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7)|Α̂Ρ“ί τριακοντα και μίαν. 'Π ημέρα ε/ει ώρα; 1 

«ρχβίου ίεοΰ τίρωος, παριστανομένου oti διπλού προσώπου 
Είςτον ISpo'/dov.—Πανσέληνος 3. Τελευτ. τέταρτον 1 l.Nta 
Mafoti xat ̂ 3 Νοεμβρίου.— Ήλιου, 15 Μαίαυ xat 9 Νοεμβρίο

. ui τις ανοιγο: το ετος.
ασέληνη 18· Πρώτον τέταρτον 25.Εκλείψεις.—Σελην. 30
ο — Ή απόχρεως Φεβρουάριου 15.—Τό ΙΙάσνα,

1 Πέα.
2 Παρ.
3 £άδ.
4 Κυρ.
5 Δευ.
6 Τρίτ.
7 Γετ.
8 Πέα.
9 Παρ.

10 ϊάο.
11 Κυρ.
1* Δευ.
13 Τρίτ.
14 Τετ.
15 Πέα.
lt> Παρ.

Π περιτ.Ίησοΰ Χρίστου και Βασιλ. του Μ. 
-ιίλβέστρου ΙΙάπα Ροίμης 
Μαλακίου προφ. και Γορδιου Μάρτ.
Σύναξις τών Αποστολών 
Βεο πέμπτου και θεωνά Μάρτ.
Ια θεοφάνεια?του 'I/jjoO Χριστοοΰ 
II συναξις τοΰ Προδρόμου 

Λομινίκη; fOa. και Γεωργ· Χοζεβιτου 
Πολυεύκτου Μάρτυρος 
I ρηγοοίου Έπισκ. Νύσσας 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρ/ου 
Τατ ια νή; SM άρτυ ρ ος

υ και Ιτρ ατονικού Μάρτ.
Τών Ιν Σ:να και ΒαϊΟω άναιρ. Πατέρων 
Παύλου θηο. και Ίωάν, Καλυβίτου 
Προσκύνησις της άλύσεως άποστ. Πε'τοου

Τεύχος 25.

ΙΟΣ:
κα'ι η ν'υξ ωρα; 14 . -  J a n u a r i u S  lr. του Jan i lS ,  
ί κρατούντο; χλεϊδα St’ ης άνοίγοι τό ετο;. Ό ηλιο;

~ '°   !ψε-; .-Σελ^ν. 30
ΙΙάσχα, 12 Άπρ.

Σίβ .  
Κυρ. 
Δευ. 
Τ οίτ. 
Γετ. 
ΓΙεα. 
Παο. 
Σάζ. 
Κυο. 
Asu. 
Τρίτ. 
Τετ. 
Πέμ. 
Παρ.

3 Σάβ.

Αντωνίου του μεγάλου
ΆΟιχνχσίου καί Κυρίλλου Πατριαρ. Άλεξανδρείας 
Μακαρίου Όσ. καί ’Αρσενίου Κερχύρ.
ΚϋΟυμιου του μεγάλου
Μαξίμου Όμολ. xat Νεοφύτου Μάρτ.
Τιμοθέου άποστ. xat Άναστ. Μάρτ.
Κλημεντος Ίερομ. χαι ΆγαΟαγγε'λου Μάρτ.
Ξένης της Όσίας
Γρηγορίου του θεολόγου
Ξενοφωντος τοϋ Όσιου
Άναχ· Λειψάνου Ίωάν. του Χρυσοστόμου.
Έφραΐμ 'Οσίου τοΰ Sipou
‘Ανακομιδή λειψ. Ιγνατίου Ίερομ.
Τίϋν τριών 'Ιεραρχών 

ύ̂ρου κα'ι Ιωάν.ο; άναργι$ρων.

—
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Ιανουαρίου 1822. Μάνη περι τα Γ:οΰοα. *0

*νι·
cipiou ιοχυ. *Έναρξι 

13 Ίανουαρίου 1827. Κανονοβολισμος κατά της ακροπόλεΐ; 
αρίου 1828. νΕλευσι; του Κυβερνήτου Καποδιστ£:»υ είς 
Λεβαδείας· ηττα και φυγή Μαχμοΐϊτ Πασά. 22 Ίανουαρ 
Γα υπό τών τριών συμμάχων Δυνάμεων.

. Μαυρομιχάλης κλείσΟεις εν Κοκκινομύλψ υπο τών 
λ.λ’ αποτυ/ών ηύτοκτόνησε. 15 Ίανουαρίου 18.83.

6 Ι̂ανουαρ. 1824 Εκλογή Γ. Κουντουριώτη ώς 
ίργασιών κατά τοΰ Μεσολογγίου υπό τοΰ Ίβραίμ. 

’Αθηνών* φθορά τοΰ ναοΰ τοΰ Έρε/Οέως. 8 Ίανου· 
ύπλιον. 20 Ίανουαρίου 1829. Μαχη εν Μαρτίνω 

1830. Άνακτ[ρυξις της Ελλάδος, ώς κράτους c’ve·

-
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TO NEON ETOE
πα ρ ά

T O IL  i  I A Φ Ο P Ο I L Λ A Ο I L.

Παρά Ρωμαίοις τό έθος τοΰ εύχεσθαι 
τό ν έ ο *  έ τ ο ς  ε ύ τ υ y έ ς έσχε τήν  
άρχήν του έκ δεισιδαίμονός τίνος ιδέας. 
Ό 'Οβίδιος έρωτήσας τον ΤανοΟ— ποιος 
ό λόγος των αμοιβαίων ευχών κατά την 
έναρϋιν έκαστου έτους— ελαοε τήν έπο- 
μένην ά π ά ντη σ ιν : Οί οιωνοί βασίζον
ται επί των πρώτων πάντοτε πραγμά
των, άτινα βλέπει τ ις , πράττει, ή ακού
ει. ΙΙράγματι δέ ό Αύγοΰρος συνεβου- 
λεύετο πάντοτε τήν πρώτην πτήσιν, τή> 
πρώτην φωνήν του πτηνοΰ. Έφρόνοι» 
οέ δτι τήν πρώτην του έτους τά ώτ* 
των δεών ήσαν μάλλον επιδεκτικά πα
ρακλήσεων.

Ό κόμης δέ Καύλους διετήρησε δύο 
μνημεία περίεργα ευχών, ας οί Ρωμαίο 
έδιδον άλλήλο ις  υπέρ της ευημερίας α& 
τών. Ταΰτα εΐσΐ δύω α γγε ία  πήλινα, έή 
τοΰ π ρ ώ το υ  γ έ γ ρ α π τ α ι : κ Εύχομαι ac 

τό νέον έ'τος όλβιον καί ευτυχές » έτ. 
δέ του δευτέρου : s Εύχομαι έμοί τε j 
τώ υίώ μου τό νέον ετος όλβιον ».

