλις δέ τη 11 η όκτωβρίου οί κάτοικοι 

ήδυνήθησαν νά κατευνάσωσι τό άμείλικτον 

στοιχεΐον, άλλ’ 1 0 0 ,0 0 0  ανθρώπων



έμειναν αίφνης άστεγοι. Και είς έπίμετρον κακοτυ- 

χ ία ς , το πύο διεδόθη εις τά ; παρακείμενα; πεδιάδας, 

πλήθος δέ τυχοδιωκτών προσδραμόντ;>.ν εκ τών πέριξ 

πόλεων , καί κακουργών άποδ ράντων ε’κ τών αυλακών, 

επέπεσον ώς πειναλέοι λύκοι συλήσοντες τον; κατοίκους 

και τας οικίας δσας, άπειλουμένας ύπό τοΰ πυρός, κατέ- 

λιπον ήδη οί ϊδιοκτήται. ’Εν ώ δέ το Χικαγον καί 

αί περί αύτήν πεδιάδες έγενοντο παρανάλωμα τοΰ πυ

ρος, ό στρατηγός Ξίριδαν έϊτεκήρυξε πολιορκίαν και 

κ-'τώρθωσε τέλος ίν’ άπνκαταστη&η την ευταξίαν φο- 

νεύσας ανηλεώς π  ,λλούς τών κακούργων. Τότε ΰπε- 

λογίσθη δτι ή πόλις εζημιώθη ύπέρ τα 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  

τχλήρων.

Αλλ’ οί Αμερικανοί έπιδεικνύουσιν αύθις την ευστάθειαν 

καί ενέργειαν αύτών προς το μέγεθος τών κακών. Ηδη 

άπδ της 10ης αί γειτνιάζουσαι πόλεις καί κώμαι επ εμ - 

ψαν εις την φλεγομένην πόλιν δέκα χιλιάδας σκηνών 

καί παντοΐα σκεύη καί τροφάς,τη δέ πρωία της Ι2ης, 

η 'Οι έν ώ άκόμη αί φλόγες έμαίνοντο πανταχοΰ, οί 

κάτοικοι ηρξαντο νά κτίζωσι τάς ήδη άποτεφοωθείσας 

οικίας, τά καταστήματα ήνοίχθησαν καί έπανελήβθη- 

σαν γοργώς αί έμπορικαι συναλλαγαί. Τό πΰρ δέν ήτο 

έϊβεσμένον καί νέα πόλις άνέθοωσκεν ηδη εκ τοΰ φλεγομέ- 

νου ετι εδάφους. Π αν τ ay ο ΰ της ’Αμερικής συνελέγοντο 

συνεισφοραί ύπέρ τών πυρποληθέντων. Η Νέα 'ΐόρκη 

καί ή Φιλαδελφία προσήνεγκον 1 7 εκατομμύρια φράγ

κων, ή δέ ’Αγγλία, Γαλλία καί πάσα ή Ευρώπη ά π έ - 

στειλαν γενναίως άξιόλογα χρημάτων ποσά.

Ούτω λοιπόν ή β α σ ίλ ισ σ α  τώ ν  Λ ιμ νώ ν άνεβίωσεν 

έκ της τέφρας αύτής, ώς ό Φοΐνιξ, είπερ ποτέ καί νΰν 

νεάζουσα καί σφριγώσα. Μετά τοιαύτην πανολεθρίαν, 

ούδεμία πόλις τής Εύρώπης ήδύνατο νά άναλάβη άλλως 

η μετά παρέλευσιν τουλάχιστον δέκα έτών.

Αλλ’ οί κάτοικοι τοΰ Χικάγου έπεδείξαντο κατά τήν 

περίστασιν ταύτην τοιαύτην απαράμιλλον απάθειαν, ευ

ταξίαν καί ενέργειαν, ώστε εξ μετά τήν κατάπαυσιν 

τής πυρκαϊάς εβδομάδας οκτώ χιλιάδες οικιών ησαν 

ταύτοχρόνως έν τώ τελειοΰσθαι, τρεις δέ άλλαι χ ιλ ιά 

δες διετέλουν κτιζόμεναι. Τρία νέα θέατρα κατεστάθη- 

σαν έπί τών έρειπίοιν τών παλαιών, καί στρατός όλος 

εργατών διετέλει έκκαθαίρων νυχθημερόν τάς καταπτώ

σεις. Λιδ καί έν βραχυτάτω, ώς ε’ίπομεν, χρόνω ή πόλις 

άνεγεννήθη έκ της  σποδοΰ αύτής μεγίστη καί λαμπρό

τατη · νΰν δέ κατο'.κεΐται υπδ επτακοσίων ώς έγγιστα 

χιλιάδων κατοίκων, οΐτινες δικαίως έναβρύνονται καί 

καλλύνονται έπί τω  μεγέθει καί τή  μεγαλοπρεπεία τής 

νέας αύτών πατρίδος.

’Επέδωκε δέ ή πόλις διαφερόντως ού μόνον έκ τής 

εμπορίας τών δημητριακών καρπών καί τών χοίρων, 

άλλά καί έκ τής τών κατειργασμένων ξύλων. ’Επειδή 

έκ τοΰ Χικάγου εξάγονται πρός πάσαν τήν ’Αμερικήν 

άποστελλόμένα, οίκιαι ξύλινοι όλόκλ'/ipot, ών τά  μέλη είναι 

ήριθμημένα τοιουτοτρόπως, ώστε δύνανται νά συναρμο-

οθώσιν εις εν δλον έν άκαρεϊ · ξύλινοι αγροτικοί οϊκί- 

σκοι (chalets)· παλάτια , νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχο

λεία καί στοατώνες πρός παντοίας τιμάς άκριβεστάτας, 

άποτετκγμένα είς τάς κατεπειγούσας χρείας τών κατά 

τ/,ν ’Λαεοικήν νεοσυστάτων πόλεων ή κωμών.

α Οί αραβικοί μΰθοι ούδέν περιέχουσι θαυμαστότερον, 

λέγει ό ’Α μ ε ρ ικ α ν ικ ό ς  'Ο δ η γ ό ς , ούδέν παραδοξότε- 

ρον τής γενεσεως τής πόλεως ταύτης. Εάν δέ ήθέλομεν 

νά καταδείξωμεν δ ι’ ένός μόνου παραδείγματος την 

υπεροχήν τών Αμερικανών πρός τού; λοιπούς λαούς τή ; 

Εύρώπης, έάν ήθέλομεν νά καταδείξωμεν τήν δύναμιν 

τών θεσμών τής αμερικανικής συμπολιτείας, τήν έπί - 

δοσιν τής βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου αύτής, τήν 

άκράδαντον ένέ γειαν καί επιμονήν τοΰ παραβ ίλου αύτής 

λαοΰ, πρός δέ τήν εύφυίκν καί ευχέρεια;, μεθ’ ής ούτος 

έκκαοποΰται καί μεταχειρίζεται πάντα τά άπό τής (ρύ

σεως άγαθά πρό; ευδαιμονίαν τοΰ άνθρώπυυ, έάν, λέ- 

γο[/εν, προύκειτο νά άποδείξωμεν πάντα ταΰτα, ήδυνά- 

μεθα νά άρκεσθώμεν δεικνύοντε; παραδείγματος χάριν τό 

Χικαγον, δπερ είναι πρωτότυπον πόλεως Αμερικανικής 

(the Standard city). »
Κ α ί τ ώ  δ ν τ ι έν Χ ικά γω  β λ έπ ε ι τ ις  ώς έν κ α τό π τρ ω  

τά ς άρετάς, α ΐτινες κατέστησαν τούς Αμερικανούς τόν 

μ έγ ισ το ν , ϊοχυρότατον καί π λο υ σ ιώ τα το ν  λαόν τή ς  ύ φ η -  

λ ιο υ .
[ ’Ακολουθεί.]

Β Ρ Ε Φ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α  Ε Ν Α Γ Γ ΛΙ Α .

Κατά τό έτος 1875 εύρέθησαν έν Λονδίνω 480  πτώ ματα 
βρεφών έν ταΐς άγυιάϊς, ταϊς πλατείας κα'ι τοϊς υπογείοις της 
πόλεως όχετοϊς ! Κατά τήν τελευταίαν Ιβδομάδα τοΰ δεκεμβρίου 
εόρέθησαν 80 βρέφη νεκρά έν τοϊς άλσε-ι καί πρό τών Ουρών - 
τών οικιών! ’Αλλά τοΰτο δέν σημαίνει a n  έφονεύΟησαν μόνον 
480 βρέφη καθ’ όλον τό ετος· επειδή εν τω  αριθμώ τούτω δέν 
συμπεριλαμβάνονται τά είς τον Ταμεσιν £'θφεγτα και πρός. 
τήν θάλασσαν υπό τοΰ γεύματος τοΰ ποταμοΰ άπαχΟεντα σώ
ματα τών νηπίων. Καί 6'μως οί αριθμοί οΰτοί είσιν ελάχιστοι 
πρός τους εκ τή ς πενίας τών γονέων καθ’ έκάστην ·άγγέλλο-' 
μένους βανάτους. _ ,

Έ ν  μια και μόντ] συνοικία άπέΟανον έκ τής πείνης κατά τό 
παρελθόν έτος η άπεπνίγησαν υπό τών γονέων τριακόσια παι- 
δία. 'Επειδή οί πτωχοί εργάται, επανερχόμενοι τό σάββα τον οίκοι 
αεμεΟοσμένοι και κεκυ.ηκότες, άποκοιμώνται άναισΟηΐοΰντες 
μ,έχρι τής πρωίας μετά τών τέκνων το>ν έν τν) αύτ/j, κλίν/). 
Τ ή  δέ κυριακή πρυη μεταξύ τής μητρός καί τοΰ πατρός υπάρ
χει εν π τώ μα . Καί άληθώς αί διακηρύξεις τών τοιούτων θανά^ 
τ<ον είναι πολυπληΟέστεραι κατά τήν κυριακήν.

Έ κ  τής στατιστικής ταύτης δύναται έκαστος νά φαντασ)?ι τό 
μέγεθος τής πενίας καί τής άΟλιότητος τών εργατών τοΰ Λον
δίνου. Έ ν  ώ δέ μυριάδες μέν γυναικών, μή  έχουσαι πόρον £ωής, 
τρέπονται έπί τήν εσχάτην ακολασίαν καί τήν κλοπήν, μυριά?ες_ 
δέ νηπίων άποστραγγαλίζονται, πνίγονται ή καταλειπονται υπό 
τών γονέων, οΐτινες άποθνήσκουσιν έκ τής πεινης, οί· ευπο- 
ροΰντες κάτοικοι τοΰ Λονδίνου, συλλέγουσι συνεισφοράς υπέρ 
τών ορφανών τοΰ άπαγχονισθέντος W a i n w r i g h t ,  κακούργου 
δολοφονήσαντος καί κατακρεουργήσαντος τήν έρωμένην αύτοΰ, 
δαπανώσι δέ κατ’ ετος πολλά έκατομμυρια φράγκων ' είς 
επιστροφήν τών Ιουδαίων εις τόν χριστιανισμόν, καί άγοράζουσι 
καί τάς μετοχάς τοΰ Ξουέζ αντί τεσσάρων εκατομμυρίων λιρών!!!

Ν Ε Α  Α Μ Ε Ρ Ι Κ ΑΝ» Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α -



ΕΙΚ. 1. —  Η ΑΡΙΑΔΝΗ. ΕΙΚ. 2. —  Η ΒΑΚΧΙΣ.

Τ Α  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Ρ Ω Μ Η Σ -

Εκ τών εξ αιθουσών ή στοών τοϋ 

Καπιτωλίου ή πρώτη έσχε τήν έπί'κλη- 
σιν εκ τίνος αγγείου έκ λευκοΰ μαρμά
ρου εΰρεθε'ντος έν τώ τάφω τής Caeci- 
lia  M etella. Ούδέν εύμορφότερον τοϋ 

σχήματος τοϋ αγγείου τούτου, κεκα- 
λυμμε'νου ύπό φύλλων καί άνθέων θαυ- 

μασίως έξειργασμένων. "ίσταται δέ έπί 

άρχαίου τίνος p u tea l , ή στο'ματος 

ίεροΰ φρέατος, έν οΰ τή περιφερεία 
είναι γεγλυμμένοι κατά τον λαμπρό- 

τατον ελληνικόν ρυθμόν οί δώδεκα τοΰ 

’Ολύμπου θεοί.

’Εν δέ τή δευτέρα αιθούση θαυμά- 
ζομεν πρώτον μέν τάς δύο προτομάς 

τοΰ Μάρκου Αύρηλίου καί Σεπτιμίου 
Σεβήρου· δεύτερον δέ τον ’’Ερω τα καί 

τήν Ψ υ χ ή ν , καί τρίτον τήν λεγο- 
με'νην ’Α φροδίτην τοϋ Κ α π ιτ ω 

λίου.
Ώραιοτέρα οΰσα τής Αφροδίτης 

του Ούατικανοϋ, ή τοϋ Καπιτωλίου 
δμοιάζει μάλλον κατά τήν στάσιν προς 
τήν Αφροδίτην τών Μεδίκων· άλλ’ δ 

ρυθμός αύτής είναι υψηλότερος καί

Τ Ο  Κ Α Π Ι Τ Ω Λ Ι Ο Ν 1·

εμβριθέστερος. Αί γραμμαί τοϋ σώμα
τος καί τοϋ προσώπου, έ'χουσαί τι 

ιδιόρρυθμον καί άτομικόν, φαίνονται 
ήττον έντελεϊς · άλλα τό έπίχαρι τής 

φιλαρεσκείας τής τοΰ Ούατικανοϋ άνα- 
πληροϊ έν τή τοϋ Καπιτωλίου ’Αφρο

δίτη άφελής τις αιδώς καί εύγενής 

ηρεμία. Τό δέ λεπτόν σχήμα τοϋ 

παρακειμένου άγγείου, αί έλαφραί αύ
τοϋ ραβδώσεις, αί ισχυραί καί βαθέως 

έγγεγλυμμέναι πτυχαί τοϋ άβροϋ χ ι-  

τώνος, δστις πίπτει φυσικώτατα έπί 
τοΰ άγγείου, άναμένών ί'να καλύψη 

τό σώμα τής θεας, είναι λεπτολογίαι 

καί έπιτηδεύσεις θηρεύουσαι τήν άπό 

τής άντιθέσεως πρός τήν απλότητα του 

άγάλματος έ'κπληξιν. [ ΐδ. είκ. 11 .] 

