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Επειδή λήγει ήδτι ό δεύτερος μήν άπό 
τ?|ς έκδοσεως τοΰ περιοδικού τούτου ένο- 
|ti(M(UV χαλον να Ααίσωα,εν αναγκαίας 
Ttv«{ πλν,ροφοριας έπί τινων αντικειμέ
νων, νά ΰπομνήσωμεν τάς υποχρεώσει; 
ήμών καί τών Κ. συνδρομητών xai ν’ ά- 
παντήσωμεν πρός πάσας δρ,οΰ τάς άπευθυν- 
θείσας πρός ήμάς κατά καιρόν ερωτήσεις.

ίΐς  άρχόμενοι ττ,ς έκδόσεως, έν τφ  
προλογφ, εϊπομεν, τό περιοδικόν τοΰτο 
σκοπεί τήν μετάδοσιν τερπνών καί ωφε
λίμων αναγνωσμάτων προς πάντας, ιδίως 

άπβίλέπον πρός τό σύνολον τών συν
δρομητών αύτοΰ καί οΰχΐ πρός τάς ΐδι 
αί,τέρα; τινών, δσον καί άν ύποτεθώσιν 
αυται ευλογοι, διαθέσεις. Ψρονοΰμεν δε 
ότι δεν έψεύσχμεν τήν άμολογίαν ήμών 
έκειννιν* καί άς έζιτάσωμεν τά  δγι«.οσΐίυ- 
θέντα άρθρα.

ΣΙς τά  όκτώ, μετά τοΰ άνά χειρας,έκ- 
οιΛιντα μέχρι σήμερον φυλλάδια κατέχω- 
ρήθτ,σαν ΐίς τάς ςτίλας τής Εθνικής Βιβλιο- 
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Διάφορα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.
1. 'Ιστορία τοϋ ΚρινοΜνον (πρωτό- 
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μανικοΰ, ύπό Π. Γ. Κλευθεριάδου.

3 . Λ ί βαμβαχεραί οίχίαι, έκ τοΰ L  
Ληηέθ Scientifique.

4 . Α Ι ίκ τοΰ θα.Ιασσίου άφροΰ ηΐχαι. 
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6 . Ίόιοτροπίαι τών μεγάΛων ά^ρώ ν. 

Διάφοροι γνώμαι κ*1 αποφθέγματα, 
πλϊΐΤ* ανέκδοτα καί τις άλληγορία, 

Ή  Πενχη χαί ή Ί τ ία  (πρωτότυπον) 
κΛτά μίμησιν τών γερμανικών τοΰ 
K nebel.

ΔΙΗΓ11ΜΑΤΑ.
1. O u.U a , γραφέν γερμάνια τί ΰπό Η . 

R on  καί μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλ- 
λικοΰ τοΰ X . M arm ier.

2 . Ή  Κόρη τοΰ ΤεΛώνου^ γραφέν Αγ
γλιστί ΰπό V ilhelm  O E rte l καί 
μεταφρασθέν έκ τής γαλλικής άπο- 
μιμήσεω; -routdouardScheffter καί

3 . ΤόΦρονριοντονΑΙμοσταγοΰΐΒρά-
* X ου) τής Κομήσσης D ash , μυ

θιστόρημα άρχόμενον έν τώ φυλλα- 
δίφ  τούτω κ«1 νομιζόμενον ώς τό 
κάλλιστον τής συγγραφέως ταύτης. 

O lK K. συνδρομηταί λοιπόν τής Εθνι
κής Βιβλιοθήκης παρατηροΰσιν, έκ τής 
ανωτέρω ποικίλλη; καί έκλελεγμένη; ύ
λη ;, δτι δέν έφείσθημεν ούδενό; κόπου ϊ-  
ν* άναδείξωμεν τό περιοδικόν τοΰτο αν
τάξιον τών υποσχέσεων ήμών καί τής ί ;  
Ιτυχεν ευνοϊκή; ύποδοχής πανταχοΰ. Διό
τ ι  τά  «.ετ αστερίσκου προδεικνύμενα άρ
θρα έλήφθησαν έκ τής U ne lectu re  par 
jo u r  ανθολογίας, δπου ύπάρχουσι τά  ώ- 
ραιότερα εργα τή ; Γαλλικής καλλολογία;* 
άρκεϊ δέ νά ρίψνι ό αναγνώστη; βλέμμα 
έπί τών θαλασσίων  ΦυΓ&Ο',τηΰ Τνφώνος, 
τοΰ θαΛασσίον Σίφωνος^ τοΰ Κ α ρχα 
ρία, τοΰ Βορείου ΣέΛαος, τοΰ J v ffτρό
πον χ.Ι., ϊνα πεισθ?ί περί τή ; αλήθειας 
τών λόγων μας. Κατά τοΰτο δέ νομίζο- 
μεν δτι ένεωτερίσαμεν μικρόν, επειδή μέ
χρι τοΰδε σπανίω; 9ι ουδέποτε εϊδομεν 
τοιούτου είδους περιγραφάς δημοσιευο- 
μένας.

0  δέ ποιητής τής Χ ίου δον.Ιης καί 
τοΰ Ά γ ιο ν  Μψ&^ σ·»γκαταβαίνων, έκό-

σμησε πρό πάντων καί θέλει καλλύνει 
τάς στήλας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης διά 
τών ιίοιήβ*ων αύτοΰ, δοί/ί ήμΐν Ή ν  ά
δειαν τή ; δημοσιεύι&ω; $κ τών Άνεκόύ*  
τώτ αύτοΰ ΠοΙηΐίχών Μ φ τ ύ ν ,  ών μία 
είναι καί ή έν τ<Τ> σημερινή φυλλαδίω, ή- 
τ ι;  δημοσιευθεισα διά τοΰ έν Παρισίοι; 
έκδιδομένου Έθνιχοϋ ψ μ εΜ γίο ν  ίτυχε 
τή ; καλλίστη; ύποδοχής* ώς και σειράν 
τινα άλλων έπιγραφομένην Α θ ή να ς  αϊ- 
τινες νομίζομεν δέν έχουσιν ανάγκην τής 
άσθενοΰ; ήμών συστάσεω; πρός τοΰ; άνα- 
γνώσαντα; τό ΤΙρι-Λίρι.

Είς τό μέλλον θέλομεν δίδει καί βιο
γραφίας συντόμους^ μάλιστα τών συγ
γραφέων ών έργα δημοσιευομεν καί κατά
λογον τών συγγραμμάτων αύτών, τό ό
ποιον νομίζομεν άναγκαιότατον* πρός 
χάριν δέ τών ΚΚ. αξιωματικών, οιτινες 
τοσοΰτον φιλοτίμω; συνέδραμον τό πε
ριοδικόν τοΰτο, θέλομεν δίδει βιογραφίας 
τών μεγάΛων στρατιωτιχών xal την Ι
στορίαν διαφόρων χοΜμιχών αντικει
μένων.