ΤαΓς εύχαΐς προσέδετον καί επισκέ
ψεις καί δώρα έκ σύκων,φοινίκων καίμέλ- 
τος, άτινα συνήθως ήσαν περικεκαλυμμ- 
να διά φύλλω ν χρυσών. Τά δώρα ταΰα  
ήδυτάτην οσμήν άποπνέοντα ήσαν τό σύ|- 
βολοντης όλβιότητος. Εκτός δέ τούτο, 
οΕ άποροΟντες μέσων προσέφεραν β; 
τούς προϊσταμένους αύτών νόμισμά τ, 
σύμβολον πλούτου, μετά παρέλευσιν ί 
χρόνουτόν χρυσόν άντεκατέστησε τό το 
πεινόν χάλκινον νόμισμα.

ΑΕ κατ’ έτος γινόμεναι προσφοραίαί 
ται άπό αιώνος εις αιώνα μετεδόθησο

καί ώνομάζοντο ανέκαθεν Etrennes.
Η ετυμολογία τής  λέξεως Etrennes 

κατά ΙΝονιον Μάρκελλον έ^ει ώδέ πως :
Κατά τήν πρώτην ημέραν τοΰ νέου 

έτους, ήτις τότε συνέπιπτε τη 1 r, Μαρτι- ; 
ου, εις τόν Τάτιον τόν βασιλέα τών Ι α -  
βινων καί βοηθόν τοΰ Ρωμύλου εν τη 
κυβερνήσει τής νέας Πόλεως, προσεφέρ- 
Οη δώρον, όπερ ουτος έΟεώρησεν ώς ape - 
στον οιωνον, συνιστατο οέ τό δώρον 
τοΰτο εκ κλάδων κεχομμένων έκ τοΰ ά- 
φιερωμένου τη Elrenna δάσσους, Οεό- 
τητι τής ισχύος. Ό Τάτιος κολακευδείς 
έκ τοΰ δώρου, ούτινος έΟεώρει εαυτόν 
άξιον ένεκα τής φυσικής του ισχύος 
καί γενναιότητος, έΟέσπισε Ενα τό σ ύ 
στημα τής προσφοράς τοΰ δώρου τούτου 
έπαναλαμβανηται κατ’ έτος άποδώσας 
αύτώ τό όνομα τής Οεοτ/ τ̂ος ύπό τήν  
προστασίαν τής όποιας ύπήγετο.

’Επί Αύγούστου, ή γερουσία, οί Επ- 
'τιόται, ό λαός προσέφερον αύτώ δώρα 
(Etrennes) έν απουσία του δέ τά  πάρε- 
κατέΟετον εις τό Καπιτώλιον. Έκποιου- 
μένων δέ μετά ταΰτα  τών δώρων τού
των, ήγοράζοντο έκ τοΰ προϊόντος α ύ 
τών άγά λμ α τα  θεοτήτων τινων, μή Οέ- 
λοντος τοΰ Αύτοκράτορος νά επωφελή- 
ται τής γενναιοδωρίας τών υπηκόων 
του. Τινές τών απογόνων τοΰ Α ύγο ύ
στου ήσπάσΟησαν τό ΙΟιμον τοΰτο, ά λ 
λοι όμως τό κατήργησαν* ούχ ηττον έ- 
ξηκολούΟησε παρά τοϊς ΐδιώταις.

ΟΕ πρώττοι χριστιανοί κατήργησαν τό 
εΟιμον τοΰτο ώς συνεχόμενον μετά τ^ς 
ειδολολατρείας, αλλά  κατόπιν παραδε
κτόν γενόμενον ώς ένδειξις σεβασμοΰ 
καί λατρείας ή έκκλησία, έπαύσατο κα- 
ταδικάζουσα αυτό.

Οι άρχαϊοι Ρωμαίοι πιστεύοντες, ότι ή
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πρώτη η μ έ ρ α  προαπεφάσιζεν ή ούτως εί- 
πεΐν, προεδιέθετε τά τών άλλων ημερών 
τοΰ έτους, δεν διήρχοντο αυτήν έν άργια. 
ΟΕ καλλιτέχναι καί έν γένει οί έργαται 
έποιοΰντο εναρξιν εργασίας τίνος, τοΰ- 
τε δέ όπως μή άργώσιν κατά τό διά
στημα όλου τοΰ έτους.

ΙΙαρά τοΐς ΙΙέρσαις κατά τήν πρώ 
τ ψ  ημέραν τοΰ νέου έτους έδωρειτο 
ώόν, ύπεμφαϊνον τήν αρχήν, τήν κατα
γω γήν  παντός πράγματος· ήτο δέ περι- 
κεχρυσωμένον ή κεχρωματισμένον ποι-
κιλλοτρόπως.

Έν Γαλλία  ώς γνωστόν, τό έτος, ά λ 
λοτε ήρχετο κατά τό ΙΙάσχα, έποχήν 
καθ’ ήν ή γη  φαίνεται άποδίδουσα τούς 
θησαυρούς τών προϊόντων της, έδωρειτο 
δέ ώόν έρυΟροϋν καίτοι δέ έκτοτε τό
έτος άρχεται κατά δ ιάταγμα τοΰ Καρό
λου IX. τήν πρώτην Ίανουαρίου, ό 

I λαός διετήρησε έν τούτοις τό έΟιμον τών
I ώών τοΰ Ιΐασχα. Ε ·Α·

© A Υ Μ A Τ  Ο Υ Ρ Γ I A I
ήτο ι

Χ ημικά, Ύ οραυλ ιχα , Ά χ ο υ σ τ α ί ,  Φ υσιχοϊστοριχα, 
’O jrnxa, Ία τρ ικ α , Μ ετεωρολογικά 

κα ι Χρησμολογικά Τερατουργήματα,

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Α '.

Μ EPOS A'.

Χ Η Μ Ι Κ Α .

Έ κ  τ ή ;  Ιστορία ;  ά π ο δ ε ίκ ν υ τ α ι  ο τ ι  « ι  μο· 

νάρ/αι κ α ί  οί ιερείς, έν τ ο ΐ ;  αρχαίο»; χρόνοι;,  
μετήρ χο ντο  α υ σ τ η μ α τ ικ ώ ;  τό εργον τοΰ  ε ;α -  

π α τ α ν  τόν λαόν.  Ό τ ε  ο υτο ι  δεν ήδΰναντο  ή 

δεν ήθελον νά ίδρύσωσι τήν  ηγεμονίαν α ΰ τώ ν  

επί τής  ά γ ά π » ί  ·α « 1 τώ ν  βυμφερό'τω ν τών υ 

πηκόων τω ν ,  έζήτουν  νά  περ ιχαρακόνωντα ι  

ϊν  φοουρίο·; υπερφυσική; ενεργεί» ;  κ α ί  νά κ υ -

βερνώσι δ ι ’ έζουσία; οΰρανόθεν αυτο ί; κληοο- 
δοτηθείβης. "Ίσως ό τρόπο; ουτο; τοΰ κυβερνάν 