Τό σύμπλεγμα τοΰ !Έ ρω τος καί 
τής Τ υ χ ή ς  είναι είπερ τι καί άλλο 
εργον άςιοΟαύμαστον, άποκύημα φαν

τασίας ποιητικής χαριεστάτης καί 
άβροτάαης, ύπαινιττόμενον εΐτε τήν 

έ'νωσιν τοϋ σώματος μετά τής ψυχής, 
εϊτε τό τελευταϊον φίλημα τοϋ έρωτος, 
είτε τούς άποχαιρισμούς τής ψυχής 

έτοιμαζομένης tv’ άνέλθη είς τά ου
ράνια. Το εργον είναι άληθώς θειον!

Επειδή ού μόνον ζή, άναπνέει, φρίτ

τει, έροί, άλλά, κατά τι θαϋμα, οπερ 
μόνη ή έλληνική τέχνη ήδυνήθη νά 

κατορθώση, καίπερ ήδυπαθέστατον δν, 
ούδέν έγείρει έν ήμΐν ήδυπαθείας 

αίσθημα, έξεικονίζον άπλώς τον άγνόν 

ιδανικόν έ'ρωτα. [ΐδ. είκ. 10.]

’Εν τή αιθούση τώ ν αύτοκρα- 
τόρων είσίν έκτεθειμέναι κατά χρο
νολογικήν τάςιν αί προτομαί τών 

αύτοκρατόρων καί αύτοκρατειρών έβδο- 
μήκοντα έπτά τον άριθμόν. Χςιολο- 

γώταται είναι αί προτομαί τοΰ Μάριου, 

τής Μεσσαλίνης καί τής ’Αγριππίνης, 
τής θυγατρός τοΰ Λγρίππα, πλήρεις 

έναργείας καί έμφάσεως. Μεταξύ τού
των έπί τίνος νέας βάσεως ί'σταται 

τό άγαλμα 'Ρωμαίας τίνος γυναικός, 
άπεικάζον, ώς πολλοί ύπολαμβά- 
νουσι, τήν ’Αγριππίναν, γυναίκα τοΰ 
Γερμανικοΰ, μητέρα τοΰ Καλιγούλα 

καίπρομήτορα τοΰ Νέρωνος.'Η ’Αγριπ- 
πίνα άναπαύεται νωχελώς καί μεγα- 

λοπρεπώς έπί θρονίου, περιβεβλημένη 
λαμπράν πολύπτυχον έσθήτα. Καθό ■ 
λου δέ τό άγαλμα είναι τύπος 'Ρωμαίας 

ήγεμονίδος. [ΐδ. είκ. 4 , 5 καί 6 .]

Επί τών τοίχων τής αιθούσης 

ταύτης διαπρέπουσι καί πολλά αρχαία 

άνάγλυφα, ών άζιολογώτατα είναι δ 

"Υπνος τοϋ ’Ε νδ υ μ ίω νο ς , δ Περ- 
σεύς, έλευθερόνων τήν ’Ανδρομέδαν, καί 
ή Θήρα τοϋ Μ ελεά γρου, περί ής 

είπομεν δλίγα τινά έν τοΐς περί τοΰ 

Ούατικανοϋ λεχθεΐσιν. [Ίδέ τορ.. Γ', 

σελ. 2 3 0 , είκ. 3 .]
Εν τή αιθούση τών φ ιλοσό

φων είναι κατατεθειμέναι, 

ώς έν τή τών αύτοκρατό

ρων, έννενήκοντα εξ προτο

μαί μαρμάριναι τών περι- 
φημοτάτων στρατηγών, φι

λοσόφων , ρητόρων, ποιη

τών καί συγγραφέων τής 

άρχαιότητος. ’Εν αύταϊς
^ ___  t t \οιαπρεπουσιν αι προτομαί 

τοΰ Δημοσθένους, τοΰ Ίπ- 

ποκράτους, τϊΰ Σωκράτους, 

του 'Ομήρου, μάλιστα δέ 

ή τής ’Ασπασίας, έπιχέουσα 

χαροποιόν τι γόητρον έν τώ 
μέσω τών μεγάλων τούτων 

σπουδαίων άνδρών, οίτινες 

έτίμησαν τό κάλλος ώς , 
μειδίαμα τών θεών.

’Εν δέ τή μ ε γ ά λ η  λέ- 

γομένη αιθούση Οαυμάζο- 
μεν άγαλμα έκ βασάλτου 

κολοσσαΐον τοϋ Ήρακλέους 

παιδος,ίστάμενον μεταξύ δύο 

Κενταύρων, οίτινες νομί- 
ζονται άριστουργήματα τής 
κατά τήν έποχήν τοΰ Χδρια- 
νοϋ έλληνικής τέχνης. ’Εκ 

τών δύο τούτων Κενταύρων δ μέν είναι 

γέρων, καί φαίνεται περίλυπος, βλέ
πων έαυτόν οεδεμένον όπισθεν τάς 
χεϊρας · δ δέ, νέος, ελεύθερος καί εύ
θυμος, έ'χων τόν μέν δεξιόν βραχίονα 
έπτιρυ.ένον έν σνήαατι εύθυμίας ύπεο-ΙΓ ι /■«- * i ι ^  ι

βαλλούσης, τον δέ αριστερόν οέροντα 
ράβδον ποιμαντικήν καί νεβρίδα. 
’'Εμπροσθεν τών δύο θείων τούτων 

έργων αισθάνεται' τις πάλιν τήν δύνα- 
μιν τής άρχαίας έλληνικής φαντασίας 

καί τέχνης. ’Επειδή τά φαντασιώδη 
ταΰτα ζώα, άτινα έδημιούργησεν ή 
θερμή τών έλλήνων ποιητών φαντα
σία, παρίστανται ούτω φυσικώς, ώστε 

δ βλέπων αύτά, πιστεύει άμηχάνως

δ'τι άληθώς ύπάρχουσιν έπί τής γής I 
τοιαΰτα τέρατα. 'Ο βλέπων τόν ζώντα 

καί κινούμενον τοΰτον δεύτερον Κέν

ταυρον άπάγεται διά τής φαντασίας 

είς τούς πρώτους τής δημιουργίας 

αιώνας, καθ’ ούς ή γή έκαλύπτετο έτι 

ύπο φυτείας άγριας καί ούτιο πυκνής, 
ώστε δ άνθρωπος είχε πόδας ίππου, 
δπως διαπεοά τάς δασυ®ύλλους ποο-■3 I 1 ’ 1 *
κοτακλυσμαίας λόχμας προς θή-

ΕΙΚ. 3. —  Ο ΦΑΥΝΟΣ ΤΟΤ Π ΡΑΞΙΤΞΛΟ ΤΣ

ραν των εν αυιαις άγριων
Ή μεγάλη αίθουσα περιέχει πολλά 

άλλα πολύτιμα έργα, έν οίς καταλε- 
γονται καί αί δύο Α μ α ζόνες, ή μέν 

πεπληγωμένη, ή δέ έτοιμαζομένη είς 
μάχην καί λαμβάνουσα το τόξον, 

άμφότεραι προϊόντα υψηλής καλλι

τεχνικής εύφυίας. [Ίδ. είκ. 9.]
’Εν τή έπομένη αιθούση τοΰ  

Φαύνου είναι εν τών θαυμάτων τού 
Καπιτωλίου μουσείου, δ Φαϋνος έν 
τ ιο τρυ γη τώ . Ή  τέχνη,ή  ύλη,ή δια- 
τήρησις αύτοΰ, τά πάντα καθιστώσι 
τό άγαλμα τοΰτο σπάνιον καί άτίμη- 
τον · έπειδή δ Φαΰνος οΰτος είναι το 

μόνον έκ πορφυρίτου περισωθέν φυσι-

κου μεγέθους έλληνικόν εργον, τό δέ 

πορφυροϋν μάρμαρον ήτο καταλλη- 

λότατον προς παράστασιν τοϋ τέκνου 

τοϋ Βάκχου. 'Η ήδυπάθεια καί ή 

μέθη έκαμψαν τό ρωμαλέον τοΰτο 

σώμα ούτως ώστε φαίνεται έτοιμόρ- 
ροπον. Μετά δέ τον Φαΰνον διαπρέπει 

δ ά ποσπώ ν τΥΐν ’Α κανθαν, έργον 

θαυμαστής καί τοΰτο άληθείας. Ό  

θεατής νομίζει οτι πάσχει τόν πόνον, 

δν αισθάνεται δ παϊς οΰτος 

άποσπών τήν ακανθαν τοΰ 

ποδός. [’ίδ. είκ. 8 .]  Τινες 

ύποθέτουσιν δ'τι τό ώραϊον 

τοΰτο άγαλμα είναι τό ερ- 
γον τοϋ περίφημου γλύπτ<κι 

καί τορευτοΰ Βοηθοΰ τοΰ 

Καρχηδονίου ή μάλλον Καλ- 
χηδονίου, τοΰ ποιήσαντος, 

κατά τον Παυσανίαν, έπί- 

χρυ^ον κα θή μ ενον μ ε ι-  

ράκιον έν τώ Ήραίω τής 
Ολυμπίας. 'Ο τεχνίτης οΰ

τος έξειργάσατο κατά τον 

Πλίνιον καί έτερον όνομα
στόν έργον, παϊδα  ά ποπνί- 

γ ο ν τα  χήνα,οΰτινοςπολλά  

διασώζονται μέχρι τουδε 
άν:ίγραφα.

Παρ’ αύτόν ίσταται έτε

ρος Φ αϋνος, « έστεμμένος 

κισσω, νεβρίδα περιεζωσμέ- 
νος, άπαλόν τι καί μεμηνός 

βλέπων, >> ώς λέγει δ Παυ
σανίας, δν πολλοί νομίζου- 

σιν άπομίμημα τοΰ περι- 

φήμου Φαύνου τοϋ Πραξιτέ- 

λους, τινες δέ έργον αύτοΰ τοΰ τεχνί

του. [ ’ίδ. είκ. 3 .]
’Εν τή παρακείμενη αιθούση λε- 

γομένη τοΰ Γ αλάτου διαπρέπει τό 
άγαλμα τοΰ π επ λ η γ ω μ έν ο υ  Γ α λά 

του, έξ οΰ έσχεν αΰτη τήν έπίκλησιν. 
Τινες ονομάζουσι τον άποθνήσκοντα 

τοΰτον στρατιώτην Μ ο νο μ ά χο ν . 

Αλλά τό άγαλμα τοΰτο, έάν ήτο έργον 
τινός τών μεγίστων τεχνιτών τής 
'Ελλάδος, δέν ήδύνατο νά παριστα 

μονομάχον· επειδή κατά τούς ωραίους 

τής γλυπτικής [αιώνας οί "Ελληνες 
ήγνόησαν τούς βαρβάρους τούτους 

άγώνας. ’'Αλλως τε ή σάλπιγξ, ήν 
βλέπει τις τεθραυσμένην παρά τοΐς



τοα ι τοΰ αγάλματος, το περί τόν 
λαιμόν αύτοΰ σχανίον, κα'ι ή ώοει-
£ ' » ' ·» ’ ν ·ν /*/ fοης α:πις, εφ ης πλαγιαζει, οεν είναι 

σύμβολα μονομαν ου. Τουναντίον τά 

πάντα,, μηνύουειν δτι είναι μάλλον

! μεθα ό, τι ελεγον οί αρχαίοι- περί 
! τίνος όμοιου αύτω αγάλματος έξειρ— 

γασμένου ΰπο τοΰ Κτησιλάου, άντι-
*/ ~ τ rf ^ ν/·Λ /ςηλου του Φειοιου. οτι οηΛαοή εβλεπε 

τις έν τω έκπνέοντι ήρωί τήν ύπο-

ΕΙΚ. 5. —  ΠΡΟΤΟΜΗ Τ Η Σ ΜΕΣΣΑΛΙΝ Η Σ .

τής σφοδράς έκπνοής. "Οπο ς̂ ποτ’ άν ή 

ό άποθνήσκων στρατιώτης ούτος είναι

έκ τών ώραιοτατων και ατίμητων άρ- ε ι κ .  0. —  π ρ ο τ ο μ ή  τ η ς  α γ ρ ι π π ι ν η ς .  

χαί^ν καλλιτεχνημάτων τοΰ Καπιτω- 

στρατιώτης, Γαλάτης ή λίου. Διό καί ar.εστάλη είς το Λοΰβρ >ν ! λειπομ:νην ετι αύτω πνοήν. In quo

possit in tellig i quantum  

restetanim ae. [ΐδ .είκ . \ 2.] 
Εν τή έν 'Ρώμη V illa  

Ludovisi υπάρχει καί έτερον 
σύμπλεγμα έκ τοΰ αύτοΰ λί
θου όμοιόρρυθμον τώ προμνη- 

μονευθέντι π επ λ η γ ω μ έν ω

ΕΙΚ. 4. —  ΠΡΟΤΟΜΗ TOV MAPIOT.

