
Στρατηγό; ΚΑΟΥ Φ ΜΑ Ν ί> πορθητής τής Χίβα;.

Είπόντες έν σελ. 1 0 6  τοϋ Μ ουσείου  ολίγα τινά 
περί Χίβας και τής υπο τών 'Ρώσσο>ν άλώσεως αυ
τής ,  προς συμπλή,ρωσιν εκείνων δίδομεν σήμερον τήν 
εικόνα τοϋ /.ατά τήν έκ ιτρατείαν εκείνην άρχηγοϋ 
τών ρ ω σ ικ ώ ν  στρατευμάτων στρατηγοϋ Κάουφμαν.

ΙΩΑΝΝΗ* I. ΡΟΥ*Ω·

τέλος·]

'Οσημέραι ή μελαγχολ ία  τοϋ 'Ρουσώ ηΰξανε και αί 
δυνάμεις του ήλαττοϋντο ,  και δ γέρων έξησθένει 
μάλλον καί μάλλον. Τοϋτο βλέποιν 5 φίλος του Ρ. 
Λ. Γιραρδΐνος καί λυπηθεί; αΰτόν, τόν προσεκάλεσεν 
εϊς την χαριεστάτην κατοικίαν του εν τώ  χωρίοι 
' Ε ρμενομβί.Μ ΐ), την οποίαν δμως δ καταβεβλημένος 
ΓΡουσύ δέν ήξιώθη νά χαρή πολύ, διότι έζησεν Ιξ μό
νον εβδομάδας. Την 20  Ιουνίου, άφ ου έδείπνησεν 
έκοιαήθη ησ υχώ τατα  δλην την νύκτα , την δ επιού
σαν έξυπνήσας λίαν προ>ΐ, περιεπάτησεν είς τόν κ?,- 
πον κατά  την συνήθειάν του, καί έπιστρέψας εϊς τήν 
οϊκίαν, επιε τόν καφέν του μετά τής συζύγου του καί
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ητοιμάσθη νά υπάγ/, είς έπίσκεψιν. ’Αλλά μόλις έξελ- 
θών, ησθάνθη δριμύ ψϋχοςκαί σφοδράν κεφαλαλγίαν. 
Η σύζυγός του έδραμε νά έτοιμάση ιατρικόν τ ι ,  άλλ 
δ'Ρουσώ αίφνης έπεσε κατά  γής άναίσθητος, καί / ω- 
ρίς νά έκβάλϊ) φωνήν έξέπνευσε τή  20  Ιουνίου 1 7 7 8  
έν ηλικία έξή*οντα καί £ξ έτών, καί έτάφη αΰθημε- 
ρόν έν Ερμενομβίλλη, έν μέσοι μικράς τίνος λίμνης 
έπί βράχου όνομαζομένου η νήσος τώ ν  Λ ΐγε ίρ ω ν . Τόν 
Σεπτέμβριον δε τοϋ 1 7 9 4  μετεκομίσθ/;σαν τά  οστά 
του εϊς Παρισίους, καί κατετέθησαν έν τώ  ΙΙανθέω, 
οπου κεΐνται πάντες οί έπίσημοι άνδρες τής Γαλλίας. 
'Η δε πατρίς αΰτοϋ Γενεύη έστησε πρό τινων έτών 
άνδριάντα είς τ ιμήν τοΰ τιμήσαντος αυτήν υίοϋ της.

Τά συγγράμματα  τοϋ 'Ρουσώ άριθμούμενα συμπο- 
σοϋνται είς όγδοήκοντα καί τέσσαρα. Καί ναι μέν 
πολλά τούτων είνε άπλα ΐ  έπιστολ,αί, πο ιήμ ατα ,  ή καί 
τε μ ά χ ια  μεταφράσεων, άλλ έάν δμως ένθυμηθώμεν 
δτι πολύ άργά ήρχησε νά γράφνι, καί δτι  έγραφε 
μ ετά  πολλής δυσκολίας καί κόπου, ώς αΰτός που ομο
λογεί,  δέν δυνάμεθα νά μή δμολογήσωμεν καί ημείς, 
δ τ ι  λίαν γόνιμος ήτο δ Ρουσώ, διότι ώς ε’ίδομεν καί 
τραγωδίας έγραψε, καί κωμοιδίας, καί μελοδράματα, 
καί μυθιστορήματα, καί Ποιητικά δοκίμια, καί Λεξικά 
τής Μουσικής **ί τ ή ;  Βοτανικής, κλπ. κλπ.
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' Οσχ  μ-έχρι τούδε περί Ρουσώ διηγηθημεν θά εγι* 
νοντο κχθχρώτερα καί εύληπτότερα, έάν παρείχομεν 
κ χ ί  άνάλυσιν τών συγγραμμάτων του καί άνεπτύσσο- 
μεν τάς έν αύτοΐς ιδέας καί δοξασίας, διά τών οποίων 
ίσχ ίσα έξηγοϋνται πολλά πχράύοξχ τοϋ βίου παντος 
μεν συγγοαφέως, ιδία δε τοϋ Ρουσω. Κχ·. τοι δε τοϋ 
Μουσείου τά  όρια είνε στενά καί δεν χ^ωρούσι τοιαϋτα 
πρά γμ α τα ,  άλλ’ δμως θά είπωμεν καί περί τούτων 
ολίγα τ ινά ,  τά  έλ ίγιστα έξ δσων είνε δυνατόν νά εί- 
*77Υ) τις ττρος τον  σχ.οττον τούτον .

’Εν πρώτοις πρέπει νά σημ-ειώσοψ.εν δτι τέσσαρες 
ίδίο); είνε οί μεγάλοι άνδρες τοϋ 111 αιώνος, περί τους 
όποιους τάσσονται οί λ.οιποί οΰχ ήττον  επισημ.οι 
συγγραφείς. Τών τεσσάρων τούτιον τά  ονόμ.ατα είνε 
Βολταΐρος, Ρουσώ, Βυφφων και Μοντεσκιε, ών έκα
στος άφήκε καί σύγγραμμά τ ι ,  θεωρούμενον ως το . 
τελε ιότα-ον  τού είδους του, καί ό μ.έν Βολταΐρος 
τά  λυρικά ποιήματα, ό Βυφφών τήν Φυσικήν Ιστο
ρίαν, ό Μοντεσκιέ τό Πνεύμα τών Νόμων, και ο 
'Ρουσώ τόν Αιμύλιον ίδίο)ς δε τά  τρία τελευταία  εινε 
τά  τελε ιότατα  μνημεία τοϋ πεζού λόγου, τά  οποία ο 
i n '  αιών έκληοοδότησεν είς τους έπερχομένους αιώνας.