Ουτω λοιπόν ή Εθνική Βιβλιοθήκη 
μετά τοΰ παραρτήματος αύτής τοΰ ΚΟ- 
ΜΗΊΌΣ ΜΟΝΤΕΧΡΙΣΤΟΥ, κατ’ ούδέν 
υπολείπεται, εί μή δέν πλεονεκτεί σχε- 
τικώς τοΰ σκοποΰ αυτής, τών λοιπών 
περιοδικών* έπειδή δ1 ό λόγο; περί τοΰ 
Κόμητος Μοντεχρίστου, δέν νομίζομεν 
περιττόν νά εϊπωμέν τινα περί αύτοΰ ά- 
παντώντες εί; τάς αίτηθείσας ήμϊν πλη
ροφορίας περί τοΰ ποιοΰ τοΰ μυθιστορή
ματο; τούτου.

ό  Κόμη; Μοντεχρίστο; έδημοσιεύθη 
τό πρώτον έν τ?1 σπουδαιότατη έφημερίδι 
τών Συζητήσεων κατά τό 1 8 4 1 , καί ί ·  
τυχε τοιαύτης ύποδοχής, ώστ* άμέσω; 
έξεοόθη είς έκατοστυίαν χιλιάδ«ν άντι- 
τύπων καί ίξακολαυθεϊ ϊκτοτε έκδιδόμε- 
νος κατ’ ίτο ; σχεδόν παρά διαφόρων έκ- 
δοτών* ήδη δέ έπαυσε πλέον άριθμοΰν τάς 
έκδόσεις καί τάς χιλιάδας τών άντιτύπων. 
Αφοΰ δ ’ έπλούτισε τούς πολλούς έκδότας, 
οΐτινε; πάντοτε όφελοΰνται τά  πλεϊστα, 
άφήκε καί περίσσευα* Είς τόν συγγρ*φί* 
τοσοΰτον, ώστ* νά δημιουργήσει πραγμ*" 
τικώς τό έν τφ  μυθιστορήμ«τι περιγρ*"
φό[χενον άνακτόριον τοΰ Μοντεχρίστου, καί 
νά κοσμήση τοΰτο διά τών ^,σανρών τής 
τέχνη; καί τή; φΰσιώςί* tfiv
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των τής Ανατολής καί τής Δύ·-εω; συλ- 
λεγέντων, ώ; τά μυθολογούμενα ανά
κτορα τών άρχαίοιν Σουλτάνων’ τό δο· 
ξοκόπημα δε τοΰτο έπωνόμασαν άφε- 
λώ ; οί Γάλλοι μιγαΛοπρεπΐ} tpLLlar" 
έκτό; δέ τούτων έπέφερΐ καί εισόδημα έ- 
τήσιον τώ  ’Αλεξάνδρω Δουμα μετά τών 
άλλων όνομαστών αύτοΰ έργων, τών 
Τριών σωματογυΐάχων, Μ ετά είκοσιr 
ίτη , και Ύποχόμητος τή ; ΒραζεΛύημ:,*™. 
τής άναριθμήτου πληθύος τών λοιπών δρα
μάτων καί μυθιστοριών τοΰ έκκεντρ'.κοΰ 
καλάμου αύτοΰ, 2 0 0 ,0 0 0  χιλιάδας φράγ
κων.

ϊχ ε ι  δέ καί τ ι έπεισόδιον περιεογότα- 
τον,κα'ιπρό πάντων διά τόν συγγραφέα αύ- 
τοΰ. ήμέραν τινά έλαβεν ό Κ. Δουμάς 
μικρόν γραμμάτιον άνάινυμον περιέχον 
συναλλαγματικήν 3 0 0 ,0 0 0  φράγκων έ- 
ξοφλητέαν έν Γαλλική Τραπέζη μετά 
τών όλίγων αύτών λέξεων περίπου. Ε π ε ι
δή άναρρωννμένος, χνριε, ΐχ  μαχρΆc « · 
σθεηίας ειχον πρύς ΰιασχεδασικ τό ώ- 
ραιότατον μνθισιόρημα ημών, τόν Κό- 
μητα Μ οντεχρίστον, δστις ού μικρόν 
συνέτεινε ν' άναΛάδω τήν υγείαν μου 
σάς παραχαΛώ νά όεχθήτε τό μιχρόν 
αύτό ποσόν.

ϊα ΰ τα  όμολογεϊ ό μυΟιστοριογοάφος 
Δουμά;.

Εκ τής μεγάλη; δέ δημοτικότητος 
ταύτης έπλασσε καί Δράμα ομώνυμον 
μετά πολλής επιτυχίας διδαχθέν έπί 
τής σκηνή; τοΰ Γαλλικού Θεάτρου καί 
κατόπιν ώς μελόδραμα εί; δλα σχεδόν τά 
θέατρα τή; Εύρώπη;* έσύστησε δέ καί ε
φημερίδα όνομάσα; αύτήν Μ οντεχρίστνν.

Τό μυθ'.ς·όρημα τοΰτο μετεφράσθη σχε - 
δον εί; δλα; τά ; γλώσσα; καί έτυχε παν
ταχοΰ αναγνωστών, διότι, πρό; το ΐ; ά λ 
λοι; πλεονεκτήμασιν αύτοΰ, είναι καί ή- 
θικώτατον* εί; έκάστην σελίδα διαλάμπει 
ή εύποιία, καί ή εύγνωμοσύνη' ζωγραφεΐ- 
τα ι δέ παραστατικότατα ή κακία καί ή 
άργά ΐ| ταχέως τιμωρία αύτής.

ή  δέ Ιστορία τή ; τύχης αύτοΰ έν έ λ -  
λάδι εΐν’ έν συντόμω ή έξής. Μετεφράσθη 
έν Κωνσταντινουπόλει δέν ήξεύρομεν παρά 
τίνος, διότι δέν εΐδομεν τήν μετάφρασιν 
ταύτην, άλλ’ έγένετο τυχαίω ; παρανάλω
μα τοΰ πυρός,όλίγων διασωθέντων άντιτύ
πων* κατόπιν' έπεχείρησι νέαν μετάφρα-
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σιν αύτοΰ ό Κ. Γρ. Καμπούρογλους, έν 
τνί αγγελία τής όποίας ονομάζει ατελή τήν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν γνωρίζομεν 
ό'μως διατί μετά τήν Ικδοσιν δύο ·?1 τριών 
φυλλαδί&ιν διέκοψε τήν δημ.οσίευσιν αύ
τοΰ. Ισω; τά ατυχήματα ταΰτα συνέβη- 
σαν ϊνα ή Εθνική Βιβλιοθήκη λάβ/ι τήν 
τύ/ην τής δημοσιεΰσεως καί άποπερατώ- 
σεως τοΰ ωραίου τούτου μυθιστορήματος.