μ α /ητης
'Ρωμαίος, ή τραχύτης τών 

του προσώπου σημείων, οί 
μύστακες, αί σιμαί αί ©ρίτ-I i ι i
τουσαι καί πυκναι τρίχες, μά
λιστα οέ ή ελλειψις μεγαλό

ψ υ χ ες  · έπειοή το άγαλμα 
παριστα μέν τήν σωματικήν 

άλγηδόνα, άλΧ’ άμοιρεί τοΰ 
έξευγενίζοντος τον θάνατον 

ηρωικού ενθουσιασμού, δν 

βλέπει τις έπιπνέοντα έπί 
πάντων τών γνησίων έλληνι- 
κών έργων. Τοιαύτη είναι ή 
γνώμη του Βυκόντη. Αλλ’ 

ό Βίγκελμανν, όρμώμενος έκ 
τίνος έλληνικής επιγραφής, 
τεΟε’μένης ύπό τό άγαλμα 

νικητοϋ τίνος τής ’Ολυμ
πίας, τεκμαίρεται οτι τό 
άγαλμα τοΰτο τοΰ Καπι
τωλίου άπεικάζει μάλλον 
πεπληγωμένον τινά κήρυκα, 

ίσως τόν Πολυφόντην, κή
ρυκα τοΰ Λαίου, βασιλέως 

τών Θηβών,. δστις έφονεύθη 

ύπό τοΰ Οίδίποδος μετά τοΰ δεσπότου 
αυτοΰ. Και άληθώς οί κήρυκες μετε- 
χειρίζοντο τήν σάλπιγγα έν 

μοσίοις άγώ α, καί έτερον

Γ α λα τη , παριστών άνδρα 
ούχί ελληνικήν εχοντα τήν 
μορφήν, φονεύσαντα τήν εαυ

τού γυναίκα, ή ν καταρρέου- 
σαν χαμ»ί, κατέχει έ'τι έν 

ταΐς άγκάλαις, καί διελαύνει 
εαυτόν τώ ξίφει. Τό εργον 

τούτο, ώτινι δίδεται συνήθης 

τό ό'νομα ’Α ρίας, είναι μέν 

οραματικώτατον, άλλά στε
ρείται τής εύγενούς ηρεμίας 

καί μεγαλοψυχίας ήν άπο- 
πνέουσι τά καλλιτεχνήματα 
τής γνήσιας έλληνικής τέχ \ ης· 

Εκ τών κοινών τούτων γνω-

ΕΙΚ. 7. —  ΤΡΟΠΑΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ.

των Παρισίων ύπο τοΰ στρατηγοΰ
j Βοναπάρτου, ό'που διεμεινε μέχρι

 ̂ I ~ r ~τοις οη- ι της πτωσεως τοΰ αύτοκράτορος.
σχοινιών * Θαυμάζοντες δ’ αύτο, άναμιμνησκό-

ρισμάτων φαίνεται πιθανώτε- 
ρον δτι άμφο'τερα ταΰτα τά 
αγάλματα παριστώσιν ούχί 

ήρωας πεπληγωμένους, άλλ’ αύτο- 
κτονίας. Επειδή δ: ούδέν άναφέρεται 
παρά τοΐς άρχαίοις περί τοιούτων έρ

γων, είκίτως δύνανται νά άποδοθώσι

ταύτα είς τι ρωμαϊκόν έργαστήριον 
διαφυλάξαν τινάς τών παραδόσεων 
τής άρίστης έλληνικής εποχής.

Περί το αριστούργημα τοΰτο κατε- 
τε'θησαν πολλά άλνλα πολύτιμα έ'ργα · 
οΐον μία τών 'Ωρών, ή ονομαζομένη 
Φλώρα· δύο ’Αντίνοοι, ών ό είς πα- 
ρίσταται ύπό μορφήν αίγυπτίου κολοσ- 
σαίου θεού* αία προτομή τοΰ φιλοσό- 
οου Ζήνωνος κ. λπ . λλλά μάλιστα δια-i ·' . - I
πρέπουσι δύο γυναικών προτομαί αμί
μητοι τήν -/άριν καί τήν ωραιότητα, 
ή τής Β α κ χίδ ο ς , ής ή κεφαλή 
καλύπτεται ύπό οίνάρου καί βοτρύων, 
καί ή τής Αριάδνης, τής Ουγατρός 
τοΰ Μήνωος, ήν κατέλιπε μέν ό Θη-

και ηρώων, άνορών καί γυναικών, 
γερόντων καί παίδων, άλλά καί παν
τοίων ζώων καί πραγμάτων. Τέ
χνη θεία, δυνηθείσα ιν άναχθή άπό- 
νως είς τήν σύλληψιν τοΰ θείου, 
καί νά καταβή μή εξευτελιζόμενη 
εις τήν πάλλουσαν άπομίμησιν τών 
ζώων!

Τή 2 4  ίσταμένου έγένοντο τά 
έγκαίνια τών Ν έω ν α ιθουσώ ν  
τού Κ α π ιτω λίο υ , άς ή ’Ιταλική 
κυβέρνησις ήγειρε πρός ύποδοχήν 
τών πολυαρίθμων αρχαίων - έργων , 
τών εύρεθέντων έν 'Ρώμη άπό τής 
έν αύτή καταστάσεως τής βασι
λείας.

Αί νέαι αίθουσαι, ή στοαί, έργον 
τοΰ άρχιτέκτονος V esp ign ian i, κα- 

τεσκευάσθησαν κα
τά τόν πομπηϊανον 

Λ&& ρυθμόν. Μεταξύ
τών πολυαρίθμων 
νεωστί έξευρεθέν- 
των αρχαίων άςιολο- 
γώτατον εργον εί
ναι προτομή τις τοΰ 
Κομμόδου κεκοσμη- 
μένου γραφικώς ώς 
ό 'Ηρακλής, διασω- 
θεϊσα άλώβητος κα
τά παράδοξόν τινα 
σύμπτωσιν. Καθά 
εικάζεται, τό μέν 
ξύλινον δάπεδον τής 
αιθούσης, όπου ί-  
στατο ή προτομή 
αΰτη τό πάλαι, 
πυρποληθέν κατερ-

..  ρύη, ή δέ προτομή
XV. 11. —  Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ .
τ ο υ  Κ α π ι τ ω λ ί ο υ .  μετά ουο άλλων

παρακειμένων ά- 
γαλμάτων κατεκρημνίσθη είς τά 

ύπόγεια τοΰ βασιλείου, 
δπου διεμεινε μέχρι τοΰ 
1873 έτους, δτε αί τε- 
λευταίαι τοΰ ’Εσκουϊ- 
λίνου άνασκαφαί έξήγα- 
γον αύτήν είς φώς.

Αλλά περί τών νέων 
τούτων ευρημάτων* καί 
τών λαμπρών νεωτέρων 
στοών, έν αίς έςετέΟη- 
σαν ήδη ταΰτα, προτι- 
θέμεθα νά πραγματευ- 
θώμεν προσεχώς.

σεύς, ά λλ’ ήγάπησεν ό θεός Βάκχος· ε ι κ .  8. — ο α π ο ς π ω ν  τ η ν  α κ α ν θ α ν .  

Ή Αριάδνη παρίσταται ένταΰθα ώς 
σύζυγος τοΰ Βάκ
χου , έστεμμένη 
φύλλοις κυσοΰ άνα- 
μεμιγμένοιςτή λαμ
πρά αύτής κόμη.
Έδεία καί χαρο
ποιός εικών! ' Η Α
ριάδνη είναι ετι νέα, 
άλλ’ αί λύπαι καί 
αί ταλαιπωρίαι άφή- 
καν λείψανά τινα 
ανεπαίσθητα με -  
λαγχολίας έπί τοΰ 
προσώπου αύτής, 
καί έπί τοΰ λαιμοΰ, 
δστις, εύφυής καί 
εύρωστος, έρρυτι- 
δώθη ήδη έλαφρώς 
ρυτίδας τ.νάς ήδυ- 
παθείας, κατηγο- 
ρούσας τον πρός αύ
τήν ύπερβάλλοντα 
τοΰ άνδρος αύτής.
Διονύσου έρωτα. [ ίδ. είκ. 1 καί 2 .] | φύσεως, πω ;ή ελληνική τέχνη έπεδιο- | 

Τοιαΰτα είναι τά σπου
δαιότατα κειμήλια τοΰ 
Καπιτωλίου, άτινα έθαυ- 
μάσθησαν καί θαυμάζον
ται παρά πάντων τών ει
δημόνων. Οί άναγνώσται 
ήμών, έξερχόμενοι τοΰ 
Καπιτωλίου, κατενόησαν 
ήδη τινι τρόπφ οί αρχαίοι 
ού μόνον έμίμοΰντο τήν 
εξωτερικήν μορφήν, άλλά 
καί ένεφύσων είς τά έργα 
αύτών πάντα τά πάθη καί 
πάντα τά αισθήματα τής Ανθρώπινης | κεν είς τήν παράστασιν ού μόνον θεών |

ΕΙΚ. 0. —  Η ΑΜΑΖΩΝ. ΕΙΚ. 1 J.  —  Ο ΕΡΩΣ 
Κ Α Ι Η ΨΥΧΗ.

ΑΡ. 12. —  Ο ΠΕΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ.



Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ

τ ο ν  ΛΕ ΥΤΕΡ ΟΥ Μ Ε Τ Α  Χ Ρ Ι Ϊ Τ Ο Ν  AIUNOS.

Είδομεν 1 οτι τον Νέρβαν διεδέχθη τώ 98 έτει 

ιχ. X . ό είσποιητδς αύτώ υιός Τ ρ α ϊα ν ό ς . 

Έγένετο δέ ούτος ήγεμών δίκαιος, πράος, νου

νεχής καί φιλάνθρωπος. Έκστρατεύ-ας έπί τήν 

Δακίαν, κατέκτησε κα'ι κατέστησε τήν χώραν 

ταύτην επαρχίαν ρωμαϊκήν · έξεβαλε τής Αρ

μενίας τον Χοσρόην, βασιλέα τών ΙΙάρθων, κα

τέλαβε τήν ’Ασσυρίαν, κατέστειλε τας νε'ας 

στάσεις τών Ιουδαίω ν, και έπεβάλετο ινα έπε- 

κτείνη τα δρια τής ρωμαϊκής αρχής μέχρι τών 

’Ινδιώ ν, οτε άπέθανεν έν Κιλικία τώ  117 

έτει μ. X.

Τούτον διεδέχθη τώ αύτώ έτει ο ανεψιός και 

είσποιητδς αύτοΰ υίος Α ίλ ιο ς  \  δ ρ ι α ν ο ς . 

"Α μ’ άναβα; είς τον θρόνον έκαυσεν υπέρ τα 

είκοσιδύο εκατομμύρια χρυσών σκούδων έν χρεω- 

γράφοις, άτινα ό λαδς ώφειλεν είς τον θησαυρόν 

τοΰ ήγεμόνο;. ΙΙιρί’όδευσεν έπί μακρδν κατά τας 

ώραιοτέρας έπαρχίας τής αυτοκρατορίας, καί 

μάλιστα είς τήν 'Ε ^ ά δ α ,  καί ήγειρεν έν τή  με

γάλη Βρεττανία τείχος πελώριον, έχον μήκος 

δγδοήκοντα χιλιάδων ποδών μετά ορουείιον προς 

ασφάλειαν τών ρωμ,αϊκών φρουρών άπο των 

έπιδρομών τών προς βορραν άδαμάστων λαων 

τής νήσου. 'Ο  ήγεμών ούτος ήτο κράμα μεγάλων 

αρετών καί μεγάλων κακιών. Φιλελεύθερος, φι

λόπονος, φίλος τή ς πειθαρχίας, καί φιλόμου- 

σος, συνέγραψε καί πολλά συγγράμματα εμ - 

μετρα και πεζά, λατινιστί καί ελληνιστί, ών 

τεμάχια  έ ώθησαν έν τή  'Ελληνική ’Ανθολο

γία. Άλλί τας άρετας ταύτας έπεσκίασεν ό προς 

τον ώραϊον Άντίνοον αισχρός έροις καί ή κατα 

τώ< ’Ιουδαίων καταφορά αύτοΰ, φονεύ-αντος 

ύπέρ τα ; εςακοσίας χιλιάδας Ιο υ δ α ίο ι καί έκ- 

διώξαντος αυτούς τής πατρίδος. Έπέτρεψε δέ 

τοϊς άθλίοις τούτοις Ϊνα είσέρχωνται εις Π αλαι

στίνην και κλαίωσιν έπί τών ερειπίων τής 'Ι ε 

ρουσαλήμ άπαξ τοΰ έτους, άλλ’ έπί προκατα

βολή ώρισμένου χρυσίου.

Τον Άδριανον διεδέξατο τώ 138 ετει δ Τίτος 

Φούλβιος /V ν τω ν ΐν ο ς , είσποιητδς αύτοΰ υίος 

καί γαμβρός, δ έπιλεγόμενος Ι Ι ϊο ς  η Ε ύ σ ε -  

β ή ς . Έγένετο δέ ούτος εκ τών δικαιοτάτων 

αύτοκρατόρων, μόνον εχων μέλημα τήν εύημε- 

ρίαν τών ύπηκόων αυτοΰ. Ή το  δέ ωραιότατος, 

έγκρατής, φιλελεύθερος καί μεγαλόφρων. Έ κ υ - 

βέρντσε δέ μετα τοσαύτης σοφίας, ώστε ετιμηθη 

καί ζών καί μετα θάνατον ίσα τοϊς θεοΐς.