Τό ονομα τοϋ 'Ρουσώ είνε άδιασπάστο>ς συνηνωμ.έ- 
νον μετά  τοϋ ονόματος τοϋ Βολταίρου. Οί δύο ούτοι 
έπενήργησαν πολυ έπί τών συγχρόνων των, έξ άντι-  
θετώ ν <jv)ULsict)v οργω μ ένο ι .  Kat ο (λεν Β ολταΐρος τ^αρα* 
δ ε χ ό μ ε ν ο ;  τ ά  φ ρ ονή μ α τα  το υ  αίώνός του ,  τ α  α ν α -  
πτύσσει καί τ α  τελειοποιεί, δ δέ Ρουσώ άναγκαζει 
τόν αίώνά του νά δεχθή τά  φρόνημα τά του, διότι 
τ α ϋ τ α  συνεφώνουν κατά τ ι  πρός τά  τοϋ αιώνος του. 
Καί δντο)ς δ i n '  αιών έτεινεν είς την έξόντωσιν τών 
ύπαρχόντο)ν πολιτικών νόμ.ο)ν και θεσμών, διότι αν- 
τέκειντο είς τάς τότε  έπικρατούσας ίδεας. Γούτο ίσα 
ίσα έζήτει καί δ 'Ρουσώ, διά τόν λόγον δτ ι ,  ένεκα 
της κοινωνικής θέσεώς του, ο); ειόομ.εν, και τοϋ καχυ- 
πόπτου  χαρακτήρας του καί τής ιδιωτικής διαγωγής 
του, εύρέθη έξ άρχής είς άντίθεσινκαί σύγκρουσιν πρός 
την κοινωνίαν καί πολλαχώς έπχθεν ή φιλοτιμία του. 
Έ κ  τούτου εξηγείται ή μεταξύ αΰτοϋ καί τοϋ αιώ- 
νό; του ύπάοχουσχ συμπάθεια, έκ τούτου και αί συ
χνά*. παοαδοξολογιαι του. Ο Ρουσο) α γαπά  την άν· 
θρωπότητα κατά θεωρίαν, δηλ. τήν ανθρωπότητα 
τοιαύτην, όποιαν αύτός τήν φαντάζετα ι μ,ισεΐ δε και 
π;ριφρονεΐ τού; άνθρώπου:, οποίοι εινε οι σήμερον 
άνθρωποι. Καί η άντίφασις δε αΰτη απ α ντά τα ι  καί 
είς τά  συγγοάμ.μ.ατά του. Εν (ί) ητο άνηρ λ.ογιος,1 εν 
τώ  πρώτο) ίσα ίσα συγγράμμ.ατί του άνχθεμχτίζε ι,  
ώς είδομεν, τάς έπιστήμας καί τά  γρά μ μ α τα .  Εν ώ 
ήτο φίλος τής μουσικής καί δή καί μελοποιος, κα τα -  
φέρεται δριαύς κατά τής μουσικής καί τών θεάτρων 
έν τ α ΐ ;  ποός τόν Ααλαμΰέρτην έπιστολαΐς του. Εν 
ώ ήτο πολιτικός φιλ.ίσοφο;, τί  λεγει εν τώ περιάνι- 
οότητος λόγω του καί εν τώ  Κ οινωνικω συμ6ολαιω; 
Ζητών νά έξηγήση πώς έσχηματίσθησαν κατά  πρώτον 
αί κοινωνίχι, θεωρεί τόν έν κοινωνία ζώ ντα  άν
θρωπον ώ ; Tt ζώον δι-εφθαρμένον, τό δποΐον δηλ. έξέ- 
πε-ε  τής πρώτης αυτού άληθοϋς κχί φυσικής κ χ τ α -  
στίσεο)ς. Συμβουλεύει λοιπόν δτι  οι άνθρωποι πρεπει 
νά διαλύσωσι τάς κοινωνία; καί νάναλάβωσι τόν πρό*. 
τεοον άγριον βίον, δστις φυσικά τοΐς αρμόζει.

’Εν δε τώ  μυθιστορήμ.ατί του Νέα 'Ελοϊσία, έν 
τή  όποία ποαγματεύετα ι περί δλο)ν τών κοινωνι
κών άρετών καί καθηκόντων, εισάγει άνθρώπους, οΐ
τινες ένάρετοι δντες τά  τεί αισθήματα κχί τούς λό
γους, διά τών πράξεώντων δμ.ως παραβχίνουσι κατά  
πάσαν στιγμήν τούς κανόνας τής ηθική;, τού; οποίους 
πάντες οί άνθρωποι άκολουθοϋσιν. Εν τή  Νέα Ελόί- 
σία καταφαίνετα ι ιδίως ή κλίσις τοϋ Ρουσώ πρός τάς 
παραδοξολογίας καί τάς αντιθέσεις, π. χ .  μετά  τής 
αΰτής δεινότητος δμιλεΐ κατά  τής αΰτοκτονίας καί 
ύπεο αΰτής. Εν άλλο) δε συγγράμματι αΰτοϋ, τό δ 
ποΐον εινε αΰτη ή βιογραφία του καί έπιγράφεται 
'Εξομολογήσεις, έν ω δμ-ολογεΐ o n  πρόςπάντας έφά
νη αχάριστος καί παρημέλησε καί τού; φίλου; t o u  

καί τού; γονεΐ; καί τά  τέκνα του— τά όποΐχ άμα 
γεννώμενα τά  ερριπτεν εί; τό βρεφοκομεΐον καί οΰδέν 
αύτών ήθέλησεν ώ; πατήρ νάναθρέψη —· , έν φ ,  λέγομεν, 
ομολογεί οτι οΰδέν τών καθηκόντων τούτο)ν έξεπλή- 
ρωσε, θεωοεΐ δμο>ς εαυτόν ώς τόν έναρετώτατον τών 
άνθοο')πων, καί δέν έντρέπεται νά το είπν) καί πρός 
τούς άναγνώστας του. Τέλος δέ έν τ φ  Αίμυλίω ανα* 
πτύσσει σύστηαα περι παίόων άγωγής άκατόρθωτον 
καί τοιούτον, κ αταντά  νά κατας-ήσή τόν μαθητήν 
του έχθρόν πρός πάντα  δσα θάπαντήση κατά  τόν βίον 
του. ’Εν αύτφ  καταφέρεται κ α τά  τών γραμμάτων, 
κατά  τού χριστιανισμού, κατά  τής κοινωνίας, ώστε, 
ώς είπέ τις τών έπικριτών του, επρεπεν δ Ρουσώ νά 
δημιουργησγ, άλλον τινά κόσμ,ον, έν τ φ  δποίω νά 
κατοικίση τόν άνθρωπόν του, δποΐον αύτός τόν θέ
λει. Καί τ φ  δντι έν τ φ  ήδη ύπάρχοντι κόσμο), είνε 
αδύνατον νά ζήσϊ) δ Αίμύλιός του, δπως τον άνέ- 
θρεψε.

Καί τοι δέ η μεν θρησκεία, ήν αΰτός παραδέχετα ι 
εΤνε άνευ λατρείας, ή δε ηθική άνευ έφαρμογής καί ή 
πολιτ ική του άνευ βάσεως, άλλ. δμο>ς πάντες μ.ετ 
εΰχαριστήσεως άναγινώσκουσι τά  συγγοάμματά του, 
έκμαγευόμενοι καί κατα/.ηλούμενοι ύπό τοϋ έναρμο- 
νίου ΰφους του κχί τής ά κ χτα μ α χή το υ  δεινότητος τού 
λόγου τοϋ λογίου τούτου Πρωτέως, δστις κατά  τήν 
τέχνην τοϋ γράφειν έξεταζόμενος, είνε ό άριστος καί δ 
τελε ιότατο ; τών συγγραφέων τής Γαλλίας.