Έ πί τέλους έπενθυμίζομεν εί; τους ά- 
πανταχοΰ συνδρομητά; ήμών τάς υπο
χρεώσεις αύτών, άφοΰ ήμεΐ; ουτω π ι-  
στώ; φυλάττομεν τά; ίδικά; μα;.

’Επίση; παρακαλοΰνται καί πάντες εί; 
ου; άπεστάλησαν φυλλάδια η θέλει άπο- 
σταλή τοΰτο νά μας άπαντήσωσιν εάν 
δέχωνται  ̂ νά έπιστρί’ύωσιν αύτό έάν 
δέν έπιθυμώσι νά γίνωσι συνδρομηταί,

Α . ΒΑΜΠΑΣ.

■--------------------— o v a »

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ .

Έ ξ  ανέκδοτων ποιητικών μ,ελετών 

ΘΕΟΔΩΡΟΤ Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ.

( ΙΛ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

Τ Ο  Β Ε Β Α ΙΟ Ν  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  M A S ·

1.

ΙΙρώτητα τήν γ ΐ ν  έγώ της γης Α δε*6άτηί,
IIcO τρέχω, έν ψ στρέφιτβι π ιο ι τ^ν αξονάττ,ς, 
Κ«\ δ ιχσχιζ ιι  τοΰ κινβΰ τ^ π»γ«τώδβς χάος, 
ϋ ς  γ ίγα ς  οστι; αφροντις ttpe$ottvci άιννάως.
Κ’ή γη *ιΐ5»ν— «Α&λι* ίνητέ! «Ις π ί ν  σου βημ*

« Βιδέζβις Tifhs το p.v4iu«. ·

2.
Κοτρά^ην -ngpl ϊροσιρέν χχ\  χρνσουαίνην Ιύσιν 
Πρ^ς τ άν^Ιη,τέ χαλλύνοντ* τήν ήριμοΰσΛν φύβιν> 
Και μ/ βΓΐϊον μέ τήν άκατον ςρωνήν τών άρωμάτ<·ν· 
-*>Επλάσ6ημιν νάς·ΐφωμιντήνκλρ*ν τών θυμάτων, 
• Είν’ή άκμή μ*β «χρ**μή! θνητΙ, ·1ς « iv  αου βίίμβι 

« ϋ α δ ίζ ιις  προς το μνημ«· *

S.

Χρυσών έντόμων έπ α υ τ ί  ιβόμ^ιζι tb  σμην·;*
0  βόμβο< των ώμοίχζι μυοτηριώίτ,ς θρήνος ! - . .  
νΑς πί-ϊαν κίνησιν πτιρών, iv Itp^ άγνβί^,
Μία ζωή ίσΐΰνιτο, ^  έγ«ννίτβ μ ία  ! .  . .
Και ή φθορά,κ’ήγίννησιςμ 'ιΓ πον· ι ΐς  παν αουβημα 

κ Β α ίίζ ιις  πρ^ς ik  μ ν ίμ » .  »



4.
Ο κω ς πραΰνω τήν istxpav Χου κάίους άλγιιδονα 
Π κουια  τήν λ ιγύφ θ·γγβν του δάοους άηδίνα*
Α λλά χ* ι ΐς  Tbv -βορμότορον ip*Ttx&v τ*ς βτίνον 
Λ ιίχρινα  Tbv μΛρ«ομ&ν, BUxptvt tb.v n*ve%u 
Tb μέλος της μοι «λκγΓ — « θ ν η τ Ι, *U « α ν « υ { ίή μ *  

« Β α δίζιις  icpbc Tb μ ν ή μ α .»

β:
Μέ βήμα βραδυχίνητον πβνθουντος 6&οιπ&ρου 
Φ ύλλα ΐΐϊά τη σ χ  ωχρά άγρίου φθινοπώρου.
U aav αυτά ιιχώ ν  ζω ής άρτίως ν ιχρ ω θ ι(* χς! , . 
ύ (  θάλλω σήμιρον »γώ , χβ Ις Ιθαλλον έ π ία η ς . . · 
Κ αί j  τρυγμός των μ 9{ λ ιγ Γ « θ ν η τ Ι  ι ΐς  ιΐαν βου βήμα 

« Β α δ ίζκ ς  itpb< Tb μνήμα. »

6.
Τ 4 τι δαχούων ίστριψ α iisb  τήν γήν Tb ϊμ μ α  
Ε ίς  του αίθριου ουλάνου Tb χυανίζον χρώ μα '
Κ ’ ιΐδ α  νά φέρ* b ήλιος α ίματηράς χηλίδαο · . .  
Ε ίδα  ιταντοΰ τρ ο μ α χτ ιχά ς καταστροφής βφριγιδας* 
Κι* 4 O'jpavbc, xt* 6 ή λ ιο ςμ ’<Ι*ον* ι ΐς  * 5 ν  βου βήμα  

■ Β α δ ίζ ιις  «pb t Tb μ νή μ α . »

Λ πιλπισ ία  ί χα ί ή  γ ϋ # χι* b οΰρανδς, χαί τ* άνθη, 
Τά ιντομα, ή αηδών, Tb φύλλον που ’ξηράνθη 
Tb παν auTb* καταστροφής βίχων έν άρμονέφ,
Μ’ «ίπον ίτ ι  άλήθβια ύπά ρχιι μ&νον μ ία ,
ΕΓς θλιβιρδς προορισμός*— ό τ ι  βίς πα ν 'μα ς βήμ α  

* Χωροΰμ<ν icpb; Tb μνήμα . »

8.
Μόνον δταν ήρώτησα Tbv ανθοωπον Tbv ιΐδα 
Ιχα ιώ ς  οίστρηλατουμινον άπ  Svstpa χ* έλπίδα* 
Διά Tb μιγαλοίόν του τον ιίδ χ  νά χομν&ζφ,
Νά άπιιλ^ί, νά μ α ίν ιτα ι, νά xafop, χαί νά σφάζη, 
Καί νά φωνή' * Πώς ώς θι^ς τής γή ς, δέν π ίπ τ ι ι  θύμα, 

« Δίν τον προσμίνοι μνήμα. »