ουκ ην άλλο τρίο; πρό; τ ά ; θρησκευτικά; α ύ 
τώ ν Soζασία;" ά λλ  αι α υτα ι α π ά τ α ι  και <ρ»- 
νακ ία ι ίιεπ ρ ά ττο ντο  προσέτι [ .̂ετα ττ,ν 
έν τή  Αύσει καθ:5ρυσιν τοΰ χρ ιστιανισμού.
Οΰ μόνον ό άπλοΰ ; ίερεύ; προσεπάOei νά υπε- 
ξαιρ‘5 τό άργΰριον, η νά πρΑσελκυστι το 
τοΰ ποιμνίου του, αλλα χαι κ -Sps; υψο^Λ, 
περιωπή; έν τ $  ’Εκχ.λ·/ισί«, π ο ν τ ΐ ί ' ίκ ε ;  καί 
άρ/ιερεϊ;, χρ ίσ ιν  έποιοΰντο τ ΐ ;  μ α γ ικ ί ,  ρα 
S So j  έπι βασιλέων y.al αϋτοκρατόρων τή ;  Λυ· 
σεω ;, έπ ι εΰγενών καί δούλων. Λνίρε ; σοφοί, 
οί τόν βίον αυτών προ; ττ,ν σπουδήν τ ί ;  ου- 
σεω; καί τών {ρυαηκώ'# νόμων αίρ'ερωσαν .ε ; ,  
μ 5τέσ/ον ώ - α ί τ ω ;  τή ;  ζοφερά; συνωμοσίας 
τοΰ έξαπαταν κα ί ΰποδουλοΰν τοΰ; όμοιου; 
των . Ο υΐω  λοιπόν δ άνθρωπο;, κα ίτο ι δυσα- 
νασχετών πρό; πάσαν άλλην υποταγήν έγένε- 
το ευπειθή; δοΰλο; πνευμα :ικοΰ δεσποτισμοΰ 
καί έΟελουσίω; έδεσμεύΟη δ ι’ άλύσεων έξ ου
ρανού δήθεν καταπεμρΟεισών.

Τά <ρώ; μόνον τ ή ; έπισττ'α'Λ; διεσκέδασε 

τό φοβερόν τοΰτο σκότο;, κα ί δλως ε ι; τ/,ν 
εΰρεϊαν αΰτοΰ £πέ/.τασιν δ φ ε ιλετβ ι,ο τι οι ^γε- I 
μόνε; ήρζαντο νέα; πορεία;, ήτο ι τό νά β α -  
σιλεΰω σι δ ιά  τι,ς  αγάπης έπί τοΰ λαο^ τω ν, 

δ δέ λειτουργό; τής θρησκείας νά μή απαιττί 

πλέον άλλο σέβα; ε! μή ιό  Ιμπνεόμενον υπό | 

τί,ς ίερότητο; κα ί τή ; καθχροτητο; τοΰ χαρα- 
κτήρο; αυτοΰ.

Ό φείλομεν νά θίωρώμεν ω ; ευτυ/ημα διά  

τό ανθρώπινον γένος, δτι α ί γνώσεις τών άρ- 
ysiioiv αιώνων ησαν λ ίαν Ελλείπει:, κα. ο υ .ω  
παρήγ ιγον συγκρ ιτικώ ; ο λ ιγ ισ τα  στο ιχε ία  ά 

π ατης. Ό ποια τρομερά εργαλεία ήθελον τεΟή 

ε ΐ; κίνησιν κατά  τ ή ; ανθρωπότητας δ ια  τοΰ  

πολυειδοΰ; κα ί ισχυρού μ η χ α ν ισ μ έ  τών νεω- 

τέοων επ ιστημώ ν I
Ή μυστικ ί) χρήσις τών αρχαίων επ ιστημ ο 

νικών ανακαλύψεων κα ί εφευρέσεων ήμπό^ισεν 

άναμφιβόλω ; π λείστας αύτών τοΰ νά περιέλ- 

θωσι μέχρι; ήμών. Ά λ λ ’ δμω; άρκούντω; άπε-
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OityS'o οτι έκαστο; σχειόν κλάδο; μαθ/ίσεως 
συνετέλεσε πρό; αυξησιν των τερατουργημά- 
των εν τώ μ»γικ^ί· προϋπολογισμών...

Ο ί άλλος Εύσεβιο; Σαλβέρτος έν τώ  πε· 
ρίρήμω συγγράμματι αυτού, αΠερί φιλο-το- 
φιας τή ; Μαγεία; κ τ λ .»  δικαιούται λέγων 
ότι α ο άνθρωπος μή δυνάμενο; νά διακρίνη 
τήν πλάνη, ί  ν’ άνασκευάσ·/] τό ψεύδος, έξητή- 
οατο παρά τοϋ ουρανοΰ θαύμα zt, όπερ νά κα - 
τελεγχη τόν κακοΰργον καί νά άπολύη τον 
αθώον, παραδιδων ουτα^ τήν τιμήν των όμοι
ων του εις την άποφασιν τοϋ ίερέως, εί; τήν 
επιτυχίαν φιλοσοφικού πειράματος, είς τήν 
τύχην, η εί; τόν έπονείδ'ιστον δόλον,» Οΰ'τω; 
εςηγει ο Σαλβέρτο; την εισαγωγήν έν τή κοι
νωνία τής καλουμέν/ΐί 0£O(W ac .

Έν τώ κεφαλαίο» τούτω προτιθέμεθα νά 
περιγράψωμεν λεπτομερώς τά κοινότερα είδη 
τή ; δίκης ταύτης και νά υποδείζωμεν τά ; επί 
τούτω γενομίνας προπαρασκευά; ύπά των έν- 
διαφίρομενων π ;ιν  επιβάλωσιν αυτήν.

όλων των Θΐοδικ ών, η τοΰ πυράς έστίν 
η αρχαιότερα και παγκόσμιό;, οΰτω ; είπεΐν. 
— Παραδείγματα :

1. Έν Ίνοοστάν, η Σίτα, σύζυγο; τοϋ Ρά' 
μα, έν.της ενσαρκώσεως τοΰ Βισχνοΰ, υπέστη 
τήν δίκην ταύτην στάσα επί πυριφλέκτου σ ι
δήρου, όπωςαθωωθή έκ τών «τ ιμ ω τικώ ν υπο- 
νοιώ , τοϋ σκζύγου της. α ’Κπε·.δή οί πόδε; τη ; 
Σιτας, λέγουν ο: ’ ίνδοί ιστορικοί, ησαν περι- 
βιβλημέ^οι τή ; αθωότητα, ή καταφλέγουσα 
αυτούς θερμότης 6πήρ'ε δ ι’ αύτοΰ; κλίνν} εκ 
ρόδων χατεστρωμένη».