Ε ΡΓ Α  Β Ρ Α Β Ε Υ Θ Ε Ν Τ Α  
ΕΝ  Τ Ω  Δ ΙΑ Τ Ω Ν  ΙΣ Μ Ω  Γ11Σ ΡΩ Μ Ι1Σ .

Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η .

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

θεραπευόμενος ύπό τοϋ Μαχάονος·

Τό άνάγλυφον τούτο, εργον είκοσιπενταετοϋς νέου 
τοϋ κ. ’ίδράκ γάλλου καλλιτέχνου, υπόθεσιν έχει τήν 
εξής. Ό  Φιλοκτήτης κομισθείς έκ τής Λήμνου εις 
Τροίαν υπό τοΰ Όόνσσίως και Νεοπτολέμου θερα
πεύεται υπό τοΰ Μαχάονος’ εβραβεύθη δε κατά  τόν 
πϊρισυνόν έν Ρώμή διαγωνισμόν, μ.ετά τή ;  εν σελ.

81 είκόνος τής έπιγραφομένης Έ π ί  τώ ν πο τα μ ώ ν  
Β αβνλώ νος.

’Εκ τοϋ καλλιτεχνήματος τούτου, τό δποΐον μάς 
ενθυμίζει γενεάν δλην ηρώων, άφορμήν λαμβάνοντες, 
νομίζομεν καλόν νά γνοιρίσωμεν είς τούς άναγνώστας 
ήμών τόν Φιλοκτήτην, διηγούμενοι τά  κατά  τόν π ι 
κρόν αΰτοϋ βίον.

' θ  πολυπαθής ούτος ήρως τών 'Ομηρικών χρόνων 
ητο υίός τοϋ Ποίαντος, βασιλέως τής Θεσσαλίας καί 
πιστός σύντροφος τοϋ Ηρχκλέους, τόν δποΐον παρη- 
κολούθησεν είς δλας τάς έκδρομάς του. Ο Ηρακλής 
άποθνήσκων άφήκεν είς αΰτόν ώς ένθύμςσιν κχί κλη
ρονομιάν τά  πο λυ τ ιμ ώ τα τα  πράγματά  του, τοΰτέστι 
τά  φαρμακερά βέλη του, τά  όποια ήσαν βεβαμμένα 
διά τοϋ αΐμ,ατος τής έπτακεφάλου Λερναίας Υδρας, 
τήν οποίαν αύτός είχε φονεύσει άπαλλάξας τήν Αργο
λίδα τοϋ φοβερού τούτου έχθρού. Διά τών βελών δέ 
τούτων ό Φιλοκτήτης έτέλει, ώς λέγομεν κοινώς, θαύ- 
μ.ατα, διότι ουδέποτε άπετύγχανον, καί ώς έκ τούτου 
έθεωρεΐτο δ έξοχώτατος τών συγχρόνοιν του τοξοτών. 
Άλλά συγχρόνο>ς τ ά  βέλη έκεΐνα εγειναν α ιτ ία  καί 
τής δυστυχίας του, ώς θά ίδωμεν μετ ολίγον.

Μετ’ολίγον ήλθεν ή ώρα, κχθ ήν οί ηγεμόνες τής Ελ
λάδος ένο»θέντες, εμελλον νά στρατεύσοισι κατά  τής 
Τροίας, καί τιμωρήσωσι τόν υίόν τοϋ βασιλέοίς Πριά
μου Αλέξανδρον τόν Πάριν, δστις είχε κλέψει τήν 
ώραίαν 'Ελένην, τήν σύζυγον τοϋ βασιλέοις τής Σπάρ
της Μενελάου. Πριν ?) δε έκστρατεύσοισιν, έρωτήσαν- 
τες τό μαντεΐον, ελαβον χρησμ.όν δτι τότε  μόνον θά 
νικήσωσιν, έάν εχοισι τά  βέλη τοϋ Ηρακλέους. Ερχε
τα ι  λοιπόν δ πολυμήχανος Όδυσσεύς είς Θεσσαλίαν 
διά νά εΰρή τόν Φ Λ οκτήτην  καί τον πείση νά συνο- 
δεύσν) τούς "Ελληνας έίς Τροίαν. Τόν εΰρε δέ έπί τοϋ 
δρους Οίτης θοηνοϋντα τόν φίλον του Ηρακλέα.

Σημειωτέον δέ, δτι δ Ηρακλής άποθνήσκων ώρκισε 
τόν Φ ιλοκτήτην νά μ.ή είπη είς κανένα τ ίπ οτε  μ.ητε 
περί τού θανάτου του, μ.ήτε περί τοϋ τόπου τής τ α 
φής του. ' θ  ’Οδυσσεύς δμοις διά τής πανουργίας του 
κατέπεισε τόν δυστυχή Φιλοκτήτην νά παραβή τόν 
δρκον του. Μή θέλων δμως νά το φανερώση διά τοϋ 
στόμ,ατος, έδειξε μ.όνον διά τοϋ ποδός του τόν τόπον, 
δπου είχε θάψει τήν σποδόν τοϋ Ηρακλέους. Λέγομ.ΐν 
δέ σποδόν, διότι,  ώς γνως-όν, δ Ηρακλής δέν άπέθανε 
οΰό έτάφη ώς δλο^ οί άνθρωποι, άλλ έκάη ζοιντανός, 
κχ ί  έτάφη ή σποδός του μόνον. Εκάη δέ διότι δέν ήδύ 
νατο νά ύποφέρνι τούς φρικτούς πόνους, οΐτινες τόν 
κατέ βχλον οτε εφόρεσε τον χ ιτώ να ,  τον οποίον τ ω  ε!- 
χε  στείλει ή σύζυγός του Αηϊάνειρα. Ο χ ιτώ ν  δηλ. ού
τος ήτο βεβαα μ,ένος διά τοϋ αΐμ.ατος τοϋ κενταύρου 
Νέσου, τον δποΐον ό 'Ηρακλής έφόνευσε διά τών φαρ
μακερών βελών του, θελήσαντα νάρπάση τήν Δηϊά- 
νειραν. ' θ  κένταυρος άποθνήσκοίν, καί θέλο>ν νά έκδι- 
κηθή τόν φονέα του, είπεν είς τήν Δηϊάνειρχν νά βάψη 
ενα χ ιτώνα είς τό α ίμά του, καί έάν ποτε ό Ηρακλή; 
τήν άφήση καί λάβη άλλην γυναίκα, νά τω  στείλη 
τόν χ ιτώ να ,  κχί  εύθύ; ώ; τον φορέση, θάφήση τήν γ υ 
ναίκα έκείνην καί θά ελθη πάλιν εί; αΰτήν. Η Δηΐά- 
νειρχ πιστεύσασα τούτο έξετέλεσε τήν συμβουλήν τοϋ 
κενταύρου. Οτε δέ δ Ηρακλής τήν έγκχτέλειψε προ* 
τιμήσχς τήν ’ΐόλην τήν θυγατέρα τού βασιλέως τή ;