Τούτον διεδέχθη τώ  161 ετει μ . X . ό Μ άρ

κος Αίλιος Α ύ ρ ή λ ιο ς  Βέρος Άντωνΐνος, δ 

επιλεγόμενος Φ ιλ ό σ ο φ ο ς , 6ν Άντωνΐνος δ 

ΓΙΐος υιοθέτησε βουλήσει τοΰ Άδριανοΰ. Ένυμ.- 

φεύθη δέ τήν θυγατέρα τοΰ προκατόχου αύτοΰ

1. "13. τό μ . Γ ',  σελ. 224.

Φαυστίναν, ής ή σκανδαλώδης διαγωγή έγένετο 

διαβόητος καθ’ άπασαν τήν αύτοκρατορίαν.

Ή  φρόνησις, ή δικαιοσύνη, ή επιείκεια καί 

ή άνορια τοΰ ήγεμόνος τούτου έδικαίωσαν τον 

λόγον τοΰ Πλάτωνος, λέγοντος δ'τι οί λαοί τότε 

μόνον είναι εύτυχεΐς, όταν κυβερνιόνται υπδ 

φιλοσόφων. Άλλ" δμως καταμέμφονται αύτώ 

τους διιογμούς τών χριστιανών καί τήν προς τήν 

διαγωγήν τής γυναικδς αύτοΰ, κράιπαλώσης 

δημοσία μετά μονομάχων καί αύλητών, άσύγ- 

γνωστον ;:αί άκατανόητον αύτοΰ επιείκειαν.

Έ κ  τών πολλών αύτοΰ συγγραμμάτων περι- 

εσώθησαν δώδεκα βιβλία έλληνιστί γεγραμ- 

μ.ένα καί έπιγεγραμμένα « ε ίς ε α υ τ ό ν , » 

περιέχοντα πολλας άληθείας τής στωϊκής φιλο

σοφίας, άτινα έξεδόθησαν τδ πρώτον ύπδ τοΰ 

Xylander μετα τής λατινικής μ,εταφράσεως 

έν Ζυρίχη τώ  1558 .

’Απέθανε δέ δ Μάρκος Αύρήλιος τώ  180 έτει 

μ . X ., δηλητηριαστείς δπδ τών ιατρών αύτοΰ 

έν Σ ιρμίω  κατα προτροπήν τοΰ εικοσαετούς 

υίοΰ αύτοΰ Κομμόδου.

'Ο  πατροκτόνος Κόμμοδος (Mai'CUS ή L u- 
cius Com m odus Aelius A urelius A nto
ninus) λέγεται δτι ήτο δ ωραιότατος, δ υψηλό

τατος καί δ ωμότατοςτώι» άνθρώπων τής έποχής 

ταύτης· διδ καί επωνομάσθη 'Ηρακλής. Οί 

'Ρωμαίοι διϊσχυρίζοντο δ'τ· ήτο υίος τής Φ αυ- 

στίνας καί τίνος μονομάχόυ. Δωδεκαετής ήδη 

έρ^ιψ.ν εν τινι πεπυρακτοιμένή καμίνω τον δη

μόσιον έπιστάτην τών βαλανείοιν, ραντίσαντα 

αύτδν δι’ ίίδατος λίαν θερμοΰ. Άναγορευθείς 

αύτοκράτωρ, άπήτησεν ί'να άπονέμωνται αύτώ 

θεϊαι τιμα ί. Τ α  βασίλεια αύτοΰ περιεΐχον τρία- 

κοσίους παϊδας καί τριακοσίας νεάνιδας άποτε- 

ταγμένας είς τάς αίσχράς αύτοΰ ορέξεις.

Έ π ί  τής βασιλείας αύτοΰ οί Δακες, οί ΙΙαν- 

νόνιοι, οί Γερμανοί καί οί λαοί τής Μεγάλης 

Βρεττανίας έδαμάσθησαν υπδ τών στρατηγών 

αύτοΰ. Έ ν  ω δέ οί λαοί έσφάζοντο υπέρ τής 

δόξης τοΰ τυράννου, ούτος εφιλοτιμεΐτο Ϊνα 

ύπερβάλληται τάς ωμότητας τοΰ Δομιτιανοΰ καί 

τοΰ Καλίγούλα καί τάς μυσαροτάτας άκολασίας 

τοΰ Νέριονος, έφόνευσε δέ καί τούς άρίστους 

τών ύπουργών τής τελευταίας βασιλείας, καί 

δέν έφείσατο ούτε τής γυναικδς Κρισπίνης ού'τε 

τής θυγατρδς Λουκίλλης. Μόνοι δέ οί χριστιανοί 

άπήλαυσαν σχετικής τίνος ήσυχίας. Έ ν  τοϊς 

δργίοις αυτοΰ δ Κόμμοδος, ένδεδυμένος γυναι- 

κείαν στολήν, έφόνευεν άπηνώς τούς μονομά

χους, έφ’ ών τών πτω μάτω ν έπραττε μετά τών 

αύλικών άκατονομάστους άκολασίας.

*Ων δέ δοιμαλεώτατος, ήγωνίσθη έπτακοσιά- 

κις έν τοϊς άμφιθεάτροις, έν οίς έλαβεν ίιπερ 

τους χιλίους στεφάνους, καί έκαυχατο δτι έφό-

νευσε διά μόνης τής άριστερας χειρδς δώδεκα 

χιλιάδας άνθρώπων. Τέλος μετά βασιλείαν μα

κράν, ή Μαρκία, μ ία  τών εταιρών αυτοΰ, έδω- 

κεν αύτώ πόμα τι πεφαρμακευμένον, καί επειδή 

έξέμεσεν αύτδ, άπεστραγγάλισεν αύτδν διά τοΰ 

άθλητοΰ Ναρκίσσου έν ετει 193 μ . X.

Μετά τοΰ Κομμόδου έξέλιπεν δ οίκος τών 

Άντωνίνων, ώς έξέλιπεν δ οικος τών Καισάρων 

μετά τοΰ Νέρωνος. 'Ώ ς δέ μετά τον θάνατον 

τοΰ Νέριονος άνεφύησαν δειναί στάσεις καί τα - 

ραχαί, ου το) καί μετά τον Κόμμοδον έξερράγη 

δεινός δ στρατιωτικός δεσποτισμός. Ε πειδή  αί 

λεγεώνες καί οί πραιτωριανο! έσφετερίσαντο τδ 

δικαίωμα τοΰ έκλέγειν καί καθαιρεΐν τούς αύτο- 

κράτορας. Ή  γερουσία άπέβαλε πάσαν ίσχύν, 

οί δέ άγριοι στρατιώται κατέστησα/ ταμίαι τών 

άρχών, καί δοτήρες τοΰ αύτοκρατορικοΰ άξιώ- 

ματος, έγείραντες πανταχόΟεν εμφυλίους πολέ

μους καί βαρβάρων είσβολάς, άπαισίους οιωνούς 

τή ς προσεχούς καταλύσεως τής ^ωμαϊκής αρχής.

Μετά τδν θάνατον τοΰ μιαρωτάτου Κομμό- 

δου ή γερουσία έξελέξατο διάδοχον τής αύτοκρα- 

τορίας τδν δήμαρχον τής 'Ρ ώ μ ης ΙΙούπλιον 

“Ι'.λβιον Περτίνακα. Ό  νε'ος αύτοκράτιορ έπε- 

μ.ελήΟη τών δημοσίων πραγμάτων, τής γερουσίας 

καί τών στρατιωτικών. Άλλά θέλων νά καθυ- 

ποβάλη τδν στρατόν εις αύστηράν πειθαρχίαν, 

έδολοφονήθη υπδ τ ώ > στρατιωτών, οΐτινες, άπο- 

ταμόντες τήν κε®αλήν αύτοΰ, έστησαν άύτήν 

έπί τών προμ,αχώνων, άποκηρύττοντες τήν έπι 

πλειστηριασμώ πώλησιν τής αυτοκρατορίας. 

'11 βασιλεία αύτοΰ διήρκεσε μόνον 87 ήμερας.

'Ο  —επτίμιος — εβήρος, δ Σουλπικιανδς δ 

πενθερδς τοΰ Περτίνακος ήθ.λησχν νά άγορα- 

σωσιν αύτήν. Ά λλ’ δ Δίδιος Ί ο υ λ ια ν ο ς ,  πλου- 

σιώτερος ών τούτων ύπερεθεμάτισε, καί ύποσχε- 

θείς νά δώση εξακόσια σκούδα είς έκαστον στρα

τιώτην ύπερίσχυσεν. Ά λλ’ άναγορευθείς, δέν 

ήδυνήθη νά πληρώση. Τότε, κατελθόντος τοΰ 

Σεπτιμίου Σεβήρου εις ’Ιταλίαν μετά τοΰ Ούγ- 

γρικοΰ στρατοΰ, ή γερουσία έκήρυξε τδν Ίουλιανον 

σφετεριστήν τοΰ θρόνου καί έφονευσεν αυτόν 

τή  2α ίουνίου τοΰ 1 93 έτους.

Ό  —επτίμιος Σεβήρος, καταγόμενος έκ τής 

άφρικανικής πόλεως Αέπτεως, έγένετο έπαλλη- 

λως δικηγόρος, γερουσιαστής, ύπατος επί τοΰ 

Κομμόδου, ύστερον δέ στρατηγδς τών κατά την 

’Ιλλυρίαν λεγεώνων. Κατά τδν θάνατον τοΰ Περ

τίνακος (193) άνηγορεύθη &πδ τών στρατιωτων 

αύτοΰ αύτοκράτωρ, ώς δ Δίδιος Ίουλιανος, ° 

Άλβΐνος καί Πρεσκέννιος Νίγρος. Καί τδν μεν 

Ίουλιανδν ήνάγκασε νά παραιτηθή τής άρχήίι 

τδν δέ Άλβΐνον ίσχυρότερον όντα, ήναγκάσθη νά 

παραλάβη συνάρχοντα, πρδς δέ τδν τρίτον έξε- 

στράτευ-ε · νικήσας δέ αύτδν παρά τήν Ίσσον,

κατέλαβε τδ Βυζάντιον (196). Άπορ^ίπτων δέ 

τότε τδ προσωπεΐον εκστρατεύει καί κατά "-οΰ 

συνάρχοντος Άλβίνου, καταδιώκει αύτδν μεχρ'· 

τής Γαλατίας, καί κατατροπώσας συλλαμβάνει 

καί Φονεύει αύτδν παρά τδ Λούγδουνον (197), 

δπερ έκπολιορκεΐ καί κατεδαφίζει. Μετά ταΰτα 

αετέβη είς τήν Μεσοποταμίαν, ό'πο)ς κατασ/η 

τάς έπιδρομάς τών Πάρθων, οϋς ένίκησε πολ

λάκις (1 9 9 -2 0 2 ). Έπανελθών δέ είς 'Ρώ μ ην, 

άνεγνώρισε διάδοχον αύτοΰ τδν υίδν Καρακάλ-

λαν, καί ενεπιστεύσατο τήν αρχήν είς τδν Πλαυ- 

τιανδν, δστις συνωμόσας κατ’ αύτοΰ κατεδικα- 

σθη είς θάνατον (204). Έ ν  έτει 208 έξεστρά- 

τευσεν έπί τήν Βρεττανίαν πρδς άποσόβησιν τών 

Καληδονίων, καί ήγειρε φραγμδν πελώριον κατά 

τών έπιδρο£ ών τών άγρίοιν τούτων, τείχος δια- 

τεΐνον καθ’ άπαντα τδν μεταξύ τοΰ κόλπου του 

F o rth  (Bodotria cestuarium) και τών έκβο- 

λών τοΰ Clyde (Glota) ποταμοΰ ισθμόν, δνο- 

μασθέν απ’ αύτοΰ τείχος τοΰ Σεπτιμίου Σεβή-

ρου. Έτελεύτησε δέ έν Έβοράκω (York) τρισ 

μετά ταΰτα έτεσι, καταλιπών τήν αύτοκρατορίαν 

είς τούς δύο αύτοΰ υίούς Καρακάλλαν καί Γέταν.

'Ο  —επτίμιος —εβήρος ητο μέν άριστος 

στρατηγδς, άλλ’ ήγεμών ώμδς καί άπηνής. 

Μετά τήν νίκην τοΰ Άλβίνου, κατεδίιοξεν α νη 

λεώς τούς εχθρούς αύτοΰ καί έπλήρωσε προγρα

φών τήν ’Ιταλίαν καί Γαλατίαν. Ε πέταξε δέ 

καί κατά τών χριστιανών, έν έτει 2 0 1, γενικδν 

διιογμόν.

Τ Ο  Τ Α Γ Μ Α  Τ Ω Ν  Ι Π Π Ο Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Ρ Ο Δ Ο Υ

Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  E A A U N I K I I N  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ν .

Ώ ς  γνωστόν τδ τάγμα τοΰτο, ίδρυθέν τδ πρώ

τον έν Ίεροσολύμοις, ύστερον δέ έν 'Ρόδω έπί 

πλέον τών δύο Εκατονταετηρίδων έδρεΰσαν, 

ήρωϊκώτατα πρδς τούς Τούρκους άντέστη, μέ- 

χρις ού δ Σουλτάνος Σουλειμάν άπεδίωξεν αύ

τδ καί έκεϊθεν. Έ ν  Μελίτη άποκαταστάντες, 

οί ‘Ρόδιοι ίππόται, ούδέποτε έπαύσαντο έποφθαλ- 

μιώντες εις τήν κλασικήν αύτών πρωτεύουσαν 

ή άλλην τινα τοΰ έλληνισμοΰ γωνίαν. Μετά 

τήν κατάληψιν δμως καί τής Μελίτης υπδ τών 

Γάλλων καί τών Άγγλιον, τδ τάγμα άπώλεσε 

μέν πασαν πολιτικήν υπαρξιν, εις 'Ρώ μην δέ 

κα\ Φερ^άραν καί Παρισίους μεταγαγδν τήν 

Ιδραν αύτοΰ, έξηκολούθει ούχ’ ήττον εργαζό

μενον καί ονειρευόμενον έσχατιάν τινα τής 

Ανατολής πρδς άποκατάστασιν. "Άμα λοιπδν 

άκουσθέντος τοΰ Ιλληνίκοΰ άγώνος, πρόσφορον 

έθεώρησαν οί ίππόται τήν περίστασιν πρδς έξ 

άνάγκασιν τών 'Ελλήνων είς παραχωρήσεις. 