1. *0 Κωροάστης, ϊνα έςϊλέγ;·/) τους συκο- 
φάντας του, έπέτρεύε νά χύσωσιν έπί τοΰ σώ
ματος του αναλελυμένον μόλυβδον, καί οΰδε- 
μίαν επαθε βλάβην. Μήπως μετεγειοίσΟη -ρο* 
φυλακτικον τ ι βοηθημα ; Περί τούτου δέν α
ναφέρει ί; βιογραφία αΰτοΟ. Ά λ λ ’ άναγινώ- 
σκομεν μόνον ότι, πριν ΐ  ΰποστή τήν δίκην 
ταυτην, οι εχθροί αύτοΰ ηλειψ ιν  τό σώμά 
του διά διαφόρων φ3?μά<ων. Μήπως δ ’ ά ρ α 
ζαν τοΰτο έπί σκοπώ τοΰ νά καταστρέψωσι

βεβαίως τήν evioysiav τών ΰπ> αΰτοΰ προεπι- 
τεθέντων βαλσάμων καί άφοπλίσωσιν, ο5·τω; 
ειπεϊν, αυτόν τή ; προαδοκωμένη; σωτηρία;, 
και τοι άποτυχόντες ;

3. Έν τν5 ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέου; (στίχ .
2 6 4 ), οί Θηβαίοι, οί κατηγορηθέντε; ότι έξε-
θαψαν τόν νεκρόν τοΰ Πυλυνείκου, «νεφώ
ν ησαν :

«*Ημιν δ έτοιμοι καϊ μύδρους αφειν χεροΓν
■ Και πυρ διέρπειν, /.«! 0εου; όρ/.ωαοτίΓν
«Τό·- μήτε. δράσαι· κτλ..

ήτοι : Είμεθα δ έτοιμοι ν ’ άποδείξωμεν τήν 
αθωότητα μας, ειτε άναλαμβάνοντε; είς ψεί
ρας σίδηρον π·πυρακτωμένον, εΐτε βκδίζον- 
cs; επί τών φλογών.» Τά ποραδείγματα ταΰ- 
τα άρκοϋσιν ϊνα χαταδείξωσιν ότι η τε Θεο- 
δικία καί τό άπόκρυφον τοΰ ΰποστήναι αυ
τήν ίσα ν γνωστά παρά διάφοροι; ίθνεσι. τής 
άρχαιότητος.

ΙΙρίν δ ’ ή προβώμεν κα! εις τά λοιπά παρα
δείγματα τής φοβερά; ταυτης δίκης, τά  λα· 
βό/τα χώραν μετά τήν καθίδρυσιν τοΰ χρι- 
στιανΐ5μοΰ, πρόσθετό μεν ότι έν ταϊς Καθολι- 
καΐς πόλεσιν fj άθωοτική αίίτη δίκη έπεβάλ- 
λ ε . ο xvptcύζ εις υποκείμενα αδυνάτου κράσε- 
ως, ανίκανα τής χρήσεως τών όπλων καί ιδ ί
ως εις μονάχους και εκκλησιαστικού; εϊ; ου; 
δέν έπετρέπετο τό μονομαχεϊν. '[] διά τοΰ 
πυρό; θεοδικία διεςήγετο λοιπόν έν τ/ί εκκλη
σία υπό τήν έαίβλεψιν τοϋ κλήρου1 λειτουρ» 
γία έψάλλετο καί ο τε σίδηρος καί το θΰμα 
ερραντι^οντο δια τοΰ αγιασμοΰ. Αί προπαρα· 
σκευαι ωσαύτως εγίνοντο υπό τήν διεΰθυνσιν 
τών ιερεων. Ό κατηγορούμενο; ώρειλε νά δια- 
μέν/| έπί τρεΐς ήμέρας καί τρεΐ; νύκτα; υπό 
την επιτηρησιν αί3τών καί πρό τή ; δίκη; καί 
μετ’ α υ τή ν  ΐνα δ ’ έμποδίσωσι δήθεν αΰ-.όν 
τοΰ ποοετοιμάσαι τά ; χεΐρά; του διά τής τέ
χνη; καί εςασφαλίσωσι τήν εκβασιν τή ; δ ί- 

κη?, αί χεΐρές του περιεκαλύπτοντο καί έσφρα- 
γίζοντο τρ ίΐ; ημέρα;, τ ά ; τε προ τής επαφής 
τοΰ πυρό; καί τά ; μ ετ’ αυτήν. Πιθανολογεί
τα ι οθΐν οτι, κατά μέν τά ; πρώτα; τρεϊ; ήμέ-
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ρας προφυλακτικόν τ ι φάρμακον επετίθετο εις 
τοΰ; μέλλοντα; άθωωθήναι, αί o r  έπόμεναι 
τρεις άπτιτοΰντο όπως έπαναφέρωσι τά ; χ ε ι
ρ*; εις τήν φυσικήν αυτών κατάστασιν.

4. 'Ο Σιμπλίκιος άνέβη εις τόν παπικόν 
θρόνον τά 4 9 7  μ. X. Ουτο; είχε προλαβόντω; 
νυμφευθίί, αλλά διεζεύχθη από τής συζύγου 
του, καί τοι αΰ-τη κατώ*ει μετ’ αΰτοΰ% Ε π ε ι
δή δε τό περιστα:ικόν τοΰτο έπέφερεν υπό
νοιας, ij γυνή κχτεπείσθη όπως άποδείξ'/ι τήν 
άθωότητά της διά τής δίκης τοϋ πυοός' πρός 
τοΰτο δ ’ έξελίξατο ημέραν τινά έορτή; καί 
επ', παρουσία τοΰ συνηγμένου πλήθου;, εκρά - 
τησε πΰρ άνά χ=ΐρ2?, κ « ί ειτα ερριψεν αυτό 
έπί τών φορ-μάτων τη ; χωρίς τό παράπαν νά 
βλαφθοΰν. Έπέρριψε δ ’ έκ τοΰ αΰτοΰ πυρό; 
καί έπί τών ένδυμάτων τοϋ συζύγου τη ; μετά 
τοϋ αΰτοϋ άποτελεσματο?, προειποϋσα αΰτώ 
τά δ ε : «Δέχθ/ιτι τό πΰρ τοΰτο, όπερ δέν θά 
καύση, ϊνα πεισθώσιν οί έχθροί ημών ότι αί 
ήμ,έτεραι κκρδίχι τοσούτω εΐαίν απρόσιτοι τω 
πυρί τή ; συζυγική ; συνομιλίας, οσω καί τά 
ήυέτεοα φορέματα τίτ τών φλεγόντων τούτων 
ανθράκων έ<εργεία». Τό έπιτηδε>τόν τοΰτο 
θαΰμα έξέπληςεν άπαντα ; τους θεατά; καί
όλως κατεσίγασε τους συκοφάντας.