Οίχαλίας, ή Δηΐάνειρα, ένθυμηθεΐσα τούς λόγους τοϋ 
κενταύρου, επεμψεν είς τόν Ηρακλέα τόν περί ού ό 
λόγος χ ιτώνα . Αλλά δυστυχώς τό  πράγμα  άπέβη 
άλλως, παρ’ δτι  ήλπ ιζε- διότι δ χ ιτώ ν  βαφείς είς τό 
αίμ,α τού κενταύρου, τό δηλητηριασθεν έκ τών βελών 
τοϋ Ηρακλέους, εΰθύς ώς ήγγισεν έπί τοϋ σώματος 
του ηρωος, έκόλλησεν έπ αΰτοϋ καί τον έθανάτονεν. 
Έ ν  φ δέ δήοως προσεπάθει νά τον σχίση καί νά τον 
έκβάλη, άπέσπα συγχρόνως καί τάς έπ αΰτοϋ προσ- 
κεκολλημένας σάρκας του, έ'ως ού βλέπων δτ ι  δέν 
ήδύνατο νάνθέξϊ), συνήθροισε σοιρόν ξύλων έπί τοϋ 
δρους Οίτης, καί άναβάς έπ αΰτοϋ, παρεκάλεσε τόν 
άγαπητόν του Φιλοκτήτην νά βάλη πυρ διά νά καή 
καί άπαλλαχθή  τών φρικωδών πόνοιν.

Άναχωρήσας λοιπόν μετά  τοϋ ’Οδυσσέως έκ Θεσ
σαλίας ήλθεν είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνοιν, ο ΐ
τινες τόν υπεδέχθησαν μεθ’ όσης τιμής καί χαράς θά 
ΰπεδέχοντο καί αΰτόν τόν Ηρακλέα, καί μ ε τ ’ ολίγον 
έξέπλευσαν κατευθυνόμενοι είς Τροίαν. Διελθόντες δέ 
παρά τήν νήσον Λήμ,νον, έστάθησαν έκεΐ δλίγον, δ δέ 
Φιλοκτήτης θέλων νά δείξϊ) είς τούς Ελληνας τήν 
άρετήν τών βελών του, ήτοιμάσθη νά τοξεύση δορκάδα 
τινα ' άλλ’ έξ άπροσεξίας τ φ  έπεσε κατά  γής τό βέ
λος καί τον έπλήγωσε τόν πόδα, ή κ α τ ’ άλλους άπο- 
βιβαοθείς είς τήν νήσον Χρύσαν πλησίον τής Λήμ,νου, 
έδήχθη ύπό έχίδνης κεκρυμμένης ύπό τόν βωμ-όν τής 
έκεΐ λατρευομ-ένης Αθήνας. Ή  πληγή  του ητο θανά
σιμος καί έξ αΰτής ερρεε μ.έλαν αίμ,α καί δυσωδία 
αφόρητος έξήρχετο, οί πόνοι δέ ήσαν δριμύτατοι, 
ώστε δ δυστυχής έπλήρου πάν τό στρατόπεδον δι ά 
γριων κραυγών, καί δέν επαυε βοών καί στενάζοιν. 
Πάντες δ’ ήσαν άνω καί κάτω , καί τέλος ήναγ- 
κάσθησαν νά τον έγκαταλείψωσιν έν τή  Λήμνο), άπο- 
πλεύσαντες είς Τροίαν, έν ώ δ δυστυχής κ αταβ λη
θείς ύπό τών άλγηδόνων, είχεν άποκοιμηθή εν τινι 
σπηλαίω.

Ά ς  άφήσωμεν τώρα τούς Ελληνας πλέοντας είς 
Τροίαν καί άς ίδωμεν τ ί  άπέγεινεν ό πάσχων Φ ιλο
κτήτης.  ' θ  Σοφοκλής έν μ-ioc τών επτά  σωζομένων 
τραγωδιών του, έπιγραφομέννι Φιλοκτήτης, είκονίζει 
ζωηρότατα καί δ ιηγείται τήν έν Λήμνο) άθλίαν ζο)ήν 
τοϋ ήρωος τούτου. Διηγείται λοιπόν ς τ ι  ό Φ ιλοκτή 
της έζη έκεΐ έντός σπηλαίου παρά τινα πηγήν, εχων 
ώς στρώμα στοιβάδα ξηρών χόρτων, καί ξύλ.ινον πο -  
τήριον καί τινα ράκη, δι ών περιέδενε τήν  πληγήν 
του. ’Ετρέφετο δε άπό τοϋ κρέατος τών περιστερών, 
τάς δποίας έφόνευε διά τού τόξου του, άναγκαζόμε- 
νος νά έ'ρπη, σύρων τόν πάσχοντα  πόδα του οσάκις 
ήθελε νά εΰρη τήν φονευθεΐσχν περιστεράν, οσάκις ε ί
χεν άνάγκην νά ύπάγη νά πίν) ΰδο)ρ, ή νά κόψη ξύλον 
τ ι  κατά  τόν χειμώνα, δτε οί πάγοι έκάλυπτον τό 
πρόσθ)πον τής νήσου. Τρίβων δε δύο πέτρας μετά  
πολλοϋ κόπου ήναπτε πϋρ. Συχνάκις δέ άποκάμνων 
καί άπελπιζόμενος, έκάθητο έπί πέτρας καί έπλάνα 
τό ένδακρυ βλέμ.μ,α του πρός τήν ένώπιόν του ά -  
πλουμένην θάλασσαν, συλλογιζόμενος δτι καί αύτός ή- 
τό ποτε μεταξύ συγγενών καί φίλων, ήδη δέ έρημος 
έφθινε άπ?λπις καί άδοξος ! . . .

Οΰτω πως λοιπόν δ Φιλοκτήτης διέμενε δέκα όλχ 
έτη έν τή έρημο) καί άγρία τότε  Λήμνω, μόνους συν-



τροφούς εχων τήν άδηφάγον νόσον του, τούς πόνους | του,κομ τούς άγριους μηκυθμούς τών κυμάτων, θραυο-