Μυστικώς άπεστάλη είς τήν Ε λλά δα  δ γάλλος 

συνταγματάρχης Ζουρδαίν, δστις, είς “Υδραν 

άφικόμενος, έξελέχθη ώς μέλος τής πρδς τούς έν 

Βερώνή συνελθόντας ήγεμόνας άποστελλομένης 

έπιτροπής υπδ τοΰ έλληνικοΰ έθνους. Μετά δέ 

τήν γνωστήν τοΰ διαβήματος τούτου άποτυχίαν, 

δ Ζουρδαίν, συναινοΰντος καί τοΰ Άνδρέου Μ ε- 

ταξα, ήλθεν είς Παρισίους καί ώς αντιπρόσω

πος δήθεν τής έλληνικής κυβερνήσεως συνωμο- 

λόγησε πρδς τδ τάγμα  συνθήκας, τών δποΰον 

οί δροι δσον γελοίοι τοσοΰτον αναιδείς φαίνονται. 

Κ ατ’ αύτάς υπεχρεοΰτο τδ τάγμα  ν’ άναγνω- 

ρίοη τήν ανεξαρτησίαν τοΰ έλληνικοΰ έθνους, 

μεθ’ ού συνωμολόγει διηνεκή συμμαχίαν καί 

έπιμαχίαν, παραιτούμενον άμα καί τάς έπί τής 

Ελλάδος άξιώσεις αύτοΰ* άφ’ έτέρου δέ ή 

έλληνική κυβέρνησις υπεχρεοΰτο δητώς νά έγκα- 

ταστήση τδ τάγμα δσον τάχιον έπί τών νήσων 

'Ρόδου, Καρπάθου, Άστυπαλαίας κλπ. παρα- 

χωροΰσα άμα εις τελείαν ιδιοκτησίαν καί κυ

ριαρχίαν αύτοΰ τάς έν τώ  Μεσσηνιακώ κόλπω 

Οίνούσσας νήσους καί προ πάντων τήν Σύρον · 

έπί πλέον υπεχρεοΰτο ή Ε λ λ ά ς  νά παραχώρηση 

είς τδ τάγμα  έξαρκούσας δυνάμεις διοικουμένας 

υπδ μόνων ίπποτών, μέχρις έντελοΰς άποκατα- 

στάσεως αύτών έν ’Ρόδω. Είς αντάλλαγμα δέ 

τών ελληνικών τούτων θυσιών τδ τάγμα άνε- 

δέχετο ΐνα  διευκολύνη τήν επ ’ δνόματι τοΰ Ιλλη- 

νικοΰ έθνους συνομολόγησα δανείου μέχρι δέκα 

έκατομμυρίων, έξ ών τά τέσσαρα νά χορηγη- 

θώσιν εις τήν Ε λλά δα  κατά δόσεις, καί ιδίως 

δταν διά τών έλληνικών δπλων έγκατασταθώσιν 

έν *Ρόδο> οί ίππόται.I
Έ κτδς τοΰ Ζουρδαίν κατέβη μετ’ ού πολύ 

είς τήν Ε λλάδα  ώς έμπεπιστευμένος απόστολος

τοΰ Τάγματος καί δ Σιατελαιν, μετ’ άποκρύ- 

φων δδηγιών, έν αίς πρδς τοϊς άλλοις έξεικονί- 

ζοντο οί Έ λ λ η ν ε ς  ώ ς π α ν ο ΰ ρ γ ο ι ,  α π α 

τ ε ώ ν ε ς  κ α ί ά π ισ τ ο ι .  Άναντιρ^ήτως άν αί 

απαιτήσεις τών ίπποτών ήσαν μετριώτεραι, καί 

αί συνομολογήσεις αύτών είλικρινέστεραι, ΐσως 

έβιάζετο ή τότε ανάγκην έχουσα ίσχυροΰ έξω- 

τερικοΰ στηρίγματος Ε λ λ ά ς  νά συγκαταβή εις 

εύλογους παραχωρήσεις· άλλ’ ώς αμέσως έδείχθη, 

οί σκοποί τών καλών φραγκοπαπάδων ήσα 

τοσοΰτον καταχθόνιοι, δσον αναιδείς ήσαν αί 

άξιώσεις τω ν. Εύτυχώς δμως άνεδέξατο τήν 

διαπραγμάτευσιν τής υποθέσεως δ περινούστατος 

Ά λ. Μαυροκορδάτος. Ε ί καί προτρεπόμενδς ού

τος υπδ τών Ευρώπη Ε λλήνω ν Βογορίδου, 

’Ιγνατίου καί Κοδρικα ν’ άποδεχΟή τάς προτά

σεις τοΰ τάγματος ώς έθνωφελεΐς, ούδεαίαν 

όριστικήν έδωκεν άπάντησιν, καί έπί τρία δλό- 

κληρα έτη έξηκολούθησεν έθνοπρεπώς πολι

τευόμενος πρδς τούς ίππότας, οϊτινες έπί τέλους 

έκβιασθέντες καί είς τήν συνομολόγησιν τοΰ 

υποσχεθέντος δανείου οίκτρώς άποτυχόντες, 

έχλευάσθησαν ώς άπατεώνες καί έμυκτηρίσθη- 

σαν ώς δόλιοι.

Σ αθας.

Η  Α Λ Η Π Α Σ Ι Α Σ

I I Ο I I I Μ A Ε Ι Ι Ι Κ Ο Ν  Τ Ο Υ  Χ Α Τ Ζ Ι Ι  Ϊ Ε Χ Ρ Ε Τ Η .

'Ο  βίος τοΰ διαβοήτου τής Η πείρου σα

τράπου Άλή πασα συνδέεται στενώτατα αετά τής 

έθνικής ήμών ίστορίας. Έ ν  διαστήματι τεσ

σαράκοντα περίπου έτών λυσσωδέστατα τδν 

έλληνισμδν έπολέμησεν δ ενσεσαρκωμένος ούτος 

δαίμων καί ήθελεν ίσως καταφθείρει αύτδν, εί 

μή , κατά θείαν παραχώρησιν, έγκαταλελειμ- 

μένοςπαρά πάντων, ύπδ Τούρκων καί χριστιανών 

αναθεματιζόμενος, εξωλοθρεύετο δ θηριωδέστα

τος έκεΐνος Τισσαφέρνης. Ουτω δέ δ έπ'. τών 

χρόνων αύτοΰ έγερθείς τρομερδς διωγμός συνε-

I τέλεσεν ούκ ολίγον είς συμπαγίωσιν τή ς ήμετέ- 

ι ρας έθνικότητος. Έ π ι  τούτου έψάλησαν οί κλε

πτικοί πόλεμ.οι, οϊτινες υπήρξαν τδ φυτώριον 

τής μεγάλης γενεάς τοΰ άγώνος, τοΰ δποιου 

άμφίβολος ή έκβασις, έάν τδ θηρίον τοΰτο 

έπέζη. Έ π ί  τούτου οί τέως διαπληκτιζόμε- 

νοι στρατκοτικοί καί πολιτικοί προύχοντες συν- 

εφιλιιύθησαν, καί άδελφικώς συνεσκέ<ρθησαν 

περί βελτίονος τύχης τοΰ τουρκοκρατουμένου 

γένους. Ά γγλοι καί Γάλλοι περ ιη γη τα ί, ώς 

1 καί άλλοι δημοσιογράφοι, περιέσωσαν διαφό

ρους ειδήσεις περ ί τοΰ Ά λή , τάς δποίας δ μελ— 

λων αύτοΰ βιογράφος πρέπει νά λάβη &π’ οψιν, 

ούχί βεβαίως άβασανίστως... 'Ο  φιλελληνικώ- 

τατος Πουκβίλ είδικώτερον παντδς άλλου περί 

τοΰ Άλή λαλήσας, άνηλεώς κατεστιγμάτισε τδν 

τρομερδν τοΰτον έλληνομάστιγα · δυστυχώς 

δμως υπδ τοΰ κατακλύζοντος τήν εύγενή αύτοΰ 

ψυχήν άλγους παρασυρθείς έν πολλοϊς ελέγχε

ται μυθολόγος μάλλον ή εύσυνείδητος ιστορι

κός. Τούτω δέ παρακολουθήσαντες καί τινες 

τών ήμετέρω υπερβαλλόντως έπέτειναν τ



άπίστευτον. 'Ό θεν προς διάγνωβιν τής αλήθειας 

πρέπει να μελετηθώσιν έπισταμένως τα γρα- 

φέντα, και εν μέτρω άπροκαταλήπτου διακρί- 

σεως εύσυνειδήτως νά διαγραφώσι τά  τε έλατ- 

τώματα και τά τυχόν προτερήματα τοϋ μεγάλου 

εκείνου τυράννου. Έ ν  ττ| αΰλτ| τοΰ Άλή εζη 

ψιυμιζόμενος τουρκαλβανός τις, Χατζή Σεχρε'- 

της ονομαζόμενος και εκ Λελβίνου καταγόμενος. 

Πάντγι αγράμματος τυγχάνων, πλήν διά ποιητι

κής πεπροικισμένος φαντασίας, καθ’ υπαγόρευ

ση/ αυτοΰ τοϋ Άλή εξύμνησε τά τε τρόπαια και 

τά κακουργήματα αύτοΰ... Καθά δέ μοι δ ιη - 

γηθη δ μακαρίτης ΆΟ. Λοιδορίκης, έπί πολλά 

ετη διατρίψας εν τγι αϋλή τοϋ Ά λ ή ,  τετιμημε- 

νος τώ  άξώ μ ατι τοΰ σφραγιδοφυλακος, ετερ- 

πετο δ σατράπης άκούων άναγινωσκόμενον το 

ποίημα τοϋ Χατζή Σεχρέτη, τον δποϊον πολ- 

λάκις διε'τασσε νά προσθέσιρ λεπτομε'ρειάν τινα 

δ.ιαφυγοΰσαν τήν προσοχήν αύτοϋ. Έσκόπει δέ 

μάλιστα νά έκδώση αύτο και διά τοΰ τύπου, καί

"ίδωμεν νΰν τ ίς  ή Κυρία Κουριέρ.
Ό  Κουριέρ ένυμφεύθη τη 12 η (Λαίου 

τοΰ 1814ου έτους, ήτοι άγων το τεσσα
ρακοστόν πρώτον έτος, νεάνιδά τινα δε

καοκτώ ετών, την Έρμινίαν Κλαβιέ, 
θυγατέρα τοΰ περιφνίμου έλληνιστοΰ Κλα

βιέ, μέλους τής ’Ακαδημίας τών έπιγρα
φών, και φίλου τοΰ ήμετέρου Κόραν;. Ό  

γηραιός ελληνιστής ήδέως και προθύμως 
έ'δωκεν εϊς γάμον τήν νεαράν αύτοΰ θυγα

τέρα τώ ελληνιστή Κουριέρ.
Ή δεσποινίς Έρμινία ητο μέλάγχρους, 

ώ ρ α ία ,  υ ψ η λ ή ,  καί έπαιδεύθη ώς πάσαι 

αί παρισιναί τής ταχέως αυτής παιδείαν 
ούχί άμοιρον ποικίλων απολαύσεων καί 
παντοίων ηδονών. Έζωγράφει δε καλι- 
στα, η δ εν ώς αηδών καί ουνδιελέγετο 
άνειαένως καί κατατεΟαρρηκότως περί 
παντος πράγματος. Έ ν  τώ  οικω τοΰ 
πατρος αυτής έγνώρισε τούς ένδοξοτάτους 
τή ; γαλλικής Αύτοκρατορίας άνδρας, ών 
ή συναναστροφή περιεποίησεν αύτή πεί
ραν τινα τοΰ κόσμου, εξαιρούσαν ετι μάλ
λον τήν νεότητα καί τήν καλλονήν αύτής.

'θ  Κουριέρ, ίδιον έν τω πατρικφ οϊκω, 
ήράσθη αύτής περιπαΟώς, τοσούτω μάλ
λον δσω, παλαιός ών αξιωματικός τοΰ 
πυροβολικού, απηλαυσεν έν ταΐς κατα 
τήν Ιταλίαν καί Ι’αλλίαν στρατιωτικοΐς 

σταθμοΐς τοΰ έρωτος τυχαίων τινων γυ-

« ~ τ > , \ / »προς τούτο ειχε παραθέσει το χειρόγραφόν εις

τινα τών εν Ά θήναις λογίων προς έπιθεόρη-

σιν... Ό  Χ ατζή Σεχρέτης άπεβίωσεν ολίγα

προ τοΰ θανάτου τοΰ Ά λή ετη έν ’Αλβανία,

ενθα έλεεινώς άπέζη εκ τίνος θέσεως, ήν άπή -

λαυσε συνεχώς παρενοχλών τον φιλαρπαγα και

άνελε/'μονα ήρωα τοΰ ποιήματος του.