5. Τό 1047  μ. X. ό Χαρόλδος, διϊσχυρι-
ζόμενο;, ότι είναι υίός τοϋ Μάγνου, βασιλέως 
τής Νορβηγίας, καί ώ ; τοιοΰτο; άπαιτών τήν 
είς τόν θρόνον δ ιαδοχή', προσετάχθη ν’ από
δειξη τό άληθές τής άξιώσεώ; του διά τοΰ 
πυρός. 'Γπέστη τήν ποινήν καί έβάδισεν έπί 
πεπυρακτωμέ-νου σίδηρου λίαν άβλαβώς.

6 . Τό 1 3 4 0 , ή ακόλουθος δίκη ελαβε χ ώ 
ραν έν Αιδυμοτείχφ τής Θράκη;. Γυνή τ ι ;  διε· 
τάχθη υπό τοΰ συζύγου τη ; Γνα υποστή τήν 
διά πυρός θεοδικίαν, όπως άπαλλαχθή τών 
έπιβαουνουσών αυτήν άτιμωτικών υπονοιών. 
Καί τοι δ ’ ή γυνή έξωμολογήσατο τφ  επισκο
πώ τή ; χώρας τά αμάρτημά της, κατά προ
τροπήν όαω; αύτοΰ συγκατετέθη ν’ άναλάβη 
άνά χεϊρα; τόν πυρίφλεκτον σίδηρον, μεΟ’ οί*

βαδίσασα τρις πέριξ μιας καθίκλα; τόν κατέ- 
θηκε τέλο; επ’ αυτή; κατά διαταγήν τοΰ συ
ζύγου της, η δέ καθίκλα «μ έσω ;  άνεφλέχθη. 
Ό σύζυγο; ούδόλω; πλέον άμφέβαλλε περί 
τή ; συζυγική; πίστεώς τη ;.

Προβαίνομεν ήδη ε ί ;  τήν έ^ήγησιν τών α 
νωτέρω παραδειγμάτων τών έςαπατησάντων 
τοΰ; θεατάς.

Παράδ. 1. Ή δύναμι; τοΰ περιπατεϊν γ υ 
μνοί; το ϊ; ποσίν έπ ί άνημμένων ανθράκων % 
πεπυρακτωμένου σιδήρου αποδίδεται υπό τοϋ 
Beckmann εί; τό ότι ή έπιδερμί; τοϋ πέλμα- 
το ; τών ποδών καθίστατο προηγουμένως τ υ 
λώδη ς καί σκληρά, ώ ττε τά  νεϋρα νά προφυ- 
λά ττω ντα ι κατά πάσης βλάβη; ^ν οί άνθρα
κες η δ σίδηρο; ήθελον άλλω ; επιφέρει εί; 
αυτά. ΓΙρός έμπέδωσιν τών λόγων του ανα
φέρει καί τό έπόμενον ανέκδοτον. «  Τόν Σε
πτέμβριον τοϋ 1 7 6 5 , ότε έπεσκέφθην τά σ ι
δηρουργεία τή ; Ά βεστάτης, ε ί; τών εργατών 
έπί χρηματική αμοιβή ^ϊλαβεν αναλελυμένον 
χαλκόν έν τή 'παλάμη, καί δείξα ; αυτόν πρό; 
ημάς τόν ερριψε κατά τοΰ τοίχου. Τότε δέ 
συσφίγζα; τοϋ; δακτύλου; τής τυλώδους χει- 
ρό; του, εθηκεν αυτήν δ ι1 ολίγα ; σ τ ιγμ ά ; &πό 
τήν μασχάλην, όπως έπιφέριρ ιδρώτα, ώ ; ελε* 
γεν· εΐτα προσεγγίσας αυτήν εί; τήν επιφά
νειαν αγγείου περιέ^οντο; αναλελυμένον χαλ
κόν, καί έζαφρίσα; ολίγον Ιξ αΰτοΰ, περιεκίνει 
ολίγον τήν χεϊρα πρός έπίδειζιν. Ήσθάνθημεν 
μόνον οσμήν τινα όμοίαν πρό; τήν τοΰ καιο- 
μένου κρέατος η δέρματος βοά;, καί τοι ή 
χειρ οϋδέν Ιπ * θ ϊν » . 11 τύλω σι; δ’ αυτη τοϋ 
δέρματο; δύναται, κατά τόν Beckmann, νά 
έπιτευχθή διά συνε/οΰ; έπιβρίγματο; έκ θειί 
κοΰ ο ;έω ;, η διά βταθερά; καί συνεχοΰ; έ -  
λαιοτριψίας τών ποδών. Προσθετέον ότι οί 
έξησκημένοι πεζοδρόμοι συσταίνουσι τοΐς πρω- 
τοπείροις, πρό τής ένάρξεω; τής μακροπορεία; 
των, νά σκληρύνωσι τοΰ; πόδα; αυτών διά 
λεμονοζώμου ίι άλλοι> τινό ; οξέω;.

2 . Τό θαΰμα τοΰτο δ ύ ε τ α ι  νά Ιζηγηθ^



—  250 —

έν μέρει ούτω πώ ;: '1'πάρ/ζι εΰδιάλυτόν τ ι
μέταλλον, μίγμα tt  έξ υδραργύρου, λευκοσί
δηρου καί βισμουθίου όμοιοχρώματον τώ Ρ10' 
λύβδω" τήκεται δ ’ έν τοσούτω έλαφρα θερμο
κρασία, ώ -τε  μικρόν κοχλιάριον εκ τοϋ μ ε 
τάλλου τούτου αναλύεται ευκόλως έν ποτη- 
ρίω θερμού τεΐου. Πιθανώ; τό μέταλ>ον τού
το ή άλλο προσόμιον μ ετεχε ι.ίσ0π ό Ζωροά- 
στρη;, άφοΰ συγχρόνως κατέστησε τό σώμά 
του τυλώδες πρός μετρίαν θερμότητα δ ι’ α 
λοιφής τίνος.'Ο  Δόκτωρ Σεμεντίνη; άνεκάλυψ-ν 
δτι διαλελυμένη τις ποτότη; σ τίψ ϊω ; προφυ- 
λά ττε ι παν μίλος, ίσχυρώ; δ ι’ αυτή; βεορεγ- 
μένον, κατά της Ινεργείας τοΰ πυρό;" καί μ ά 
λιστα έάν τά δέρμα τριφθή διά σάπω-ο; μετά 
τήν άλειψιν τής στιψ ϊω ς. Ιΐροστίθησιν δ ’ δτι 
Ί-̂ ν σκευααίαν ταύτην έδοκίμασεν έπί τοΰ ί
διου αυιοΰ σώματος λίαν έπ ιτυχώ ;.