9.
0^ άθλιος ί Tbv λόγον του δίν οΓχι τ ιλ ιιώ σ ιι,
Κ* ιΐδα  Tb σ5μά του πνοή θανάτου νά νιχρώσ^, 
Ειδα τό μ ιγ ιλ ιιό ν  του νά χαταπίσιρ χόνις,
Ε ίδα τά πλούτη τβυ ΐ ν ^ ς  τής νιχριχής σινδόνης, 
Κ ’ οΐ ζωντις νά Tbv φίρωσι vixpbv μ |  σπιόδον ρήμα 

« Είς Tb οίχτρόν του μνήμα. »

Ιανουάριος τοΰ 1803 .
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Οί ΙΙαταγόνες δέν είναι, όπως μέ
χρι σήμερον παρίστων αυτούς, πα
ραπλήσιοι τών γιγάντω ν, άλλ ’ άν- 
Ορωποι, άναμφιβόλως, υψηλοί, τών 
όποίων^ συνήθως τό σώμα, G πο'δας 
καί πλέον, είναι Ισχυρότατης χατα- 
χατασχευής· έχουσι δέ τήν χροιάν 
υπέρυθρον, τάς τρ ίχας μέλαινας, ά- 
οράς χαί άπεοιποιήτους, χαΐ οί μεν 
άνορες χείρουσι τήν χομην, αί δέ γυ
ναίκες τρέφουσιν αύτήν μακράν, σχη- 
ματίζοντες δ*.’ αύτής πλοκάμους, είς 
τά άκρα τών οποίων χρεμώ?: ποι-

|κιλλο'χρο«ς υέλους· im  χρ ίω  at τ4  
, σώμα των μετά γή ς  ίρυθρ&ς χαί. π«- 
| ριχοσμοϋσι τούς όοΟαλμ®ύς των μετά 
! κύκλων έρυθρών καί λευκών, xal φέ- 
ρουσιν βραχέα υποδήματα καί {μα- 
τισμον έχ δϊρμάτων ζώων, τά όποΓα 
συ,δράπτουσι μετά χορδών, καί ουτω 
κατα?κευάζουσι είδος βραχέος έπεν- 
δύτου, τόν όπόΐον φέρουσιν επί τών 
ώμων πρός τά  Ιξω άνεστραμμένον 
Ιχόντες τόν φλόκον.

Οί Παταγόνες προετοιμάζουσι 
πολλά όλίγον τάς τρογάς  αύτών, 
χαί προτιμώσι ταύτας ώ μάς ώς 
χαί τό χρέας άκόμη. Έ άν δέν έπι- 
τόχωσι Οήοαν άλιβύουσιν ίχθΟς 
μετά δικτύων χατεσχευασμένων έχ 
χορδών έάν δέ καί ένταΟβα άποτύ- 
χωσιν ύποφέρουσιν ύπομονητιχώς 
τήν πεΤναν. Οί πλεΤστοι αύτών είναι 
ιππείς, καθώς καί αΐ γυναίκες, καί 
Ιχουσιν έφιππια, χαλινούς,άναβολείς 
καί προσαρμο'ζουσιν είς τά  υποδήματά 
των είδος πτερνιστήρων ξύλινων, ή, 
tva χάλλιον είπωμεν, κέντρων. "Οπως 
δέοί γείτονες αύτών τής Χιλής, έχοι>- 
σι καί ουτοι ώς όπλα τόξον καί σφεν
δόνην, τά όποια μεταχειρίζονται 
μετά πολλής έπιδεξιότητος. Είναι 
έχθροί πάσης εργασίας καί τό πνεΟ- 
μά των μικρόν άνεπτυγμένον καί ό- 
λιγώτερον ή περιέργεια, αύτών είδο- 
μεν αυτούς έν τοΐς εύρωπαΐχο?ς 
πλοίοις διερχομένους ένώπιον πλη- 
θύος άγνώστων αύτοΐς άντιχειμένων 
μετά τής μεγαλειτέρας αδιαφορίας. 
Τό δέ καταθέλξαν αυτούς ήτο χά - 
τοπτρον έν τφ  άποίή» έκατοπτρίζον.το 
μυρίους ποίβ^ντες μορφασμούς. Γλυ
κείς xeti ήσυχοι έχ φύσεως «ριός τβδς 
προσοερομένους βίς άύτ^ύς χαλώ ς, 
είναι βίαιοι χαί σχλη^ο ύργιζόμε\οι. 
Κύρισχονταϊ είς παντελή ~ άγνοίαν, 
δέ'; Ιχουσιν ουδεμίαν Ιδέαν ιδιοκτη
σίας, έκτός τής Ιπί τών όλίγων Απα
ραιτήτων έργα λείων αύτών^ καί' μ ί- 
κροτάτην έπί(ΐης τή^. 0 ρ ή σ χ ι ί * ^ ,

t j **
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Μ ΕΤΛ Φ ΡΛ ΪΙΣ  Α. ΒΑΜΠλ.

Κ Ε Φ λ λ Α Ι Ο Λ  Α'.

Π ιριγραφή.

9 8 α ρ α  τάς δ /θα ; τ ί ;  Κρεύζτ,; και «λπ - 
βίον του Μαιλλέ, σώζονται ετι ερΐίττια 
τινα  αρχαίου καί φεουδαλικοΰ ενδιαιτ"/ι· 
μ α το ; χαλουμένου φρούριον τοΰ ΙΙαρο· 
χθίου Βράχου, ώς έ» τοϋ μεγέθους τοΰ 
βράσου έ<ρ’ ου ιί>χο5όμειται* ε^ει δ ουτο; 
όγ&οτχοντα ποίώ ν υψο; και ΰπερκειται 
ήλ£€ατος τοΰ ποταμοΰ, δστις ρέει παρα 
του; π ό ία ; αύτοΰ χαρίει; και διαυγνι; 
έπ ί κοίτη; άνίσου ευρους, ποΰ μέν κατα* 
π ίπτω ν έκ κρημνών, ποΰ 8ζ έλικοει- 
δώς κυλιόμενος καί μαρμα(ρων ώς πλάς 
αργύρου οιά μέσου χλοερών παρόχθιων, 
κατοπτριζομένων εις τά  νάματα του.