Έ κ  τής Ά λ η π α σ ιά δ ο ς  τοϋ Σεχρέτη έδη- 

μ-οσίευσα εν τή  « Τουρκοκρατουιιένη Έ λ λ ά δ ι » 

τά κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Εύθυμίου Βλα- 

χάβα · ύστερον δέ καί άλλα σπουδαιότερα 

τοΰ ποιήματος μέρη, οίον τά κατά τήν νέννη- 

σιν, ανατροφήν καί άνάδειξιν τοϋ Άλή μέχρι 

τέλους τών Σουλιωτικών πολέμων, τήν είς Π ε

λοπόννησον ελευσιν τοΰ Βελή πασα, καί τά κατά 

τήν οϊκτράν τοΰ Γαρδικίου καταστροφήν, προ- 

τιθέμενος ινα έν καιροΐς εύνοϊκωτέροις δημο

σιεύσω έν συνόλψ το ποίημα μετά γλο)σσαρίου 

καί ιστορικών σημειώσεων. Μονομερής πανηγυ

ριστής καί άθλιος κόλας δ Χατζή Σεχρέτης δια-

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α ·

νχικών, αϊτινες έφαίνοντο τώ  ήδη τεσσα- 

ρακοντούτη καί σκεπτικω σατυριστή άνά- 
ξιαι τοΰ όνόμ.ατος καί τής φήμ,ης αύτοΰ. 
'Αλλως τε ό Κουριέρ ένόμισεν δτι ή δε
σποινίς Κλαβιέ ήτο τύπος τής ύπ’ αύτοΰ 
άπο πολλοΰ ποθουμένης συζύγου.

’Ε πί τινα καιρόν ό Κουριέρ ήγάπησε 
καί έθαύμασεν είλικρινώς τήν νέαν αΰτοΰ 
σύζυγον άνταποδίδουσαν αύτώ τά  ίσα. 
Αλλά μ.ετ’ ού πολύ έπήλθε ταχεία ή 

αδιαφορία έκατέρωθεν. Διότι ό μ.έν Κου
ριέρ έβλεπεν δτι ή γυνή αύτοΰ καθίστατο 
έμπαθής καί φιλήδονος παρά το πρέπον, 
ή δέ 'Ερμινία δτι ό άνήρ αύτής απείχε 
πολύ τοΰ ιδανικοΰ συζύγου, ον ώνειροπό- 
λει νέα ούσα · δτι ούτος δέν ήγάπα πολ
λοΰ γε καί δει τήν καθαριότητα, καί 
διήγε το πλεΐστον τοΰ βίου κάτω νενευ- 
κώς εϊς τά βιβλία.

Πολλαί περιεσώθησαν έπιστολαί τοΰ 
Κουριέρ προς τήν σύζυγόν του. Αί έπόμε- 
ναι δεικνύουσι τάς διαφο'ρους φάσεις τοΰ 
έ'ρωτος καί τής έπελθούσης μεταξύ τών 
συζύγων αδιαφορίας.

Έν ετει 1815  ό Κουριέρ ήτο μόνος έν 
τή Σαβοννιέρα, έν ώ ή γυνή ’του άπήλθεν 
έπί τινα χρόνον είς Παρισίους.

« Δέν άνιίομαι, εγραφε προς αύτήν. Χάρις 
είς τον Πλούταρχον αί ήμέραι παρέρχονται 
ήδισται. Ευτυχής θά ήμην αν ήσο πλησίον μου. 
Άλλά νομίζω δτι το κατοικητήριον τοΰτο εΤναι 
άνιαριάτατον προς σε.

στρεφει συνεχώς· τήν αλήθειαν, έπισωρεύων 

ψεύδη καί επ ι/ίω ν  τον ίδν της μοχθηρια; κατά 

τής αντίπαλαιούσης τώ ήρωϊ αύτοΰ έθνικότη- 

τος. Πλην πολλάκις διαλάμπει έν αύτώ καί ή 

αλήθεια, ούχί βεβαίως καθαρά καί τηλαυγής, 

εύκόλιος δμως έκκαθαριζομ.ένη τής άχλΰος, 

δι’ ής μοχθηρός φανατισμός και προκατειλημ

μένη φαντασία περιέβαλλον αύτήν. Ουτιο π . χ . 

έκτος τών άλλιον άναγνωριζομεν, οτι δ ήρως 

τοϋ Σουλίου πολέμαρχος, δ καλόγηρος Σαμουήλ, 

οέν εθηκεν ιδία χειρί τί) πΰρ τό περιθέμενον 

αύτώ τον στέφανον τοΰ μαρτυρίου, άλλά χειρ 

αδελφική, έςαναγκασθεΐσα ύπό τοΰ τυράννου, 

άνετίναξεν εις τόν αέρα τό ήρωϊκόν Κοΰγαι. 

Τοΰτο κάπως δμολογοΰσιν ο τε Περδαιβος καί 

δ Κουτσονίκας. Έ νγένειδέ  θεωρητέον τόποίηαα 

τοΰ Σεχρέτη υπό πολλάς καί διαφόρους έπόψεις 

μνημεϊον πολύτιμον,

Σ αθας.

Π Α Τ Λ Ο Τ  Κ Ο Γ Ρ Ι Ε Ρ · .

Βραδύ τερον ΰ Κουριέρ αποκρίνεται είς 

τιν« έπιστολήν τής γυναικός τ ο υ , . έξ ής 
καταφαίνεται δτι ή Κ. Κουριέρ ήνίττετο 
τά  ελαττώματα τοΰ άνδρός.

’Εν Σαβοννιέρα 1816,

Μέ διδάσκεις δτι είναι έπάναγκες νά άοέσκω 
τοΐς περί εμέ, καί δ'τι αμελώ νά πράττω  τοΰτο 
παντί σθένει. Ά λ λ ’ εγώ σοί αποκρίνομαι τό 
τοΰ Λαφονταίνου « n e  fo rg o n s  p o in t  r io tre  
ta le n t .  » "Εάν δ Θεός μέ επλασε δύσ τρο- 
πον ( b o u r r u ) ,  δύστροπος θά ζήσω, καί δύ
στροπος θά άποθάνι», πασα δέ προσπάθεια ήν 
καταβαλώ δπως φανω εύπροσήγορος ’ καί άξια-, 
γάπητός έσεται συστροφή καί πιθηκισμός, έ; 
ών θά φανώ σκυθρωπότερος. Άλλως τε, σοί δμο- 
λογώ, είμαι ήδη γέρων καί δέν δύναμαι νά 
μεταβάλω · σοί δέ αρμόζει μάλλον ί'να βελτιυι- 
σής σεαυτήν, εάν σοι ελλείπη τ ι πρός τό άρέ- 
κειν.

Βραδύτερον, έν έ'τει 1 8 2 1 , ό μέν Κου
ριέρ είναι έν τή φυλακή τής Αγίας Ιϊελα- 
γ ία ς, ή δέ γυνή ’του έν τή Σαβοννιέρα, 
καταγινομένη προθύμως περί τήν έκκάρ- 
πωσιν τής αγροτικής έπαύλεως. Ή  κομψή 
καί φιλάρεσκος παρισινή κύρία επιτηρώ 
τήν υλοτομίαν, πωλεΐ τά  πρόβατα,, επι
στατεί τοΰ τρυγητοΰ καί έπ ιτάττει τοΐς 
ύπηρέτάις τά  δε'οντα καθ’ έκάστην. Έν 
δέ τώ  μεταξύ, ό περίφημος σατυριστής 
δέχεται έν τή φυλακή τάς έπισκε'ψεις τών 
ένδοξοτάτων συγχρόνων αύτώ Γάλλων.

Έ ν  τυ) Α γ ία  Π ελάγια , 1822.

’ Ελαβον τάς διαφόρους σου έπιστολάς. Αί

Η Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Δ Η Σ  Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  Τ Ο Τ  Σ Α Τ Τ Ρ Ι Σ Τ Ο Τ



τρεις, τελευταϊαΐ μ ’ ένέπλησαν χαράς. ’Αποθνή
σκω υπό τής ανυπομονησίας τοΰ νά έλθω π λη 
σίον σοΰ και τών τέκνων μου. Μόνη ή άνάμνησίς 
σας μοί καθιστα τήν ζωήν ανεκτήν.

Βραδύτερον ό Κουριερ φαίνεται ήρεθί- 
σμένος. Βλέπει έκ τών επιστολών δτι ό 
πρός αΰτον ερως της γυναικός του έλατ- 

τοΰται όσημέραι, καθίσταται δέ φιλύ
ποπτος και κατατρύχεται ύπό ζηλοτυ
πίας. ’Εκ Παρισίων, δπου κατεγίνετο 
περί τήν έκτύπωσιν μιας τών σατυρών 
αύτοΰ, γράφει εις τήν Σαβοννιέραν.

Δέν μοι λέγεις πλέον τ ί πράττεις, τίνα βλέ
πεις, επειδή ίσως δέν τολμάς να μοί είπης 
αύ γο .  Φυλάσσου!i “

Έκ της επιστολής ταυ'της καταφαίνε
τα ι δτι ό ερως της Έρμινίας πρός τόν 
σύζυγον αυτής εζέλιπε πάντως · καί 
δτι ού μόνον ή αδιαφορία καί αί άλλαι 
άσχολίαι, άλλ’ ϊσως καί τύψις τις του 
συνειδότος ένεπόδιζον αύτήν τοΰ γράφειν 
τακτικώτερον. Καί τώ  ό'ντι φαίνεται δτι ή 

γυνή αύτη, καί ενάρετος διαμένουσα, 
άπεμακρύνθη αύτοΰ βαθμηδόν καί άνεπαι- 

σθη'τως μέχρι της ημέρας, καθ’ ήν έπαύ- 
σατο σεβόμενη αύτόν.

Ή κυρία Έ ρμινία, άνατραφεΐσα :ν τή 
μεγάλη λεγάμενη κοινωνία τών Παρισίων, 
απέκτησε μεγίστην ελευθερίαν τρόπων καί 
συνηθειών σχεδόν ανδρικών, αΐτινες ώθη

σαν αύτήν έν τώ ερωτι, ή μ-άλλον έν τή  ̂
άκολασία εις υπερβολήν, μή πτοουμ,ένην 
μ-νίτε τό σκάνδαλον, μη'τε τήν ατιμίαν. 
Ύπανδρευθεΐσα κατά τό 18ον έ'τος τής 

ηλικίας άνδρα τεσσαρακοντούτην, έκλελυ- ι 
μένον ύπό τε τών ηδονών καί τοΰ καμάτου  ̂
ζωής άεννάως κλυδωνιζομένης · καταλει- 
φθεΐσα αίφνης μετά γάμον τριών μηνών, 
άφ’ ού ό ερως άνεβά/.y ευσεν ήδη τήν φαν-  ̂

τασίαν αύτής καί έξήγειρε τόν σάλον τών 
ήδη άτρεμ,ούντων, άλλά μήπω κατευνα- 
σθέντων έν αύτή παθών · —  έπειτα δέ 
μετενεχθεΐσα μακράν τών Παρισίων εϊς j 

τήν επαρχίαν Τουρραίνην, ής αί τοπο- ' 

γραφίαι είναι μέν /αριέσταται καί γρα - 
φικώταται, άλλ’ ούδέν ήττον είναι έ'ρη- 

μ.ος πρός γυναίκα διψώσαν, ώς πάσαι αί 

τοιαύτης τυχοΰσαι άνατροφής νέαι γυναίκες, 
τοΰ θορύβου, τής κινη'σεως, τών θεαμάτων, 

τών εορτών καί τών άπειρων ηδονών, άς 
παρέχουσι μονοί οί Παρίσιοι* —  φυλακι- 

σθεΐσα ούτως εΐπεΐν έ'ν τινι έπαύλει, ήστι-

νος ήναγκάζετο νά διαπερά τάς άναπεπτα- 

μένας αύλάς έν ξυλοπεδίλοις, δπως μη 
βορβορωθή μέχρι τών γονάτων · —  στερου- 
μένη ού μόνον πάσης πολυτελείας, άλλά καί 
αύτών τών άναγκαίων· —  άσ^ολουμένη 
περί τήν ύλοτομ-ίαν, τήν άγοράν και. πώλη- 

σιν τώνπροβάτων, τών βοών καί τών χορ

τασμάτων, έν ώ ό σύζυγος αύτής άπουσιά- 
ζει έν Παρισίοις, νΰν μεν έπιστατών τής 
έκτυπώσεως καί τής πωλήσεως τών σατυ
ρών αύτοΰ, νΰν δέ δικαζόμενος περί τού 

των, ή άποτίων δίκην έπί πολλούς μήνας έν 
τή φυλακή τής Αγίας ΙΙελαγίας, —  ή 

γυνή αυτη, έν ελλείψει έπαγωγοτέρων 
δελεα σμάτων, έράται τοΰ ’Απόλλωνος 
παρά τώ  ’Αδμήτω, καί πειράται νά δια- 
δραμ,ατίση έν τή Σαβοννιέρα τό μυθιστό
ρημα τοΰ Λόγγου, τά  κατά Δάφνην καί 

Χλόην, δπερ ούτω λαμπρώς μετέφρασε 
πρό τινων έτών έκ τοΰ έλληνικοΰ χειρο

γράφου τής Λαυρεντινής βιβλιοθήκης ό 

ελληνιστής Κουριέρ.
*Η άκόλαστος κυρία Κουριέρ ελαβε λοι

πόν έραστήν. —  Τίς ούτος;

[ ’Ακολουθεί. ]
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ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ. Π Α Η ΡΩ ΣΙΣ  ΤΩΝ Ο ΕΜΦΟΡΩΝ. ΑΕΡΙΟΜΕ- ΠΑΡΑΓΩΓΕΥΣ 
ΦΙΑΛΩΝ ΤΡΟΝ. ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΩΝ. ΚΑ ΘΑΡΙΣΤΗΣ.