3 καί 4. Έάν κοινόν πα-ίον διαβρεχθή έν 
πυκνή δ ΐϊλύσ  ϊΐστ ί'Ιεω ς, καδ ίστατα ι άφλεκτον. 
Ή  ΐδιότης αύτη τής στίψεω; ητο γνωστή παρά 
το ι; αρχαίοι;, ώς επίσης καί $; τέχνη τού υ- 
φαίνειν πανία ί ζ  αμιάντου λίθου. Ό άσβεστος 
η αμίαντος λίθος, εΐ/αι άογυροειδές τ ι λευκόν 
ορυκτόν εχον τήν ιδιότητα τοΰ μή καίεσθαι. 
Οί αρχαίοι περιετύλισσον τά σώματα τών 
νεκρών εις σινδόνας έξ αμιάντου πριν η κα- 
τακαύσωσιν αυτά. Πρό τινων ετών ό («πότης 
Ά/.δίνη; τοΰ Μεδιολζνου έξετέλεσε πλεϊστα 
πειράματα έπί πανιών τοιούτου είδους, οϋ 
μόνον πρός φιλοσοφικήν τέρψιν, αλλά κυρίως 
προς αποόειξιν οτι η τέχνη τοΰ ύπϊρασπίζειν 
τάς χ;ΐρας καί τό πρόσωπον, ετ ι δέ καί ά- 

παν τό σώμα κατά τής Ινεργείας διαπύρου 
σίδηρου καί αΰτοΰ τοΰ πυρός άντί νά συντε- 
λή προς απάτην τοΰ ανθρωπίνου γένους, ήδύ· 
νατο νά χοησιμεύστ) πρός τόν εύγενέστερον 
σκοπόν τοΰ διασώζειν τήν ζωήν και άσφα- 
λίζειν οικοδομάς κατά τών φλογών. Έκ τών 
πειραματων αυτοΰ πρός τοϊς ά'λλοις άπεδεί· 
χθη ό'τι 5ν ό δάκτυλος περιτυλίχθή πρώτον 
δ ι’ αμιάντου καί ίπ ε ιτα  διά λεπτοΰ οιδηίο-

σύρματος, δύναται έπί πολΰν χρόνον νά Ικτε- 
θή ε'.ς τήν φλόγα λυχνίας ί] λ,αμπάδος π :ίν  ή 
αίσθανθή τήν καΰσιν τοΰ πυρός. Πυροσβέστης 
τις εχων τήν χεϊρα εντός χειρίδυς έξ αμιάν
του και την παλάμην κεκαλυμμένην υπό 
υφασματο; τοΰ αύτοΰ είδους, εκράτησε 
θαρραλεω; όγκον σίδηρου, μετέφερεν αυτόν εις 

αποστασιν 150 ποδών, ήναψεν άχυρα δ ι’ αΰ- 
τοΰ καί έπανήγαγεν αυτόν εις τήν κάυ.ινον. 
Έβάδισε δέ καί έπί πυρεστία; τεθειμένης Ιπ’ 
άνημμένων γαιανθράκων.

5. 6. Καί ταϋτα ευκόλως εξηγούνται έκ 
τών προλεχ θεντων.

ΜΕΡΟΣ Β \

"Εν τών άρχαιοτάτων κατορθωμάτων τής 
μαγείας ητο ή τέχνη τοΰ άναπνέειν φλόγας— 
τέχνη καί νΰν ετ ι διεγείρουσα τόν θαυμα
σμόν τοΰ λαοΰ. Παραδείγματα.

1. Ό εκ Συρίας Ιίυνος, δοΰλος Ρωμαίος, 
δ επί κεφαλής 5 0 ,0 0 0  συνδούλων είσβαλών 
έν Σικελία καί κατατροπώσας πλείστους Ρω
μαίου: στρατηγούς, άλλ’ δστις τέλος συλλ/ι- 
φΟείς υπό τού Περπέννα υπεστη τόν α τιμ ω 
τικόν επί σταυρού θάνατον τό 136 π. ·/. πρός 
τοΐς ά'λλοις αυτού τερατουργήμασι διϊσχυρί- 
ζετο ό'τι εΐχεν άμεσον συγκοινωνίαν μετά 
τών θεών' πρός επικύρωσιν δέ τών οπτασιών 
καί υποτιθεμένων προφητειών του, κατέπινεν 
ενώπιον τών οπαδών του φλόγας πυρός.

2 . Ό  περίφημος ’Ιουδαίος αγύρτης Βαρχο· 
χεβας, η Σ'.μεών Βάρ Χοεβά;, 6 αρχηγός τή ; 
τελευταίας ανταρσίας τών Εβραίων κατά τού 
αύτοκράτορος Άδριανοΰ, άπεκάλει εαυτόν 
Μεσσίαν, έφαρμόζων εις εαυτόν τόλόγιον τής 
Γραφής, κ’ΐδού έξελεύσηται άστήρ έκ τοϋ 
Ιακώβ» κτλ . Ούτος ωσαύτως πρός υποστή- 
ριζιν τών λόγων του, εξέβαλλε φλόγας έκ τοϋ 
στόματός του δημηγορών.

3. Ό Μάρκος, αρχηγό; μιας τών αιρέσεων, 
βϊτινες κατά τού; πρώτους α ιών»; τής έκκλη 
σίας προσεπάθουν ν’ άν*μιγνύωσι μετά τών
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χριστιανικών δογμάτων και εθνιχα; όοξασια,, 
έπλήρωσε τρία ποτήρια έκ διαφανούς ΰελου 
άχρωμαtου οίνου. Ένώ δε προσηύχετο, ό ο ί
νο; τοΟ ένός τών ποτηρίων έγένετο α’.ματό· 
χρου;, τοϋ δευτέρου πορφυρούς καί ό τοϋ τρί
του κυανονς.

4.  “Κν τινι Αιγυπτιακή Εκκλησία ίφαίνετο 
άλλοτε φρέαο, ουτινος τό ύόωρ τιθεμενον εν
τός λαμπτήρος καθίστατο αίματόχρουν.

5 . Ε π ’ έσχάτω ν, εν τή  αυλή τοϋ δουκος τοΰ 

ΒροΰνσουΪΑ, ό καθηγητής Beyruss υπεσχετο  
δ τ ι έν καιρώ τού γεύματος τό ένδυμά του 

θά γείν/ι έρυΟρόν, κα ί τρδς εκπληξιν τοϋτε

δουκός καί τών συνόαιτημονων, εΧχζε πράγ
ματι τό ρηθέν χρώμα.

G. Ό Αρχέλαο;, βασιλεύ; τής Καππαδο- 
y.iuZj ο υκό  του εν TtoTicjjifp aiy|A0t̂ c«)Tt
οθεί;, ώ ; συμμαχήσα; μετά τοΰ Μιθριδάτου, 
λέγετα ι δτι άντίγιιοε ξύλινον πύργον εν Πει- 
ραιεΐ, δστις άντεϊχε κατ* τοΰ πυρός.