Μεταξύ τών σκιαζόντων δένδρων τας 
δχθας της Κρεύζης, αί βαθυπράσινοι καί 
ηδύοσμοι καρύαι, καστανέαι τινες σκιεραί 
καί αί ώχραί τό φύλλωμα καί υδροχαρείς 
ίτέα ι, φιλοΰσι καί καλύπτουσι τό μέρος 
τοΰτο* άλλά καί αί πράσινοι καί πυκνό
φυλλοι κλήθραι, αί χλοάζουσαι αίμασιαΐ 
καί αί ύψίκομοι αιγειροι, ένούμεναι εις συ- 
οτάδας μετά τών άλλων, αναδεικνυουσι 
■ηοιητικότερον τό τοπεϊον. Η γραφική *«· 
τη  ίπαρχία καλύπτεται έπίση; έκ πτελεών, 
βαλανηφόρων δρυών, σημιδών καί φηγών 
βαθύσκιων, αρδευομένων πάντων δαψιλώς 
παρά τών δια^εόντων πυκνά ποταμίων 
καί έκ  πληθύος άλλων μικρότερων £υα- 
κίων, τά  όποια κατέρχονται τών όρέων 
χα ί σχηματίζουσι πολλά; καί μικράς πο- 
λυίχ^υ; λίμνας.

Ο τίπος ο&τος, ό συνορεύων τφ  ΑΛμου- 
ζ(νρ, ίι,αβχίζεται θαυμασίως άπό στενάς

καί βαθεια; κοιλάδα; καί υψηλά ίρη, τών 
οποίων 6 πυρ·>,ν, ώ ; έπί τό πολΰ συνι- 
σταται έκ σχιστόλιθων καί γρανιτών, καί 
τινα έξ αύτών έγκλείουσιν Ηφαίστεια, τών 
όποίων διατηρούνται εΐσέτι τά  Ιχνη άνα- 
ζητούμενα παρά τών γεωλόγων καί ζω
γράφων καί είναι πληρη δρυΐδικών α 
ν α μ ν ή σ ε ω ν  ώ; πρός τους συγγραφείς καί
τ ο ύ  <3θΦθύς-

ή  τοττοΟεσία του φεου^αλιχου τούτου
οικοδομήματος, όμοιάζει μ,εγαλως πρός 
τήν τής πόλεως Βουσσάκ, κειμένης έπί- 
σης έπί άποκρήμνου βράχου, καί περικυ- 
κ λ ο υ μ έ ν τ ,ς  άπό τείχη  υψηλά καί πυργο
φόρα, τών όποίων δεσπόζει άκρόπολι; 
μετ’ επάλξεων Κ οντοτών, αίωρουμένη 
έπί β ρ ά / ο υ  σχεδόν απροσίτου, έφ ί ς  καί 
πάλιν ύπέρκειται πύργος βαρύς. ΑΙ π ό 
λεις αύται, τά  μεσαιωνικά ταΰτα iv- 
δια ιτήματα , τά  έγηγερμένα έπί τών 
άπορρώγων βουνών, ή'ϊαν ίΐ έ;χ*λλον νά 
χρησιμεύσωσιν ώς πόλεις ή φρούρια ό /·?*· 

Είς τον»ς πόδας τοΰ βράχου? έφ 
έπικάθηται βαρΰ τό φρούριον, ώραίος fr- 
δρόμυλος κατοπτρίζεται είς τά δοατ* του 
ποταμού, τά όποια θραύονται έιΛ τοϋ 
τρονοΰ του, καί έκεϊθιν κ«τέρχοντ«ι 
αφρώδη καί κελαρύ^οντα... Ελικοειοής 
κλίμαξ ένώνιι τόν περιστεριώνα τοΰ μ ύ 
λου τούτου μετά μικροϋ τινο; n a p e ? ^ "  
ματος κειμένου πρός τά  μαγιΐ(βι* τ*^ 
φρουρίου,καί καθιτ# Ιτ ι μάλλον ΐδ ^ υ θ μ ο ν  
κ*1 γραφικήν τίιν θέσιν j o »j  μύΐό» ΰ®ό 
φρούριον καί τοΰ φρουρίου O s0jriv  μύλον-
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Είναι δέ πιθανόν δτι έξ αρχής άπό τής οC- 
χοδομήσεως τών δύο τούτων χτιρίων, & 
μύλος έχοησίμευσεν ώς κατοικία ύπηκόοο 
% γαιοκατόχου τινό; τοΰ άρ/οντο;, Ϊ7«ς 
μάλιστα υπηρέτου <ιν4$ κα ί ουτω. διά  
τής χλίμακος ταύτης ή συγκοινωνία ητο 
εύκολωτέρα καί ταχυτέρχ* διότι ανέκα
θεν λέγεται δτι οί άρχοντες ,ήγάπων τ6 
τρυφερόν κρέας χαί μάλιστα τούς νωπούς 
έχθύς, διά τοΰ μέσου δέ τούτου οΐ κυπρί
νοι, οί Γσακες, οί παχεΐς λάβρακες καί οί 
*ΥΧ^Κ» μίτέβαινον μόλις άλιευόμενοι έν 
τ?| Κρεύζη εί; τό μαγειρείον τοΰ πυργοδε
σπότου.

έ κ  τοΰ δώματος χαί των παραθύρων 
του Παροχθίου Βράχου έζετείνετο τό 
βλέμμα έπί μαγευτικής έκτάσεως κ α ίπ ε- ι 
ριέβαλλεν ευρύ ό'ιάιτΥ,μα κατά τό όποιον 
έσχηνογραφείτο ήώραία πόλις τοΰ Μαιλ- 
λέ, χαί οί σύσκιοι γήλοφοι έπ* άμφοτέ- I 
ρων τών οχθών τής Κρεύζης' έκεΐθεν αί 
ζωηραί φαντασίαι x«l αί τρυφεραί ψυχαί, 
ήδύναντο νά πιστεύσωσιν δτι έπί τοΰ ύ
ψους τούτου εΰρίσκοντο πλησιέστερχ τοΰ 
ουρανού, δθεν κατέρχονται αί άγαθαί 
ίδέαι καί αί εύγενεΐς έμπνεύσεις, πε-  ̂
ριβαλλόμεναι έντός νεφέλης φωτεινής 
έπιστεφούσης τό φρούριον τούτο*' ένώ τά 
ταπεινά πεδία, βυθισμένα έν τίί σκιά, 
δτι δέν ήδύναντο νά μετάσχωσιν εΐς τάς 
ουρανίας ταύτας σχέσεις* έκεί έφαίνετο 
δτι ήδύνατο νά αίσθανθ/) τις τήν ψυχήν 
του άκουσίως όρμώσαν πρός τάς αγνώ
στους έκείνας χώρας, τάς αίθερίας καί 
περιλαμπείς, δθεν κατήλθε καί πρός τάς 
όποίας όφείλει νά έπανέλθν).