:ί';» « «

μ ένω ν επ ί  τ ώ ν  α πόκρημνω ν β ρ ά χ ω ν ,  τ ώ ν  οποίων ή Μίαν τ ώ ν  ημερών έξελθών ΐ ν α  συλλέξη β ό τ α ν α  διά  
ή χ ώ  έπ α ν ε λ ά μ β α ν ε  κ α ί  έ π ο λ υ π λ α σ ία ζ ε  τ ά ς  θρηνώδεις τ ή ν  π λ η γ ή ν  τ ο υ ,  κ α ί  έπ ιστρέψ ας,  είδε προ τοϋ  σ π η -  
κρ αυ γά ς  καί  τούς  σ τ ε ν α γ μ ο ύ ς  του .  λ α ίο υ  τ ο υ  ίσ τά μ ενο ν  νέον τ ιν ά  εύμορφον, χ α ρ ι έ σ τ α -
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τον, μεγαλοπρεπή καί αθλητικού αναστήματος, όμοι- | το βλέμμα καί το βήμα. ’Ανεσκίρτησεν ό δυστυχής 
οί-,οντα ύε προς τον Αχιλλ&α κατα τε το προσωπον | ιόων την Ελληνικήν στολήν τοϋ νέου, καί τον παοε*
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κάλεσε νά  τ φ  ό μ ι λ ^ η  διά νάκούση ελληνική ν  φωνήν | λοιπί,ν  δ νέος δ τ ι  ί τ ο  5 Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο ς  6οίί>ς τ ο ϋ  Ά χ ι λ -  
οπο-.αν επι  &εχ« ολα  ετη  δέν ε ιχεν  άκούσει.  Τώ είπε | λέω ς,  καί δ τι  επιστρέφει έκ τ ή ς  Τροίας,  πορευόμενος



είς τήν πατρ ίδα  του τήν Σκύρον, δυσηρεστημένοςκατά 
τών Ε λλ ήνω ν ,  δ ιότι δέν ήθέλησαν νά τω  δώσωσι τά  
όπλα τοΰ πατρός του. Ο Φιλοκτήτης τότε  τον παρα- 
καλεΐ λέγων' « εν δνόματι τοϋ πατρός σου, τής μ η 
τρός σου, παντός οτι έχεις προσφιλές, μη μ ’ εγ κ α τ ά 
λειψης μόνον, άλλά παράλαβέ με καί θές με όπου θέ
λεις, είς τήν άντλίαν τοΰ πλοίου σου, είς τήν πρώραν, 
είς τήν πρύμνην, οπου νά μή ενοχλώ τούς έν τώ 
πλοίο). Ιδο ύ  καί περ χωλός και ασθενής, π ίπ τ ω  είς 
τούς πόδας σου, μή μ άφήσης έρημον, σώσόν με, έλέ- 
ησόν μ ε .»

Πείθεται δ Νεοπτόλεμος, συγκινηθείς έκ τών παρα
κλήσεων τού Φιλοκτήτου, καί τοι λέγει oxt εύχαρίς-ως 
τον παραλαμβάνει μ ε τ ’ αότοΰ, δ δέ Φ ιλοκτήτης ά- 
κούσας τούτο σκιρτόό ύπό χαράς, καί εισέρχεται είς 
το σπήλαιον ΐνα  λάβν) τά  όπλα του και τά  βότανα 
διά τών δποίων άπεκοίμιζε καίέπράΰνε το έ'λκος του. 
Μετ αυτού εισέρχεται καί δ Νεοπτόλεμος καί τον 
παρακαλεΐ νά τω  έπιτρέψη νά λάβη είς χεΐράς του 
τ ά  όπλα καί τ α  άσπασθή, έκεΐνος δέ προθύμω; τώ  τα  
δίδει. ’Αλλά κατά  τήν στιγμήν έκείνην φρικώδεις πό
νοι τον καταλαμβάνουσι και έκ της  πληγής του ρέει μέ- 
λαν α ίμα, και άφθονος ίδρώς τόν περιρρέει. Επειδή 
δέ συνήθως μετά  τους σφοδρούς πόνους τώ  ήρχετο β α 
θύτατος ύπνος, παρεκάλεσε τόν Νεοπτόλεμον καί τον 
ώρκισενά μή φύγη καί τον άφήση. Μετ ολίγον συνελ- 
θών εκ τοΰ ληθάργου του δ Φ ιλοκτήτης έπαινεΐ τόν 
νέον, διότι έμεινε πιστός είς τόν όρκον του, έν ώ 
κάλλιστα  ήδύνατο νά φύγη, καί τ φ  λέγει νά τον βο- 
ηθήση νά υπάγωσιν είς τό πλοΐον. Αλλ δ νέος μένει 
σκεπτόμενος και διστάζων, και μετά  πολλάς έρω- 
τήσεις τού Φιλοκτήτου, ομολογεί ότι δέν θά τον φέ- 
ρη είς τήν πατρίδα του, άλλ είς τήν Τροίαν είς τό 
στρατόπεδον τών Ελλήνων. ’Οργίζεται έκεΤνος, διότι 
τόν ήπάτησε καί τω  λέγει νάφήση τ ά  τόξα, τά  ό
ποια είσέτι έκράτει. Ο Νεοπτόλεμος συμπαθών πρός 
αυτόν, ετο ιμάζετα ι νά τ α  δώση, ότε παρουσιαζόμενος 
αίφνης δ ’Οδησσεύς, όστις ήτο έκεΐ που κεκρυμμένος, τώ  
λέγει «Τί κάμνεις αυτού; μή τ α  δώσης" φέρε τα  έδώ». 
Τόν αναγνωρίζει έκ τής φωνής δ Φ ιλοκτήτης καί άν- 
ταλλάσσουσι πικρούς καί υβριστικούς λόγους. Ποο- 
στάσσει δ Οδησσεύς τού; άνθρώπους του νά δέσωσι 
τόν Φιλοκτήτην καί νά τον φέρωσι διά τής βίας είς 
τό πλοΐον, άλλ’ έκεΐνος άνθίσταται και έπιμένει ζ η 
τών τά  όπλα του. Εκείνοι δέν τώ  τ α  δίδουσι καί 
απομακρύνονται τοΰ σπηλαίου' δ Φιλοκτήτης θρηνεί 
διά τήν στέρησιν τών όπλων του. Μετ ολίγον δ Νεο 
πτόλεμος μή θέλων νά παραοή τόν όρκον του, θέλει 
νάποδώση είς τόν πάσχοντα  τά όπλα του, δ Οόυσοεύ; 
τόν εμποδίζει, καί έπί πολλήν ώραν έρίζουσι. Τέλο; 
νικά τό δίκαιον, καί δ νέο; τάποδίδε ι  εί; τόν Φιλο- 
κτήτην , οστις θέλει νά τοξεύση τόν ’Οδυσσέα, τόν α’ί- 
τ.ον όλων τών δεινών του, άλλ δ Νεοπτόλεμος τόν 
εμποδίζει καί τω  εξηγεί ότι εΐνε άνάγκη νά του; ά- 
κολουθήση, διότι άνε.υ αυτού άδύνχτον νάλωθή ή 
Τροία. Ο Φ ιλοκτήτη ; άφ’ ενό; μέν διστάζει σκεπτό
μενος τ ί  θά εΐπωσιν οι Ελληνες, έάν τον ΐδωσιν ερχό
μενον μετά τού θανασίμου εχθρού του, τοΰ ’Οδυσσέως, 
άλλ άφ ετέρου ή ειλικρίνεια τού Νεοπτολέμου τόν 
συγκινεΐ. και δέν είξεύρει τ ί  νά κάμη.