Η χρήσις τών τεχνητών άνθρακούχων άφρω- I 
δών ποτών (boissons gazeuses) κατέστη ήδη 
πάγκοινος εν Ευρώπη και έν ταΤς εύρωπαϊκαΐς 
άποικίαις. Τό ύδωρ τοΰ Σ έλτζ , καί πάντα τχ  
άφρώδη ποτά τα έμπεφορημένα ανθρακικού 
οξέος, ένεργοΰσι Οαυμασίως, καταπαύοντα τήν 
δίψαν, καταπραύνοντα τάς γαστραλγίας καί τάς 
νευρικάς καί όργανικάς άσθενείας τοΰστομάχου.

Τό ύδωρ, έμπεφορημένον άνΟρακικοΰ οξέος, 
ειναΙ ποτόν ου μόνον ώφέλιμον, άλλά καί εύ- 
χάριστον. Μιγνύοντες αύτό μετά τοΰ οίνου, 
άφαιροΰμεν τά επιβλαβή αύτοΰ στοιχεία, άνα- 
ψύχομεν Ιαυτούς καί άπαλλ,αττόμεθα τών κιν
δύνων της μέθης, τής δλεθριωτάτης είς τε τό 
βαλάντιον καί είς τήν υγείαν. Κατά δέ τάς χο- 
λερικάς επιδημίας τά άνθρακοΰχα υδατα εΤναι 
τα μονα &πο τών ιατρών επιτρεπόμενα τοϊς χο- 
λερικοϊς ποτά.

Έ ν  Έ λλάδι, εν Τουρκία καί έν Αιγύπτιο,

ή χρήσις τών τοιούτων ποτών εΤναι ήκιστα δια
δεδομένη. Καί δμως ούδέν ώφελιμώτερον τού
των κατά τούς πυρετούς, τάς δυσεντερίας καί 
τάς χολερικάς διαρ^οίας, τούς τύφους καί κα
θόλου πασας τάς φλεγμονώδεις άσθενείας τών 
πνευμόνων καί τοΰ έντερικοΰ σωλήνος.

'Ο  τρόπος τής παρασκευής των ποτών τού- 
τιυν είναι άπλούστατος καί οίκονομικιότατος. 
Πρός έκμάθησιν αύτοΰ δέν απαιτείται ή μικρά 
τις δδηγία. 'Ο  τυχών δύναται νά έκμάθη εντός 
δλίγων ώρών τήν τέχνην τή ς χρήσεως τών 
άπλουστάτων μηχανημάτων, δι’ δν  δυνάμεθα 
νά παρασκευάσωμεν παν είδος αφρώδους ποτοΰ 
μηδ’ αύτοΰ τοΰ οίνου τής Καμπανίας Ιξηρημέ- 
νου. Το πρός άγοράν τών εργαλείων τούτων 
άπαιτούμενον κεφάλαιον είναι άσημον, ήτοι μή 
ΰπερβαϊνον δύο χιλιάδας φράγκων, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τή ς μικρας ατμομηχανής. Δέν 
άπαιτεϊται δέ ούτε έργοστάσιον, ούτε άποθήκαι,-

ούτε βαρέα ένοίκεια. 'Η  εργασία καί τά γενικά 
Ιξοδα αύξάνουσιν άναλόγοις τής έκποιήσεως τών 
παραγομένων ποτών. Αί πρώται ύλαι είνα 
ούτως εύθηναί, ώστε άφίνουσι κέρδος σχεδόν τό  
δλον π ο σ ό ν  τ ή ς  π ω λ ή σ ε ω ς . Μ ίαδέκαλ>ή 
χ ρ ο ν ιά  άρκεϊ δ'πως πληρώση τ ά ς  π ρ ώ τ α ς  
δ α π ά ν α ς  π ρ ό ς  ά γ ο ρ ά ν  τ ώ ν  ά ν α γ κ α ίω ν  
ε ρ γ α λ ε ίω ν ,  ών τά  εντελέστατα εξέρχονται 
ήδη έκ τών εργαστηρίων τών Κ . J .  H e rm a n n  
L achapelle έν Παρισίοις.

Είναι δέ ταΰτα οκτώ · ήτοι,
1 —  Ό  π α ρ α γ ω γ ε ύ ς  (producteur),

ενθα κατατίθενται τά ανθρακικά άλατα (car
bonates), εξ ών παράγεται τό άνθρακικόν οξύ, 
διά τής ένεργείας δξέος τινός, περιεχομένου εν 
τινι παρακειμένη Φΐάλγι.

2 Μ. —  Ό  κ α θ α ρ ισ τ ή ς  (epu rateu r), 
δστις καθαίρει τό εκ τοΰ παραγωγοί παραγό- 
μ-ενον άέριον.

3 ον. — Τό ά ε ρ ιό μ ε τ ρ ο ν  (gazom etre), 
όπου συναθροίζεται τό άέριον, ή τό παραχθέν 
άνθρακικόν οξύ.

4 « ν . —  ό  έμ φ ο ρ ώ ν  (sa tu ra teu r), ή δ 

άναμιγνύων τό υδωρ ή άλλα οίαδήποτε πότιμα 
υγρά μετά τοΰ αερίου άνΟρακικοΰ οξέος. Τό 
σπουδαιότατον τοΰτο έργαλεϊον σύγκειται έκ τής 
ά ν τ λ ια ς ,  της λεγομένης λ ε κ ά ν η ς  τ ή ς  ύ π ο -  
^ ο ρ ο γ ή σ ε ω ς  (bac d ’alim en tation), τ ή ς  
σ φ α ίρ α ς , τοΰ ε π ο χ έ ω ς  (volant de l’ar-

[Έπεισόδιον έζαχθέν ε

Τυγχάνων έν ’Ιταλία, έπεθύμησα νά ίδω 
φοβερόν τινα ληστήν, όστις παρεδόθη, προσφέ- 
ρων τήν κεφαλήν ένός τών συνεταίρων αύτοΰ. 
Έφθασα είς τήν φυλακήν, έν η  κατείχετο προσ- 
καίρως καί παρεκάλεσα τόν κακοΰργον νά μ-ot 
διηγηθη πώς κατώρθωσε ν’ άποτάμη τήν κεφα
λήν τοΰ συνεταίρου α&τοϋ.

—  *Ω ! μοί λέγει, μειδιών, διά τοΰ άπλου- 
στάτου τρόπου.

Έ πιθυμώ ν δέ νά μάθω τίς δ ά π λ ο ύ σ τ α τ ο ς  
ούτος τρόπος, ήρώτησα αύτόν πρώτον,

— Πώς ονομάζεσαι;
—  ’Ονομάζομαι Βικέντιος Μαγγιάρης. Κα

τάγομαι δέ έκ Σοννίνου.
—  Χώρας βριθούσης ληστών, ώς φαίνεται. 

Ε πειδή  οι πλεΐστοι τών συνεταίρων σου είναι 
δμοίως έκ Σοννίνου.

' —  Ναί.
—  Είσαι νέος;
—  Είμαι τριάκοντα ετών.
—  Έ γγ α μ ο ς ;
—  Βεβαίως. 'Η  γυνή μου καί τά τέκνα μου 

ήλθον καί μ ’ έπεσκέφθησαν σήμερον.
—  Καί τί λέγει ή γυνή σου, μαθοΰσα οτι 

έφό/ευσας ένα τών συνεταίρων σου ;
—  Τ ίποτε. Ε ίναι ύπερχαρής.
—  Είναι άληθές δτι διά τοΰ κχτορθώμ'/τος 

τούτου άποκτας διά μιας καί τήν ελευθερίαν 
καί τό ύπό τής κυβερνήσεως προταθέν δώρον. 
Άπό πόσου χρόνου έξασκεΐς τό επάγγελμα τοΰ 
ληστοΰ;

—  Άπό τριών έτων. Κατέφυγον είς τήν 
ληστείαν δέλων νά εκδικηθώ.

— Καί εύρες εύθύς συνεταίρους,
—  Εύθύς. Μή έλλείπουσιν αί ληστρικαί συμ- 

μορίαι έν ’Ιτα λ ία ;
—  Καί πώς έπήλθέ σε ή ιδέα νά φονεύσης 

τόν συνάδελφόν σου;

bre), οστις έν τή  έπισυνημμέν? είκόνι, άντί νά 
κινήται ύπό του άτμοΰ, κινεϊται ύπό του βρα- 
χίονος Ινός εργάτου· καί τέλος έκ τών τ ή ς  
σ υ ν α ρ μ ο γ ή ς  μ ο χ λ ώ ν  (engrenages m o- 
te u rs ) , συνηθροισμένων έπι μίας καί μόνης 
σιδηράς στήλης.

5 07 καί δ 0*. —  Έ κ  τών π λ η ρ ω τ ώ ν  τών 
φιαλών καί τών σιφώνων, ών δ άριθμός άναλο- 
γεΐ πρός τήν δύναμιν τών περί ών δ λόγος έρ- 
γαλείων.

Η Λ Η Σ Τ Ε Ι Α  Ε Ν  Ι Τ Α Λ Ι Α .

τίνος εσχάτω ς περ\ τής έν ’Ιταλία  ληστείας έκ6οβέ\

—  Κύριε, άποκρίνεται δ Μ αγγιάρης, γελών 
πάντοτε, πρέπει νά μάθης πρώτον δτι οί λησταί 
δυσπιστοϋσι πάντοτε πρός άλλήλους, ένεκα τών 
βραβείων, άτινα δπόσχονται αί άρχαί, μάλι
στα δταν ήναι μόνοι, άπομεμονώμένοι, μακράν 
τής λοιπής συμμορίας. Τότε βαίνουσι πάντοτε 
άντιμέτωποι και παρατηροϋσιν άδιαλειπτως άλ- 
λήλων τάς κινήσεις. Τ ή  25 όκτωβρίου, άφ’ ού 
ώδοιπορήσαμεν καθ’ ολην τήν νύκτα, δ άρχηγός 
μας διήρεσεν εις πολλά άποσπάσματα πρός επι
τυχίαν επωφελούς τίνος λείας. Έμείναμεν πέντε 
λήσταί έν τώ  αύτώ τόπω . Μετά μεσημβρίαν 
τρεις τών ληστών, νομίσαντες άναγκαϊον νά 
έπανέλθωσι πρός τόν άρχηγόν, άφήκαν ήμας 
μόνους φυλάξοντας τήν κατωφέρειαν τοΰ δρους. 
Ό  Αλέξανδρος Φογιανος, δ Καλαβρός, άγων τό 
εικοστόν πρώτον ετος, καί εγώ έτύχομεν άρα 
μόνοι. Έμίσουν αύτόν ένεκα πολλών, και άπό 
πολλοΰ διενοούμην ήδη Ϊν’ άπαλλαχθώ αύτοΰ.

Διό άμ’ ίδόντα έμαυτόν μόνον μετ’ αύτοΰ μέ 
έπήλθεν εύθύς ί  ιδέα τοΰ φόνου.

Έκαθίσαμεν έπί τής χλόης, άπέχοντες τέσ- 
σαρα βήματα άλλήλων, άλλ’ έπ ί τής αύτής 
γραμμής, έχοντες άμφότεροι τό τυφέκιον μεταξύ 
τών σκελών.

'Ο  Φογιανος μέ έ®οβεΐτο καί μέ υπέβλεπεν. 
Ά λλ’ έγώ, προφασισάμενος τήν δριμύτητα τοΰ 
άέρος, ερ^ιιψα τόν μανδύαν μου έπί τών γονά
των καί τών βραχιόνων. Ουτω δέ κεκαλυμμέ- 
νος, ήδυνάμην νά μετακινώ τό δπλον μου έν 
άγνοία τοΰ συνεταίρου. Τότε συνδιαλεγόμενος 
πρός αύτόν έπλήριοσα τό τυφέκιον ήρέμα διά δυο 
βολών καί πολλών βολίδων. Άνείλκυια ήσύχως 
τον λΰκον καί άνέμενον εχων τον δάκτυλον επι 
τοΰ σκανδαλήθρου. Ό  Φουγιανος μέ παρετήρει 
πλαγίως, άλλ’ έγώ είργάσθην έπιτηδείο>ς. Είπον 
δτι άπείχομεν τέσσαρας πόδας α π ’ άλλήλων έν 
τή  αυτή γραμμή, έκεΐνος μ.έν πρός τά  αριστερά,

Τ ά διάφορα ταΰτα όργανα είναι συνδεδεμένα 
διά σωλήνων κασσιτέρου, έν οΤς κυκλοφορεί τό 
άνθρακικόν οξύ καί τά αφρώδη υγρά.

Διά τών έργαλείων τούτιον κατασκευάζομεν 
κατά βούλησιν ύδωρ τοΰ Σ έλτζ, άφριόδεις λε- 
μωνάδας, Soda w ater, ποτά δυνάαενα νά 
άναμιχθώσι μετά παντός είδους σιραιοπίου, 
δροσιστικοΰ έμετικοΰ ή  καθαρσίου· και παν- 
τοιους αφρώδεις οίνους.

;  περιέργου βιβλίου.]

έγώ δέ πρός δεξιά. Τό τυφέκιον μου ητο έπ ϊ 
τών γονάτων μου κεκαλυμμένον μέχρι τοΰ άκρου 
τοΰ σωλήνος ύπό τοΰ μανδύου μου. Διηυθυνα 
αύτό ήσύχιος κατά τοΰ Καλαβροΰ, καί άμα έβε- 
βαιώθην οτι ήπείλει κατ’ εΰθεΐαν τό στήθος του, 
άφήκα τό σκανδάληθρον. Αί βολαί εισήλθον διά 
τών πλευρών έκ δεξιών, διεπέρασαν τούς πνεύ
μονας καί τήν καρδίαν, καί έξήλθον διά τής 
δεξιάς ώμοπλάτης. Εύθύς άνέστην, ήνοιξα τήν 
μάχαιράν μου, ώρμησα έπί τόν Φογιανον, δστις 
κατεκλίθη, μή άιρείς μηδέ στεναγμόν, ήρπασα 
αύτόν έκ τή ς κόμης, καί άπέταμον αύτώ τήν 
κεφαλιήν.