Τ-άρχουσι δοξασίαι βαθύτερα έγκε- 
χαραγμέναι τών λοιπών έν τ·7ί χαρδία 
ήμών, αί όποΐαι εΐσέδυσαν έν ταύτη 
διά·<τής έποπτείας τών θαυμασίων καί 
τής αποκαλύψεως* προκύπτει δ ’ έχ τού
του δτι τό μυστηριώδες χαί ό πνευμα
τισμός ΐσχύουσι παρ’ ήμΐν μάλλον τών 
άτυχώς έπί τής Ολης θεμελιωμένων δοξα- 
σιών,μαλιστα δέ έπί τών μή διαφθειράν? 
των ϊτ ι την άρχικώς θείαν αύτών φύσιν 
οιά διδαγμάτων άθέων καί ασεβών, έπι- 
6λαβών εί; τούς ασθενείς xal εύμ*ταβό- 
λους δργανισμούς.

έάν τις θελτ,στι νά έμβαθύνη έν ταϊς
«ΐτιαίς τινών ύπάρξεων, δύναται V άνχ·
*® υ· £ ?t ®’· ™“Ρ· δπου έγεννήθ»)σαν

ί 1 1

$ δπου έβίωσαν τινές σοφοί, πεπαιδευ
μένοι, $ ασεβείς τινε; έπέδρασαν ίσχυ- 
ρ’ώς έπί τών συμβεβηκότων τοΰ βίοο 

,«ύτΔν .καί έπί τών α γ η μ ά τω ν  τ ά  όποΐα 
έ&έσποσαν αύτώ ν.. Ουδέποτε ύπήρξα ό- 
πχδός τών μοφοδόξων, ώστε νά φρονώ 

I τόν μέν γεννηθίντα είς τά  ταπεινά π ε 
δία Λ ε(ς αφανή άναχωρήματα κακόδοξον 
καί άσεβίί, τόν δέ όρειγενή καί ζώντα έν 
εύηλίφ άγαθόν, μεγαλόφρονχ,γενναίον χα ί 
συμπαθητικόν* άλλ'δτι οί οφθαλμοί όί βλέ- 

I ποντες συχνώτερα τόν ουρανόν, τό στήθος 
I τό άναπνέον καθχράν χαί ζωογόνον αδραν, 

βοηθεϊ τήν υψωσιν του πνεύματος καί τόν 
Ι άγνισμόν1 τής ψυχής* δ ,τ ι τ ις  σκέπτεται 

ύπό δάσος πυκνόν, δέν σκέπτεται καί 
έπ ί·' αναπεπταμένης πεδιάδος, ούδ’ α ί 
γεννώμεναι ίδέαι έπί τής χαλικώδους 
παραλίας, όμοιάζουσι πρό; τάς έμπνεομέ- 
ν*ς ήμΐν έχ τών όχθών βυακίου τίνος. 
Τό πνεύμα καί ή ψυχή άπαυγάζουσι π ε 
ρισσότερον ή όλιγώτερον ζωηρώς τά  συγ- 
κινούντα αυτήν. ή  θέα λοιπόν του ωραίου 
καί ή άνάγνωσις τοΰ κχλοϋ είναι άναγκχιό- 
τατα εΐς όποιουδήποτε είδους ανατροφήν.

Τό φρούριον τοΰτο, τό τοσοΰτον ά λ - 
I λοτε μεγαλοπρεπώς κατφκημένον, τό. 

τοσοΰτον πολυ'τελώς κεκοσμημένον, η τα 
ηδη σιωπηλόν ώς μνημεΐον δπου ήφχνί- 
σθησαν ή χαρά, αί έορταί, ή ευδαιμονία,, 
ή δό^α καί οί έρωτες τών εύγενών δε
σποτών, δπως τά  λείψανα αύτών άνχ- 

| παύονται είς τό κοιμητ^ριον τών προγό
νων των.

ή σιγή α5τη τής μοναξίας τής δια- 
“εχομένης τόν θόρυβον, Ιχει τό βαθέως 
θλΐβον! τά οικοδομήματα ταΰτα τά χ«- 
τα^ρέοντα ουτω ταχέως έκ τής στιγμής 
καθ’ V  Ιμεινον ακατοίκητα, έμπνέουίιν 
αλγεινά xxl λυπηρά αίσθ^Α«τ«1. . .  έχει, 
τόσχι αναμνήσεις περιστοιχίζουσι τόν  ̂
νοΰν, αναμνήσεις ζωηραί, έχ τών όποίων 
ή φαντασία όρμωμένη, πρός στιγμήν, έ- 
παναφέρει τούς αρχαίος κατοίκους, άνε- 
γείρει τά χαταπίπτοντχ τείχη, καί κο- 

^  πολυτελείας, ή'τις τά. 
ώράβ,ε πάλαι* έπαναβλέπει τάς εΰειδεΐ; 
δεσποινίδας, τών 6mi«ty αί ξανθχί' $ μέ- 
λαιναι χόμαι έστέφοντο. ύιΛ  πιλίδια ώ- 
ραϊχ, δθεν Ιπιπτον κρι^δεμγ« χ<^μ»^ζον- 
■τα «ί« τάς πνοάς τών ζεφύρων' έπα»α- 
πλασσιι ή φχντασί* «τθΰνας 4λ«γώτερον