Αίφνης άκούει φωνήν γνώριμον, καί ύψωσα; τήν 
κεφαλήν, βλέπει τόν Ηρακλέα καθήμενον έν μέσω νε
φέλης άκτινοβολούσης. «’Ακούεις τήν φωνήν μου; τώ  
είπεν δ ημίθεος, βλέπεις τήν δψιν μου ; Είμαι δ 'Η 
ρακλής, καί χάριν σου άφήκα τάς ουρανίας έδρας, διά 
νά σ άναγγείλω τοΰ θεού τά  βουλεύματα. Οπως 
έγώ διά τοσούτων πόνων έδοξάσθην, ουτω καί σύ, 
άφ ού μετά  τοΰ Νεοπτολέμου ελθης είς Τροίαν, πρώ
τον μέν θά θεραπευθη; καί θά διακριθής πρώτος π ά ν 
των, έπειτα  δέ θά φονεύσης τόν Πάριν, τόν αίτιον 
τοΰ κακού, καί θά πορθήση; τήν Τροίαν. Οσα δέ λ ά 
φυρα λάβης θά τα  πέμψης είς τόν πατέρα σου καί 
μέρος αυτών νά τεθη είς τόν τάφον μου, είς μνήμην 
τής νίκης τών τόξων μου. Καί σέ Νεοπτόλεμε, υιέ 
τού Αχιλλέως, συμβουλεύω τά  αυτά. Διότι ούτε 
συ άνευ τοΰ Φιλοκτήτου θά δυνηθής νά κατορθώσης 
τ ίποτε ,  ούτε δ Φιλοκτήτης άνευ σοΰ' άλλ ώς δύο 
λέοντες σύντροφοι άς φυλάττη ούτος σέ καί σύ τού
τον. θ ά  πέμψω έγώ είς Τροίαν τόν Ασκληπιόν, ι α 
τρόν τής νόσου σου. Τοΰτο δ έχετε είς τόν νοΰν σας 
πρό πάντων νά σέβεσθε τόν Θεόν, διότι δ θεός π ά ν 
τα  τά λ λ α  τά  θεωρεί δεύτερα. Διότι μόνη ή ευσέβεια 
ουδέποτε χάνετα ι καί αν ζώσιν οί άνθρωποι καί άν 
άποθάνωσι. . . » .

Ταύτ άκούσαντες δ Φ ιλοκτήτης καί δ Νεοπτόλε
μος έκφράζουσι τήν χαράν των καί υπόσχονται ότι 
δέν θά άπειθήσωσιν. Ο δέ Ηρακλή; λέγει είς αυτούς 
νά μή χρονοτριβώσιν, άλλά νάποπλεύσωσιν άμέσο)ς. 
Τότε δέ δ Φ ιλοκτήτης άναχωρών άνακράζεΓ «Χαΐρε 
σπήλαιόν μου, χα ίρετε νύμφαι τών λειμώνων καί σύ 
κρότε τών έπί τών βράχων θραυομένων κυμάτων, τών 
δποίων δ άφρός ωθούμενος υπό τοΰ νότου πολλάκις 
έβρεξε τήν κεφαλήν μου! Χαΐρε 'Ερμαΐον δρος, τό δ
ποΐον πολλάκις έπεμψες είς έμέ τόν στόνον σου ώς 
ήχώ  τών στεναγμών μου ! Χαίρεται κρήναι, καί Λή
μνος περίρρυτος. Είθε άνεμος ούριος νά με κομήστι 
έκεΐ όπου δ παντοδύναμος θεός ήθέλησε.»

Καί τα ΰ τα  είπών άνεχώρησε μετά  τοΰ θδυσσέο)ς 
καί Νεοπτολέμου' ήλθεν είς Τροίαν, έθαραπεύθη υπό 
του Μαχάονος, έφόνευσε τόν Πάριν, έπεσεν ή Τροία, 
καί ότε άνεχώρησαν οί άλλοι ήρωες άνεχώρησε καί 
αύτός μετά  τοΰ Νέστορος είς τήν πατρίδα  του, ή 
κατ  άλλους έπλευσεν είς Κάτω Ιταλίαν όπου κτίσας 
τήν πόλιν Πετιλίαν (Strongoli) έγκατεβίωσεν έκεΐ.

Τοιούτος έν συντόμω δ βίος τοΰ πορθητού τής 
Τροίας.

Καλλ'.τέχναι αρχαίοι ποιήσαντες εικόνας τοΰ Φι- 
.Ιοχτήτου  άναφέρονται δ Ά ς ισ το φ & γ  άδϊλφός τοΰ 
διάσημου ζθ)γράφου Πολυγνώτου, γράψας Φ ιλοκτή- 
την ψ θίνοντί κα ι αποθ> ήσχοντι ojtoior, καί δ δ ιά 
σημος Π αρράσιος, άκμάσας έπί Περικλέους, εί; τών 
παραγωγικωτάτων ζωγράφων τή ;  άρχαιότητος, πλεί· 
στας όσας έργασθείς εικόνας θεών καί άνθρώπων ιδίως 
δέ ήρώωγ. Ούτος λοιπόν έγραψε Φιλοκτήτην όστις 
κατά τ ι  παλαιόν έπίγοαμμα, « φαίνετ»ι άλγών 
έχει τάς τρίχας τή ;  κεφαλή; άγρια; . . . .  φέρει δέρμα 
κατεσκληκό; καί ρικνόν.. . . άπό δέ τών ξηρών βλε
φάρων του κρέμαται πεπηγμένον δάκρυ! »

Έ ν  δε τώ  σημερινώ άναγλύφο) τοΰ γάλλου κ αλλ ι
τέχνου δ Φ ιΛ οχιή της  κάθηται υποβασταζόμενο; υπό

Ελλήνων στρατιωτών, δ δέ ιατρός Μ α χά ω ν  κρατών 
μεταξύ τών γονάτων του τόν πόδα τού άσθενούς, χ ύ 
νει φάρμακον έπί τής πληγής του, πλησίον του δέ 
ίσ τα τα ι  δ ’Οδυσσεύς κύπτων καί κρατών διά τής δε
ξιάς του έπίδεσμον ΐνα  τόν δώση εί; τόν ιατρόν νά 
έπιδέση τήν πληγήν, πλησίον δέ τοΰ ’Οδυσσέως ΐστα- 
τα ι  δ βοηθός τού ιατρού κρατών τό κιβώτιον τών 
φαρμάκων, καί πρός τά  δεξιά τοΰ άσθενούς ίσ τα τα ι  δ 
Νεο7ΐτό.1ε[ΐος, κρατών τό τόξον καί τήν φαρέτραν 
τού Ηρακλέους.

Δ Ι Κ Τ Υ  Ο Θ Η Ρ  ΑΙ.

Είς τά  πεοιξ τών μεγάλων πόλεων καί δή καί τ ώ ν 
Παρισίων, ύπάρχουσι λαθροθήραι, οΐτινες ώπλισμένοι 
διά δικτύων καταστρεπτι'κωτέρων καί αύτών τών 
οπλών, έπωφελούνται τοΰ σκότους τής νυκτός καί 
άφανίζουσι πλήθος λαγωών.