*11 ιστορία άναφέρε·. περί μ ια ; Έ στιάύος 
μελλούση; υποστήναι τήν ποινήν τήν ωρισμε- 
νην διά τά ; ίερείας, α ΐτ ινε ; άφιναν τό ιερόν 
πνρ νά σβεσΟή δτι, άμα ίφήπλωσε τήν καλύ- 
πτραν τη ; έπί τοΰ βωμοΰ, iv/φθη αύτομάτω; 
τό πύο αετά λαμπροτέρα; φλογός.

7 . Ό Πληνιο; αναφέρει δτι έν τώ άδύτω 
τοΰ ναού GlUltia τό θυμίαμα ήναπτεν αύθορ- 
μήτως πρό; τιμήν τών θεών. Ό δέ Παυσανία;, 
δ ι ι  ό Σέλευκο; προσφέοων θυσίαν τώ Δ ιΐ,ε ιδ ε ν  
δτι έπί τοϋ βωμοΰ τά ξύλα άννίφθησαν αφ’ 
εα υτώ ν τοϋΟ’ δπερ έφάνη αγαθός οιωνός τοΰ 
μέλλοντος μεγαλείου του.

9 . Ό Μάξιμος, ό διδάσκαλος τοϋ αύτο- 
κοάτορο; Ίουλιανοΰ είς τά περί μαγική ;, προ- 
σφέρ'ον θυμίαμα τή 'Εκάτη άνήγγειλεν δτι αι 
δαδε;, ά ;  έκράτειείς χεϊρα; ή θεά ηθελον αΰ- 
Οορυήτω; άναφθή, η δε πρόρρησις του άπέβη 
αληθής.

10. Οι ’Αθίγγανοι συνείθιζον πρός άπόδειξιν 
τής υπερφυσική: των δυνάμεως νά κάμνουν ν’ 
άναδίδηται φλόξ έκ δέσμης άχύρων κειμένης 
μετ’ άλλων τοιούτων καί νά τήν σβύνωσι 
κατ ’ αρέσκειαν.

— 11 . Ή Δηΐάνειρα, Ουγάττ,ρ τοϋ Οίνέω;, 
βασιλέω; τή ; Α ιτωλία ;, ίιπανδρεύθη τόν'ΙΙρα- 
κλέα. Συνταξειδεύουσα ΰέ μετ’ αυτοΰ, συν; 
βη νά έαποδισθή υπό τών έξωγκωμενων υ*· I 
δάτων τοϋ ποταμού Κύήνου τή ; περαιτέρω 
πορεία; της. *0 'Ηρακλή; τήν παρεδωκε τότε 
τώ  Ιίενταύρω Νεσσω ϊνα τήν μεταφέρτρ διά 
τοϋ ποταμού. Ά λλ ’ ούτο; άμα τήν άπεβιβα- 
σεν εί; τήν απέναντι οχθην, ητιμασεν αυτλν I

διά τή ; βίας.
'Ο Πρακλής πρός έκδίκησιν τής ύβρεω; 

ταύτη ; τον έφόνευσε διά βέλου; φαρμακερού. I 
Ό Νέσσος άΐϊοθ»ήσκων έδωρήσατο τή Δηϊα· 
νείρα εντός κοχλίου έκ τοϋ δηλητηριασθεντο; I 
αΐυ.ατο;, προσειπών δτι τούτο εσεται τό μό
νον διεγερτικόν φίλτοον τή ; συζυγικής αγα* I 
πη;. 'II γυνή ασμένως Ιδέξατο τό φάρμακον. 
Ό τε  δέ ό ‘Ορακλή; έφάνη άπιστο; πρό; αυ
τήν y ρίσασα εξ αυτοΰ χ ιτώνα , τόν άπεστει- 
λεν αΰτώ διά τοϋ Λ ίχα. Ό Ηρακλή; τον ένε- I 
δύθη, κ » ί ήτοιμάζετο νά προσφέρνι θυσίαν· I 
άλλ ’ άφοϋ επέθηκε τό πύρ έπί τή ; πυρδς τών 
θυμάτων ήσΟάνθη τήν ένέργειαν τοΰ φίλτρου 
καϊ σύσσωμο; κατεκαη.

12. Παρά τα ϊ; δχδαι; τοΰ ποταμού Βέζερ, 
ό θεό; Βουστερίχ έλατρϊύετο τό πάλαι υπό 
τών Τευτόνων. Τό εκ μετάλλου άγαλμα αύ* 
τού ην £νδοθεν κοϊλον. ‘Ό ταν δ’ άνθρακες α - 
ντ,μυένοι ετίθεντο έπί τής κεφαλή; του, ύδωρ 
έξέροεε κροννηδόν εκ τών οφθαλμών καί τού 
στόματός του. Σημεΐον τοΰτο ασφαλές παρά 
τοι; βαρβάροι; αΰτοΰ λατρευταΐ; δτί δ θεό; 
η :ο  πορωργισμένο; κατ’ αύτοΰ.

13 . Τόν Αύγουστον τού 1808  Ιν ώον ευ- 
ρέθ/ι έπί τού Μητροπολιτικοΰ ναού τή ; Λισα- 
βώνο; φέρον έπί τοΰ κελύφου; εγγεγραμμένων 
δικαστικήν άπόφασιν καταδικάζουοαν εις θά
νατον άπαντα ; τοϋ; Γάλλου;, καιτοι ουδεν 
ίχνος έφαίνετο δτι ανθρώπινη χειρ ένεχαραξε 

τά ψτ,φία.
14. Έν τή αρχαία 'Ιστορία άναγινώσκο· 

μεν περί πλείστων έκπυρσοκροτήσεων, αιτινες 
ί)>ογίσθησαν ώ ; ΰπερφυσικαί.
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Εαν s . y .  έρευνήσωμεν τά χρονικά τη ; 
Ελλαδο;, είιρήσομεν δτι έν Δελφοί; τ ο ΰ ’ α - 
πολλωνο;, εχρησμ8δότησαν δτι δ θεό; έγί- 

I νω ;κε χβλώ; πώ{ νά 0 ( i j?  τάν vaiv

καί πραγματικά»; τον δ ιέσω σε; εκ τής έπι- 
δρομής τών Περσών, «κολούθω ; κα ί Jx τ%  
τών Γ αλατώ ν. *0 ‘Ηρόδοτος ά ν « ? έρ5ι δ τι ο! 
επιδραμόντε; Πέρσαι, ο! μέν ε’φονεύθησαν ΰπό 
τώ ν ε’κ τοΰ οόρανοΰ έμ π ιπ τοντω ν αύτο ϊ; χ«- 
ραανών, κα ί δπό δύο βρο?/ων έκ τών 

του Παρνασσού άπορραγέ,των ο» f t  λοιποί φο· 
βηθέντες^καί τραπέντες εις φυγήν κα τεδ ,ώ - 
χθησαν υπό τών Δελφών καί κατετροττώθησαν 
(Ήροδ. Βιβλ. VIII· 3 7 - 3 8 ) .  Ά λ λ ’ εν τού- 

TOti ° °ϊ0 ’ τω ν Δελφών, έ τοσούτω  ισχυρό; 
ηρΑί^τό προστατεύειν τόν ναόν αύτοΰ κατά 
τώ νςένω ν , ούδόλω; έπελήφθ,, της δ ,α σ ώ :εω ; 
των θησαυρών του έκ τώ ν χειρών τών Φωχέων.