—  Ά ! άνεκραύγασα φρίττων, έν ω ή δψις 
τοΰ ληστοΰ, διηγουμένου τήν ιρρικαλέαν πραξιν 
άπέπνεε θυμηδίας και αύταρεσκείας.

—  Άλλά δέν ήδυνήθης βεβαίως νά άποκόψης 
τήν κεφαλήν ευκόλως;

—  Εύκολώτατα. Ή  μάχαιρά μου ήτο όξυ- 
τάτη .

—  Τό αίμα έρρεε βεβαίως αφθονον;
—  Ν αί, άλλ’ έγώ ώθησα τό σώμα διά τοΰ 

ποδός είς τινα λάκκον, δπου οί χωροφύλακες 
εύρον αύτό τή  έπαύριον, έτίναξα έκ τών τριχών 
τήν κεφαλήν, δπως άποβάλη τό περιεχόμενον 
έτι α ίμα , επειτα δέ περιετύλιξα αύτήν διά τοΰ 
μανδυλίου μου καί διά τοΰ μανδυλίου τοΰ Φ ογιά- 
νου, καί κατέβην τό δρος. Περί τήν πέμπτην 
τής έσπέρας ήμην έν Σοννίνω, δπου παρέδωκα 
τήν κεφαλήν εις τήν χωροφυλακήν.

—  Καί δέν ήσθάνθης ούδεμίαν λειποθυμίαν 
καθ’ δ'λην τήν διάρκειαν τή ς σκηνής ταύτης-,

—  Ούδεμίαν, άποκρίνεται δ Μαγγιάοης, 
έκπληττόμενος την έρώτησίν μου. Η  οψις τοΰ 
αϊματος δέν μέ ταράσσει. Άπεκοψα τήν κεφα
λήν τοΰ Φογιάνου, ώς εί ήτο κεφαλή προβάτου. 
Καί είμαι έτοιμος νά έπαναλάβω χρείας τυχού- 
σης τήν πραξιν.

Ο Ι  Τ Π Ο Β Ρ Τ Χ Ι Ο I  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Ι .

Ή  Jou rnal of applied Science δίδει 
άξιολόγους στατιστικάς πληροφορίας περι τοΰ 
άριθμοΰ καί τής καταστάσεως τών υποβρυχίων 
τηλεγράφων, οϊτινες συνάπτουσιν έν τώ  παρόντι 
τάς διαφόρους χώρας τής γής.

Άπό τοΰ 1830  μέχρι τοΰ 1874 κατεστάθη- 
σαν, λέγει ή περί ής δ λόγος έφημερίς, 206 τη 
λέγραφοι ,  συμποσούμενοι είς μήκος 8 0 ,0 0 0  χ ι
λιομέτρων. Έ κ  τούτων 61 κατέστησαν άρχη- 
στοι, 1Λ 5 δέ έργάζονται τακτικώς.

-Η Αγγλία καί ή Γαλλία κατέχουσι τούς

πλείστους καί μεγίστους υποβρυχίους τηλεγρά
φους. ’Επειδή ή μέν πρώτη κέκτηται 29, ή δέ 
δευτέρα 16 · συνδέονται δέ άμφότεραι δι’ επτά 
υποβρυχίων τηλεγράφων.

Άπό τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 1851 κατεσκευά- 
σθησαν μόνον δύο δποβρύχιοι τηλέγραφοι. Άπό 
τοΰ 1852-53 έβυθίσθησαν οκτώ νέοι τηλέγρα
φοι* —  έν ετει 1855 έννέα·—  έν ετει 1856 
καί 57 δύο· —  έν ετει 1858 πέντε, έν έτει 
1859 δεκατρείς· —  έν 1860 δώδεκα· —  έν 
1861 είς · —  έν 1862-66 δε'κα^ ϊν 1867

έπτά · —  έν 1868 δύο, έν 1869 δέκα έπτά, 
έν 1870 είκοσιεπτά· έν 1871 είκοσι εξ, έν 1872 
δύο,έν 1873 δεκατέσσαρεςκαί έν 1874 δεκατρείς.

Μακρότεροι πάντων είναι · δ άπο Ιρλανδίας 
μέχρι τή ς άμερικανικής άκτής N ew  Fourid- 
land, έχων μήκος 3,093 χιλιομέτρων· δ άπό 
’Ιρλανδίας μέχρι τής άμερικανικής Βαλεντίας 
εχων μήκος 3,100 χιλιομέτρων· δ άπό Αγίου 
Βιγκεντίου μέχρι τοΰ I Ιερναμβούκου τή ; Βραζι
λίας, έχο>ν μήκος 3,125 χιλιομέτρων· δ άπό 
Βρέστης, τής Γαλλίας μέχρι τοΰ Αγίου Πέτρου,



εχων μήκος 4 ,1 3 5  χιλιομέτρων, ήτοι ή Γαλλία 
ερ^ιψεν εις τον [ϊυθδν τοΰ ώκεανοΰ τον [χαχρότα- 
τον πάντων τών τηλεγράφων.

Πρώτο; έφευρετής τών υποβρυχίων τηλεγρά
φων είναι 6 Άμερικανδς 
Κΰρος Φ ιέλδ, εϊ; Ον το 
αμερικανικόν κοινοβούλιον 
έψηφίσατο δημοσία; ευχα
ριστήσει; καϊ χρυσοΰν νο- 
μισματόσχημον άριστεΐον.

ΑΙ μεταξδ ’Αγγλία; και 
’Ινδιών, μεταξύ Κίνα;,
’Ιαπωνίας και Αυστραλία; 
τηλεγραφικαί συγκοινωνία ι 
κατεστάθησαν μόνον έν 
ετει 1871. Έ ν  τώ  πα- 
ρόντι δέν ελλείπει η είς 
και μόνος κάλω;, δ τοΰ 
Ειρηνικού ’Ωκεανού, δπως 
δλόκληρος ή υδρόγειος 
σφαίρα περίληφθή υπδ ζώ
νης ηλεκτρικού τηλεγρά
φου, οΐαν. ώνειροπόλει ό 
Κΰρος Φ ιέλδ. “Οταν δ 
έλλείπων οΰτος κάλοις τοΰ 
Είρηνικοΰ κατασταθή, ή 
την γην περικυκλοΰσα τη 
λεγραφική μηχανή έ’ξει 
μήκος 8 ,9 3 0  χιλιομέτρων 
διαιρούμενη είς τρία τμ ή 
ματα. “Ητοι άπδ .'Αγίου 
Φραγκίσκου εις Χονολου- 
λού (3 ,3 5 0  χιλιόμετρά) ’ 
άπδ Χονολόυλου εϊ; Μ ι- 
δουάϋν τής ’Ισλανδίας 
(1,852. χιλιόμετρα) · άπδ 
δέ ταύτης εϊ; 'Υοκοχάμά 
(3 ,516  χιλιόμετρα).

'Ο  κάλως της Λ η -  
gloa- inerican Com- 
pan}· άπητησε 16,00 Οφρ.
δαπάνηνάνά έκαστονχιλιό- 
μ  ετοον τοΰ τμήματος, 
οπερ βυθίζεται εις μεγάλα 
βάθη, καί 5 ,0 0 0  δια τα 
παρά τα ; άκΐάς τμήματα.

Ύπάρχουσιν έν τώ  π α - 
ρόντι δεκαέξέταιρίαι &πο- 
βρυχίων τηλεγράφων, ών 
τά κεφάλαια συμποσοΰνται 
εί; 500  εκατομμύρια Φράγ
κων.

άρεστον Οέσιν θά ευρεθή δ Κ. Μπότασης έντελ- 
λόμενος ν’ άντιπροσωπεύση την Ελλάδα εις 
εκθεσιν, ή τις εσται ή μεγίστη τών μέχρι τοΰδε 
παγκοσμίων εκθέσεων! . .  (Μ έ ρ ιμ ν α .)
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Άνέγνωμεν είς τα ; ή - 
μερησία; εφημερίδας δτι 
ή ήμετέρα κυβέρνησις ένε- 
τείλατο τώ εν Νέα 'Υόρκη 
γενικώ προξενώ κυρίω 
Δ . Μπόταση, Ϊνα συγ
χαρώ αυτοπροσώπως τδν 
πρόεδρον τής άμερικανι- 
κής δημοκρατίας επί τή  
έκατονταετηρίδι τή ;  άνε- 
ξαρτησίας αυτής. Καί τοΰτο μέν έχει κα
λώς. Άνέγνωμεν ώσαύτως δ’τι δ ψηθείς πρό
ξενος ελαβε τήν εντολήν όπως άντιπροσω- 
πευση τήν Ε λλ ά δα  κατα τήν έν Φιλαδελφία 
παγκόσμιον έκΟεσιν. Άλλ’ δμως, εί μή άπατώ - 
μεθα, εκθεματα Ιλληνικα δέν άπεστάλησαν, αν 
δέ ατομα τινα άπεφάσισαν νά στείλωσιν εργα 
αυτών, ταΰτα παν δ, τ ι άλλο θά καταρτίσωσιν 
η συλλογήν Ιλληνικήν. Ε ις ποίαν λο πδν δυσ-

ΑΛΛΟΚΟΤΟΙ Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Πλήν τών πολυαρίθμων έκθέσεοιν αϊτινες γ ί
νονται καθ’ εκάστην έν Ευρώπη καί έν Αμε
ρική, ήτοι παγκοσμίοιν, γεωργικών, ιππικών, 
κυνικών, δρνιθολογικών, κ. λ π .,  οί Ά γγλοι καί 
οί Αμερικανοί δργανίζουσι καθ’ έκάστην καί άλ- 
λας παραδοξοτάτας καί γελοιωδεστάτας, οΤον · 

Έκθεσεις πιπών καί παντοίοον πραγμάτων

αναγόμενων είς τδ καπνίζειν. —  ’Εκθέσεις 
στρατιυιτικών στολών. —  Εκθέσεις προσθέτου 
δδόντων. —  Εκθέσεις νηπίων άπδ εξ μηνών 
μέχρι δυο ετών. —  Εκθέσεις τροφών. —  ’Εκθέ

σεις πωλουσών κυριών (de
m oiselles de m agasin)!

Κατά τήν έν Φιλαδελ- 
φία γενομενην εκθεσιν τ ιτ- 
θών, συνηθροίσθησαν 800 
περίπου εύρωστόταται, 
μεγαλόμασθαι καί πολυ- 
γάλακτοι τίτθαι μετά τών 
ίιποτιτθίων αυτών βρεφών, 
καθ’ ήν έκαστος ήδύνατο 
νά βεβαιωθή ϊδίοις ομμασι 
περί της αλήθειας τών εκ
τεθειμένων εμπορευμάτων.

Άλλά πρδς ταϊς άλλαις 
έγένετο εσχάτως έν Σάν 
Φραγκίσκω εκθεσις ροπά
λων καί κορυνών, πυγμά
χων, και άλλων άμυντι- 
κ“ ν οπλών. Έ ν  ταυ τη 
συνέβη τδ εξής φοβερόν 
δράμα, οπερ οίίτω πως 
διηγείται άμερικανικη τι; 
έφημερί;.

’Αγρονόμο; τις , διαφθεί- 
ρας τήν γυναίκα δπλοποιοΰ 
τίνος τοΰ Ά  γ . Φραγκί 

σκου, έξέφυγε τήν οργήν τοΰ 
ύβρισθεντος συζύγου, κα
ταφυγών είς τά .πρ". ς βορ- 
ρϊν αυτοΰ κτήματα.

Δέκα μετά ταΰτα ετετι 
έπανήλθεν είς Σάν Φραγ

κίσκον δι’ υποθέσεις ’του. 
Κατά τδ μεταξύ διάστημα 
ή μέν «τιμασθεΐσα γυνή 
άπέθανεν, δ δέ ύβρισθεις 
άνήρ, μεταλλάξα; ονομα, 
ένούίζετό ά τών άπδ πολ
λοΰ.

'Ο  άπατεών περιεφ.- 
εετο άμέρίμνος έν τή  έκθε- 
σει τών ρο-άλοιν, εχων 
γυμνήν τήν κεφαλήν, ένε
κα τής θερμότατος, οτε 
παρατηρεί έπί τής τραπε- 
ζης εκθέτου τίνος πελώ
ριον δόπαλον κάτεσκευα- 
σμένον έκ τριών μολυβδί- 
νων σφαιρών, φριττουτών 
άκάνθαις καί ήλοις σιδη- 
ροϊς, καί έφηρμοσυένων 
έπί τριών ράβδων δστοΰ 
φαλαίνης, συνηρμοσμένων 
κατά τήν βάσιν αύτών έν 
μια δέσμη.

—  Πώς μεταχειρίζεται 
τις τδ φοβερόν τοΰτο οπλον; 
έροιτα ούτος τδν έμπορον. 
Ούτος δέ, άναγνωρίζων τδν 

κακοΰργον, δστις ήτίμασε καί κατέστησεν αύτδν 
δυστυχέστατον, λαμβάνει τδ £όπαλον καί απο
κρίνεται ήσύχως.

Ααμβάνομεν αύτδ καί μεταχειριζόμεθα ούτως. 
Καί ταΰτα είπών, διαρρηγνύει διά τοΰ ροπά

λου τδ κρανίον τοΰ έραστοΰ αγοραστού.
'Ο  δπλοποιδ; δικασθεί; ήθωώθη.
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