Οί παράνομοι ουτοι κυνηγοί εχουσι καί εταιρίαν 
καί κεντρικόν ταμεΐον, έκ τοΰ όποιου πάς συλλαμβα- 
νόμενος υπό τής έξουσίας καί φυλακιζόμενος, λα μ β ά 
νει ώς βοήθημα αύτός μίν  δύο φράγκα καθ’ ήμέραν, 
τά  δέ τέκνα του πέντε φράγκα.

Τοιούτόν τινα λαθροθήραν παριστα καί ή ήμετέρα 
είκών. Ούτος είχε μέγα δίκτυον πλάτους ενός καί 
ήμίσεως μέτρου καί μήκους σχεόόν τετρακοσίων, τό 
δποΐον έτάνυε μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, οί δέ σύντρο
φοί του ποιούντες θόρυβον καί διώκοντες τά  δυστυχή 
ζώ α ,  ήνάγκαζον αύτά νά φεύγοισι πρός τό μέρος 
όπου ήτο ήπλωμενον το δίκτυον, καί έκεΐ τά  έφό- 
νευον. Είς μίαν μόνην νύκτα συνέλαβον διά τοΰ δ ι
κτύου έβδομήκοντα λαγοιούς.

I I  ΠΤΡ ΠΟΑ ΗΘΕ ΙΣ Α.  Ν Η Σ Ο Σ
Δ Ι ΗΓ ΗΜΑ

( X w i X i w . )

Δ'
Άρ·/ή Ώδίνων.

Οσα μέχρι τούδε άνέγνο)σαν οί άγαπητοί  άνα- 
γν&σται, είς ούδέν άλλο χρησιμεύουσιν, εί μή είς τό 
νά καταστήσωσιν εΰνόητον τήν παρούσαν διήγησιν. 
11 δέ φοβερά ιστορία τού ’Αλφόνσου άρχεται ιδίως 

άπό τοΰ κεφαλαίου τούτου. Ο δυστυχής ούτο; νέο; 
έν δ ιαστήματι  τριών μόνον ημερών, είδε θνήσκοντα 
τόν άδελφόν του, θανατωθέντα ύπό τοΰ φοβερωτάτου 
πάντων τών δηλητηρίων, αυτό; δέ πριν ή δυνηθή νά 
τον κλαύση, κατεδικάσθη εί; θάνατον, καί δΰίλθεν έν 
άγωνία τήν νύκτα έν τή  φυλακή, συλλογιζόμενο; ότι 
αύριον θά τον τουφεκίσωσι, καί μόνον διά τή ;  ά τα -  
ραξία; καί γενναιότητά; του διέφυγε τόν άδικον τού
τον θάνατον ! Λοιπόν, έσώθη ! Καί όμω; ταΰ τα  πάν
τ α  ήσαν μηδέν, παραβαλλόμενα πρό; τή» ταραχήν,

τήν άγωνίαν καί τάς θλίψεις, τάς  δποίας έφερεν εί; 
τόν νέον τούτον ή άπόδρασίς του ή νυκτερινή.

Κατά τά  φαινόμενα δέν έκινδύνευε πλέον νά συλ- 
ληφθή, διότι εΐχεν είσδύσει είς τό δάσος, τάς άτρα- 
πούς τού δποίου είζευρε κάλλιστα μέχρι τινός. Κατά 
τούς υπολογισμού; του διηυθύνθη πρός άνατολάς, 
διότι ιδίως ήθελε νά εύρεθή όσον τό δυνατόν μακράν 
τής θαλάσσης, διά νά διαβή τόν Αμαζόνειον π ο τ α 
μόν καί νά φθάση είς Παρά.

' θ  ’Αλφόνσος βεβαίως εϊξευρε τ ί  έστι παρθένον όά- 
σος τού ισημερινού, διότι πρό ένός ήδη έτους ήτο 
φρουρά έν Σαλέμ' άλλ έξ άνάγκης είσήλθεν είς τήν 
κατάφυτον έκείνην έρημον, διότι άλλον δρόμον δέν 
εΐχε.

Καί μέχρι μέν τής πρω'ίχς έβάδιζε μετά  θάρρους, 
άκολουθών δρομίσκον τινά λίαν γνωστόν του. Πολ
λάκις όμως ήναγκάσθη νά χωθη είς πυκνότερον μ έ 
ρος τού δάσους, είτε νάναβή έπί τίνος δένδρου διά 
νάφήση νά περάση τίγριν τινά ή άλλο τ ι  θηρίον.

Περί τήν έβδόμην ώραν άνέτειλεν δ ήλιος διά μιάς. 
fO ’Αλφόνσος ρίψας κύκλο) τό βλέμμα του, παρετή- 
ρησεν ότι εδρίσκετο εί; μέρο; άγνωστον καί ότι εΐχε 
διατρέξει δρόμον μακοότατον' τόσον δ φόβο; τόν εί
χε καταστήσει ευκίνητον. Εχάρη δέ χαράν μεγάλην, 
διότι ήτο ήδη έν άσφαλεί^, καί διότι δέν εΐχεν άλλά- 
ξει διεύθυνσιν' έκ τών άκ,τίνων τού ήλιου, αί δποΐαι 
είσέδυον πλαγ ίω ς διά τών πυκνών κλάδων, έβεβαιώθη 
ότι έξηκολούθει βαδίζο)ν πρός άνατολάς.

Ητο ομω; κατάκοπος. Τρεις όλας ήμέρας δέν εΐ
χε  κλείσει τούς οφθαλμούς του, ώστε διά νά έχη δυ
νάμεις νά εξακολούθηση τον δρόμον του, έπρεπε νά 
κοιμηθη δλίγον. Έ κ ε ΐ  πλησίον του ύψοΰντο είς άμέ- 
τρητον ύψος δύο κέδροι, δλίγον άπέχουσαι άπ  άλλή- 
λθ)ν' συνεδέοντο δέ οί ύψιστοι κορμοί των διά πυκνού 
τίνος σχοίνου, όπου έσχηματίζετο  π λα τε ία  γέφυρα ή 
άν θέλετε, άξιόλογος κρεμαστή κλίνη, άπέχουσα άπό 
τοΰ έδάφους περί τά  ε"/.07ΐ μ-έτρα.

Ανέβη λοιπόν έπί τών κέδρων τούτο>ν, καί τώ ον τι 
εύρε κλίνην άξιολογο)τάτην καί εύο)δεστάτην, κε/.ο- 
σμημένην ές άνθέων καί φύλλων χλωρών, έπί τής 
δποίας έξηπλώθη μετ εΰχαριστήσεως πολλής, διότι 
ούδεμία ψυχή τόν έβλεπεν, έκτος τών πτηνών καί τών 
σκιούρων' ώστε καθ’ ·?ιν στιγμήν δ δον Λουίθ Βα-  
γαέρτ έμαθε τήν έκ τής φυλακή; άπόδρασιν τού 'Αλ
φόνσου, ούτο; έκοιμάτο τόν βαθύτατον καί γλυκύτα-  
τον τών ύπνων.