λαμπρούς Χαί όλιγώτερον ευώδεις τών 
δεσποινών, αΐτινες £παιζον χαί έλαμπον 
*ίς τάς έορτάς τοΰ φρουρίου! Τούς ερωτι
κούς ίππότας, φέροντες τά χρώματα τών 
δεσποινών τής καρδίας των καί ριπτομέ- 
νους εΐς τάς μάλλον έπιμόχθους επιχει
ρήσεις, χωοίς ούδ’ έπ’ έλάχιστον νά τ.αρα- 
πονώνται διά τάς παρεμβαλλομένας άνα- 
^ολάς είς τήν ευδαιμονίαν αύτών! Ιίπανα 
βλέπει, τάς περιστεράς, γλυκείς ερωτι
κούς αγγέλους, έστολισμένας τόν λαιμόν 
μ ετά  κυανών ταινιών νά πετώσιν έκ τού 
ένός πύργου είς τ,όν άλλον, φέρουσαι είς 
τό ράμφος ευώδη γραμμάτια συγκινούντα 
τά  στήθη έφ’ ών έρίπτοντο! εΐτα, παρα
στέκεται είς τάς άποδημησεις, καί βλέ
πει δάκρυα θερμά ζέοντα, ειτα, τήν χ α 
ράν καί τά  σκιρτήματα κατά τήν επάνο
δον . . .  ε ϊ τ α , . . . τό γόητρον τούτο τών
όραμάτων άφανιζόμενον* |γόητρον κατά 
τοσοΰτον πικρότερον καθ’ δσον ή πραγ* 
ματικότης είς $ν έπαναπίπτει είναι πραγ- 
ματικότης θλιβερά, γυμνή, ψυχρά, ώς 
πάσαι αί πραγματικότητες τής ζωής, 
βτιγναί καί ά π α τ /ιλ α ί. . .  είς άς ή ψυχή, 
ύψωθεϊσα είς τάς χώρας τών προσδοκιών, 
ΰραύεται ώς τεμάχιον κρυστάλλου έπί 
βράχου . . .  Πρίσμα ίριδωτόν τής φαντα
σίας] Πρίσμα στιλπνόν καί άκτινοβόλον! 
^ ια τί θραύεσθε ουτω ταχέως, τό έν μετά 
τό άλλο, καλύπτοντα τόν όρίζοντα διά 
πέπλου πένθιμου·, διατί νά μή δύναται 
τις τούλάχιστον νά διατηρήσν) πλάνον
έλπίδα δπως είς δλας τάς ονειρώξεις, νά 
θωπεύση τό όνειροπώλημα τοΰτο, τήν 
μόνην έλπίδα 9|ν περιμένει τις έν τώ κό· 
σμφ τούτφ . .  . νά βαυκαλισθνΐ. . .  ν’ ά- 
ποχοιμηθη μ ετ’ αύτής . . .  καί νά μή έ- 
γερθί! πλέον ή διά  νά χοιμηθ^ τόν αιώ
νιον ύπνον!. .  . Διατί·, . . .  διατί j ή λέ- 
ξις αύτη, ή όποία ήδύνατο νά λύση τόσα 
προβλήματα . .  . νά μή τυγχάννι άπαν- 
τήσεως Ινα λύσν) τό πρόβληματής ευδαι
μονίας, τοσοΰτον εύφυώς προσωποποιη- 
θέν είς τήν άναζήτησιν τοΰ φιλοσοφικού 
λίθου . . . .  πάντες τόν άνεζήτησαν . .  . 
άλλ’ ούδείς τόν άνεκάλυψεν . . . .  Επι- 
ζητεϊν τήν ευδαιμονίαν. . . .  άναζητεϊν 
καρδίαν διά τήν σήν, εϊναι ίσον τοΰ φθεί- 
ρειν τήν ζωήν ώς ό Νικόλαος Φλάμελ 
ήφάνισε τούς θησαυρούς του άναζητών 
τών τρισεοδαίμονα λίθον! . . . .  Ούδέν

-ρέπει νά πΐριμέντ, τις . . . ούδέν ν' άνα- 
ζητη . . .  έάν θέλη νά μή έξεγερθίί σκλη
ρά ήπατημένος.

Πρό τριάκοντα περίπου ετών παρου- 
σιάΊϋη κυρία τ ις  ζητούσα νά ένοιχιάστ) 
δύο δωμάτια τού σαθρού τούτου φρουρίου, 
πρότασιν τήν οποίαν ουδέποτε ήκουσεν 
ό μυλωθρό; άφ’ ου χρόνου έγένετο κτή- 
τωρ τών έρειπίων τούτων, τά όποΐα είχεν 
άγοράσει είς εύτελεστάτην τιμήν, ώς έ- 
πωλήθησαν ό'λα τά  κτήματα τών έξορί- 
στων κατά τήν έποχήν εκείνην.

—  Αλλά, κυρία, φοβούμαι ό'τι δέν θέ
λετε εύχαριστηθή' διότι πρό πολλοΰ χρό
νου τό φρούριον τούτο είναι έρημον, ειπεν 
ό μυλωθρός είς τήν ξένην.

—  ίπάρχουσιν, κύριε, ύπέλαβεν αυτη, 
περιστάσεις, καθ’ ά; ό άνθρωπος πρέπει 
νά συμμορφοΰται πρός αύτάς.

— · ΐίπειδή τά  οικήματα τοΰ μύλου εί
ναι εύρύχωρα, δύναμαι, έάν θέλετε, νά σάς 
ενοικιάσω Εν μέρος' θέλετε δ’ ϋχει καί 
τήν θυγατέρα μου Ιωάνναν ϊνα διασκεδά- 
ζητε όλίγον, τήν Ιωάνναν, ώραίαν κόρην, 
μά τήν πίστιν μου. Δέν ,τό λέγω διότι 
είμαι πατήρ της . . .  άλλ’ εΐν’ όμολογου- 
μένως ή ώραιοτέρα τοΰ τόπου, καί όμο.ά- 
ζει εντελώς τής μαχαρίτιδος . . .

Αέγων ταΰτα  ό μυλωθρό; ένόμισεν ό'τι 
ώφειλε νά στενάξ·(ΐ.

—  Σάς εύχαριστώ, κύριε, διά τήν κα
λοσύνην σας* ή έν τώ  μύλω κατοικία εί
ναι ύγρά δι’ έμέ. Οί ιατροί μ’ έσυμβού- 
λευσαν ν’ αναπνέω ατμόσφαιραν καθχράν 
χαί νά,κατοικώ είς ύψηλόν μέρος* διά 
τούτο δέ έσκέφθην δτι θέλω ώφελεΐ κα
τοικούσα έν τώ  γηραιώ τούτω φρουρά* 
θέλω δ’ εντούτοις εύχαριστηθή πολύ νά 
γνωρισθώ μετά τής άγαπητής σας Ιωάν
νας, τής όποίας αί έπισκέψεις θέλουσι μέ 
εύαρεστηθή μεγάλως.

» Α Κυρία αδτη είναι άσχημοτάτη, έ* 
σκέφθη ό μυλωθρός* άλλά φαίνεται καλώς 
άνατεθραμμένη καί όπωςδήποτε θέλει 
2χει σύντροφον ή θυγάτηρ μου καί ώφέ- 
λειαν τήν όποίαν δέν ύπελόγισα* είναι 
ό'μως παράδοξος νά θέλη νά κατοικήση 
είς τά  ερείπια αύτά καί νά φωλεύση μετά 
τών κοράκων καί τών νυχτερίδων . w .  
Αλλά, τό κάτω κάτω, αΰτά ·ϊναι ίδική 
της ύπόθεσις, τ ί  μέ μέλλει έμέ. t

Ουτω όμιλών καθ' έαυτόν ό μυλωθρός



τάς Ι&ρεί*< αίθούσας τοΟ ένδιαι- 
τ ίμ α το ς  τούτου, άκολθυ9ούμενος «Λρά 
τ$ς ξένης, ώς έάν ·ί$ελε νά τ$ί έξελέςνι 
τό μέρος foot) τ,δύναΐΙΙ, ϋ ν  βχι χάλλι- 
<ττα, τούλάχι<τθν πρηβόντως νά κατοιχτί»*).