Αλλ εΐχεπροβήπέραν τού μέρου; τού δάσου; μέχρι 
τοΰ δποίου οί έν Σαλέμ σ τρατιώ τα ι  συνήθο); έτόλμο^ν 
νά προχωρώσι' καί εύρίσκετο ήόη έν μέσο) παρθένω 
δάσει, τούτο δέ πρέπει νά γραφή διά πολλούς λόγους* 
πρώτον μέν διότι δυσκόλως θά φαντασθώμεν τ ί  ΰπέ- 
φερεν δ νέος ούτος, έάν δέν είξεύρωμεν τ ά  έμπόδια, 
τά  δποΐα εΐνε ήναγκασμένος νά ύπερνικήση, καί δεύ
τερον διότι τά  άπέραντα εκείνα δάση τά  εκτεινόμενα 
άπό τών Ανδεων μέχρι τού ’Ατλαντικού ωκεανού, είς 
δ ιάστημα 200  λευγών ή 40 ημερονυκτίων, μέχρι τούδε 
περιεγράφησαν μόνον κατά  φαντασίαν, ούχί δέ μετά  
πιστευτής άκριβεία;.

Τό άληθέ; παρθένον δάσο;, βλεπόμενον άπό τοΰ 
Αμαζονείου ποταμού, φαίνεται άκριβώ; ώς τ- ΐχος



Πράσινον" τόσω δ ’ εύκολον είνε νά είσέλθτι τις^είς 
τό ,  όσω καί νά εΐσδύσ·/] εΐς βράχον έκ γρανίτου, 
πέλεκυς, καί ά ; λέ-  
γωσιν ό τ ι  θέλωσίν, 
ό· πέλεκυς είνε ολως 
ανίσχυρος νάνοίξιρ δρό
μον. Εν μόνον μέσον 
υπάρχει — το πΰρ—  
αλλα το  μέσον τοΰτο 
είνε πολυ κινδυνώδες, 
έάν μη άκατόρθωτον.

Εάν οδηγούμενος 
ΰπότινος Ινδοΰεΐσέλ- 
θν;ς εΐς μίαν τών α 
τραπών τοϋ δάσους, 
τό  πρό τών οφθαλμών 
σου θέαμα είνε κ α τά  
πρώτον θαυμάσιον, 6 '  
ψηλόν. Δένδρα γ ι γ χ ν -  
τ ια ΐα ,  σχοΐνοι όπερ- 
μεγέθεις, άνθη άγνω
σ τα ,  θάμνο* κα'ε δεν
δρύλλια ευώδη, ορω 
ματοφόρα χόρτα, ο
κ τώ  ποδών ΰψους καί §
βάτοι καί κάκτοι παι*- —

/ ‘ scμδγιστοι.  gr
Εν μέσω δέ πάν-  2.

τω ν  τούτων, θά α ί-  ^
σθανθής ότι υπάρχε*
κόσαος οντων άλλο- α-1 £-<.
κότων. Διότϊ παν φυ· ®
τόν τοΰ όποιου όκαυ- '<
λ-ος σείεται, πας σχο ΐ '  
νος καμπτόμενος, παν  
φύλλον σαλευόμενον,,

("E n ita·. σ υν ίχ ιια )

αυ-
Ό

ΑΡΟΤΡΟΝ
Α.ΤΜΟΚ 1 Ν Η Τ Ο Ν

Πρό τεσσαράκοντα 
έτών κατά  πρώτον έ
φάνη έν Α γ γ λ ία  τό 
ποώτον άτμοκίνητον 
άροτρον. *Εκτοτε δε 
ανδρες μεγαλοφυείς 
καρτερικοί εΐργάσθί)· 
σαν εΐς τελειοποίησή 
αύτοΰ, περιουσίας ό- 
λας καταναλώσαντες.
Διαφέρει δέ τό ά τμ ο-
κ,ίνητον άροτρον άπότοΰ κοινού κατά τοΰτο, οτι 
η ά τμ ομ τχα νη  ητις τό κινεί, δεν ζευγνύεται αμέ
σως πρό τοΰ άροτρου, ώς οί ίπ π ο ι  η οί βόες, άλλά

:ϊς τά  δύο άκρα τοΰάγρο*ΰ ΐς-αται άνά μ ία  ά τμ ο μ η χ α -  
τι, και όιά σχοινιών έκ χαλυβδίνου σύρματος σύρει ε -

κάστη άνά έν άροτρον 
έπί τοΰ καλλιεργουμέ- 
νου άγοοΰ. ’Ε π ε ι ^  δέ 
ή όύναμις τής μ η χ α 
νής εινε μεγάλη ,  μ ε 
ταχειρ ίζονται καί με- 
γαλα  άροτρα, εχοντα 
άντί Ινός τέσσαρα δν- 
νία, τά  όποια συγχρό- 
νως άνοίγουσι τέσσα
ρας αύλακας. Ά φ ’ ου 
δέ τό άροτρον φθάσν) 
εΐς τό άκρον τοΰ άγροΰ, 
δέν είνε άνάγκη νά 
περιστραφή, διότι διά 
μηχανισμού τά  τέσ
σαρα ΰννία, τά  όποια 
μέχρι τής στιγμής έ- 
κείνης ει’ργάζοντο, ά- 
νυψοΰνται, καί τό άν- 
τίθετον μέρος αΰτών, 
τό όποιον είνε πάλ,ιν 
τεσσαρα ομοια υννία, 
κλίνει πρός τό έδα
φος καίσυρόμενον όπό 
τής άντιπέραν άτμ ο -  
μη χα νή ;  έξακολουθεϊ 
την έργασίαν καί ουτω 
καθεξής.

Διά τοΰ τρόπου δέ 
τούτου δυνατόν νά 
καλλιεργηθώσι καθ’έ- 
κάστην GO εως 70  Β. 
στρέμματα. Είς δέ την 
διεύθυνσιν τής ολης έο- 
γασίας δύο μόνον άν
θρωποι άπαιτοΰνται.

Τ ιμώνται δέ αί μη- 
χανα ί  αυται 2 5  μέ
χρι 30  χιλ ιάδων φράγ
κων, καί καταναλ ί-  
κουσι καθ εκάστην, 
1 0 ώρας έργαζόμεναι, 
1 7 5  περίπου κ α ντά 
ρια γαιανθράκων καί 
άροτριώσι κατά  τό  δ ι
άστημα τοΰτο 4 0  Β. 
στρέμματα . Σημειω 
τέον όμως ότι τά  ά τ -  
μοκίνητα ταΰ τα  άρο
τρα  έφαομόζονται εΐς 
μέρη πεδινά μεγάλης 
έκτάσεως, καί ένθα υ
πάρχει πλησίον τής 
χ. a  “λ  \  ι ε ρ ν  η θ η (7 ο ul εν η c

» ft « ν » ·» » „ k
γης αφνονον υόωρ, το α π α ρ α ίτ η τ ο ν  τ ο ύ τ ο  σ τ ο ιχ ε ιο ν  
τώ ν α τ μ ο μ η χ α ν ώ ν .

α 8τ' . τ(·τ'.· — ΤΰΐΕΟίς Α<ίελ;ών Π ιρρή.