0  κυρί* έβΐάθτι εΓς τι μέρος συνεχό·1· 
μενον μετά τίνος άλλου άμφότερα Ιέ  
χείμεν* iv είδει άντι θαλάμου, έξ οδ ίρ - 
χίζί χλίμαξ άπότομος χαί έλικοειδίις, 
ψέρουσα είς Ινα τών τε^βάρων πύργων 
του φρουρίου, τόν πρός άνατολάς κείμε
νον. ΠολλαΙ βαθμίδες τ ίς  κλίμακο; είχαν 
χ α τα ^ ύ β ε ι, «λλά μετά μιχροΰ κόπου 
χαί όλίγ-ης τόλμης, Αδύνατό τις ν’ άνα($- 
£*χγφ| βύΗν καί ν’ άπολαύτρ ττ,ν θ*υ- 
μασίχν θέαν τών πέριξ έχ τοΟ δώματος 
τοΰ φρουρίου* έπί τής χορυφϋς ίλω ν τών 
πύργών δπρίίχον θυρίδας ίυγκοχνωνουβΓχι 
μετά δώματος έκτεινομένου έφ’ όλης τϋς 
βτέγτς τοδ οικοδομήματος. Τά δίφρακτα 
τοΰ δώματος τούτου $ταν διερ^γμένα 
είς πολλά μ^ρη, **i εύκόλως αδύνατο νά 
καταληφθίι υπό «κοτοδίνης δ κάτω προττ- 
βλέπων* οί έπιβκεπτόμενοι όμως τό φρού~ 
ριον τοΰτο r,rmv σπάνιοι* ξένοι τινε; ά - 
κού^αντες νά γίντ,τat λόγβς «ερί τ?,ς θχυ~ 
μασίας αύτοΰ τοποθεσίας, $  φίλοι τών 
αρχαίων δεσποτών οίτινες ίρχοντο πλήρεις 
Ιερών χ«1 τρυφερών αναμνήσεων* διότι 
άπό τής έξορίας, ούδείς ·ίίκουσε πλέον νά 
όμιλώβι περί τ%  άφανεισθείσης άναμφι» 
βόλως οίκογενείας ταύτης.

—  ίδοΰ, κύριε, είπε τφ μυλ»θρφ τά 
δύο δωμάτια τά  όλιγώτερον μεγάλα, 
χαΐ τών όποίων ή θέα έπί τοΰ ποταμού 
μοί άρέσχει* τό Ιν διά  τόν αδελφόν μου 
χαΐ τό ετερον δ ι’ έμέ’ άρχουν.

(Ακολουθεί.)

ΑΙ Ι Ε  Τ Ο ΐ  6 A A A SSI0 r  Α Φ ΡΟ Τ ΒΙΠΑΙ

—  Γενικώς πιστεύεται δτι αί 
ώραΐαι αυται λευκά! πίπαι αί τόσον 
έκτιμώμεναι παρά τών εραστών τοΰ 
καπνίσματος, παράγονται πραγμα- 
τικώς άπό. τον άφρόν τής θαλάσσης· 
ένώ ή ύλη εξήςκατασκευάζβυσιταύ
τας ύπάρχει έν τί) γ ή , καί καλείται 
μαγνεσήτις λίθος (Mahnesile). Εύρί- 
σκετα». δέ είς τά πέριξ τών ΙΙαρισίων,

| είς Ιίιεμόντε, βίς τήν Μικράν ’Α
σίαν καί είς τήν Ελλάδα* τό ώ- 
ραιώτερον είδος ίύρίσκεται είς τά 
περίξ τοΟ Κιλτσίκ1, έν τ |[ ‘Α νατολή

η  λ ό γ χ η . ff i  λ ^γχη  είναι^ δπλον 
ιδιαζόντως γαλλικόν, καί διά τήν 
αρχήν του,καϊ διά τήν φοβέραν χρήσιν 
αύτοΰ παρά τών γάλλω ν στρατιω
τών. Λέγεται γενικώς ότι τό δπλον 
τούτο έφιυρέθη εις τήν Βαιόννην 
κατά τό 1671 , έξ οδ καί βαΐοννετα 
έπεκλήθη. Ιδού 5έ τί λέγει περί τού
του είς τά Απομνημονεύματα αύτοΰ 
6 Κ . ΙΙουΟσεγγΟΰρος· «'Οταν ό τ α γ 
ματάρχης ΙΙουΟσεγγούρος, τώ 1 6 4 2 , 
είς τι μέρος τής Φλάνδρας, άπέστελ- 
λε τούς ύπ’ αύτόν στρατιώτας πέραν 
τών διωρύγων, δέν εδιδεν είς αύτούς 
ξίφος, άλλά λ ό γχα ς  τών όποίων ή 
λεπίς ειχε μήκος ποδός καί τών ό
ποίων ή ξυλίνη λαβίς εισήρχετο ενα 
πόδα επίσης έντός τοΰ σωλήνος τοΰ 
τουφεχίου ». Κατά τό 1703 , εκ τών ε
πανειλημμένων συμβουλίων τού Βωμ- 
πάν άπεφάσισεν ό Λουδοβίκος XIV 
νά όπλίση δλον τό γαλλικόν -κεζι- 
κόν μέ λογχοφόρα δπλα* έκ τής έ- 
ποχής ταύτης, Τό δπλον τούτο «πέ
δη είς χειρας τών γάλλω ν στρατιω
τών ό τρόμος τών έχθρών αύτών.

ΙΙοό πάντων δέ ή ^αλαιά σωμα
τοφυλακή τοΟ Ναπόλϊοντος έδό|βισε 
τήν λ ό γ χ η ν  έφαίνβτο καταφρονούσα 
τήν πυρίτιδα, καί, ώς οί ανδρείοι πο- 
λεμισταΐ τού μεσόφωνός, έμάχσντο 
δι’ αύτής σώμα «ρός σώμα. Κατά 
τόν Πολωνικΐν πόλβμον Ινα τά γμ α  
ώρκίσΟη νά pri) καύσ^ μήτε jttatv πυ- 
ριτο€ολ*ί}ν . κατά τΛν Φώσσων, κα!, 
ίφάγρ-ατικώς, διά |ίότΓ4ς τής λό γχη ς 
άπέκρουσε πάσάς τάς προσβολάς· τό 

‘άνδρείον τούτο τάγμα άνανεώΟη ε 
πτάκις κατά το διάστημα , τρύ πολέ
μου Τούτου. ^Επίσης δέ διά τής 
λόγχης ένικήθ^σαν ©ί ?Ρώσσ<Η κατά 
τάς μάχας τή ς  *Αλμας jmiI ^ oO Ί ν -  
κερμαν* < ν uvr