Ιίδυναμεθα νά πολλαπλασι*ο»μεν τοιαΰτα 
' KaP * * « W « « , «λλά νομίζομεν χαί ταΰτ* ip-

κοϋντα πρό; τόν σκοπόν δν προτιθέμεθα. Τά 
αυτά ταΰτα φαινομεν,κά θαύματα δύνανται νά 
έπαναληφθώ,ιν εύχερώ; δπό παντό{ ^ 0ν0{

% ' Αψ1^ { άμέσω;,εΓτε ά®οΟ
α·' 511 t6  άπόκουγο,  καί άνβχ*λίψ? τά; 

ένεργούσας αιτίας. Ή  νεωτέρα πβρ._

χε, ωσαύτω; εύκολι'α; πρό; έκτέλεσ,ν παρομοίων 
φαινομένων οΰχ ήττο» θαυμάσιων.

Προβαίνουν ήθη 6[·{ τ ήν ^ nT|v τών 
I θεντων παραδειγμάτων.

Π«ρ*γ. J.2.  Άγνοοΰμεν άχρι* 5ς τά ; μεθό
δους δ„ wg τ ’ άποτελε'σματα «Ο τα παοήνθη- 
«χν.^ Α λλ’ 6 ΐστοριχύς Φλώρος μ ά ;  αναφέρει 
δτ! ό Ευνος έπλήρωτε θείου καί πόρος Sv χέλο- 
<ρο; καρύου τρυπημένον, χαί χρ,^ ας αύτέ £>; ^  
στόμα άνέπνεεν έλαφ,ώς ί ξ  α^  ^  &μ(χ^
U τέχνη δ’ 0.3τη έκτελεΓται άπλιύστεΡον δπό 

τών νεωτερων θαυματουργών. .Αφοϋ ο5τοι 
συμπεριτυλιξωσι ληάριον εις τρόπον ώστε νά 

σχηματίσωσι σφαίραν έμοίαν χ ,ρ ίφ . άνάττονβ.ν 
I «ϋτήν xal την άφίνουΐι νά χατ«νβλ»0^ ff/t,

I δον τού πυρός· Τί Τ£ περιτυλίασοjocv αυτ/,ν

πάλιν, er. κ«:ομενην, λιναριού, καί οΰιω 
τό π -jp I s a n t i  νά διατηρηδ/; έν πολΰν

χρόνον. Άοχομενοι τή ; τερ*τουοy ia ; των, =[σ- 
«yoa<i! τήν 0φ η ρχ> έ,τος τοΰ στόματος, xai 
έ'.φ αναπνέουν δ.’αΰτή;, ή ? λόξ άνα$ωποΡοΰτΒΙ, 
κα·. ηλί,θο; σπίνδηρων έξερχ0ντ»ι ές αύτοϋ. Οϊ 
σι.ινθίρες οϋ.οι άαδενεΐ; οντε; οϋδεμίαν έπιφέ-
pojjot β>ά?·Λ,ν· a m i  νά εισπνέουν τόν άέρα ο·.ά 
των οωθώνων.

ΰ .4 .0 . Αέν ύπάρχονσι χηυικά «ποτελέυ^ f  
τχ  ;>αλλ}ν έν3·.«φέρονΤβ ιών «φορώ.των r i ;  
μετββο/.άς τοΰ χρώαατο; τά; υπό τής άν*μ(- 
ςεω; δ.*φ4ρων ρευστών γινόμενα; Κ»ί τους
λαμπρού; χρωαατισ,υςΰ; U  συνδυασμοί σω.χά- 
των οϋδέκ έμβανέ; /ρώμα παρουσιασμένων.
Π τέχνη του παράγειν το ίαύτα ; μεταβολά; η το 
I νωστη παρά τισ ι τώ/ άρχκ’ων αγυρτών, προ- 

ο.-κΟουντων, ώ; είίομεν, tva ποοσλοίοωσιν υπερ- 
φυσιχίν τ ι χΰρο; έν  τοϊ; εργοι; α ϊτ ώ ν . Λδται 
δ ουδεμίαν δυσχέρειαν παρέχουσι τοίς χ<μιχοΓς 
Τπαρχουν π λεϊσ τ*  ρευστά, ώ; T!VS{ χΕχρω.

Τιομέν0ι χυμοί φυτών, ταχεω; μεταβάλλοντα 
χρώμα ά'νευ προσθέτου τενός δλης· &χχΧ |? >

ω ; τιν0 ί σ*«’>**ίας έπιφέρετ*! ή προσ'ϊο- 
Χ.ωμέν/ι τοΰ χρώματο; άλλοίωσ.;. Ά ς  άναφέ 

ρ«μεν ^ ντ,ϋθα  χοινόν τ. ττε'ραυ,α το,οΰτου ει> 

5ου;, ή ΓΟι ρευστόν τ ι γινόμενον πρώτον έρυ· 
δρουν νά μετχτραπ?! «χολούθω; εί; χίτρ.ν0ν,
κυανοΰν, μ ^ ρον - ffop?.jpo-v _

κανισμβτα ξύλου χαμπεσσίου ( ] )  εί; κοινόν υ · 
&ωρ, χαΐ δταν τό ύγρόν άρκούντω; χ ο κ κ ι^ , γ  
.χύσατε το Ιντός φ,άλη;. [ ϊ ί τ ,  ) . ^ ετ,  το;α πο; 
τηρ«α· πλύνατε τό h  ε.’; δυνατόν δξος· ‘ρ(ψαΤί 
ε!; τό δεύτερον κοτότητά τινα κοπανισμένης 
στιύεω;, ί τ ι ;  θά μ ί,η  απαρατήρητο; έάν το πο- 
τηριον ειχε προσφχτω; πλυίη καί αφήσατε τό 
τρίτον δπω; ε ϊ,α ,. ’«αν τό έν τ ? ? ιάλη Ερυθρόν 

ρευστόν χυθή έντός τοϋ πρώτου ποτηρ^υ θέλει 
γει.ε ι άχυρόχρωμον προσόμοιον τώ χρώριατι Μα- 
δερίτου οΓνου* έλν εντός τοϋ δευτέρου, βαθμηδόν

0 )  C am pe h e .  Ά γγλ ^  l o g w o o d .  Mvi p0v
Αμιριχαν:χης πάτρ ιάς ό σ π ρ ιο π 'ώ ν , ίχ·>ν Tb ξύλον 

σχλΓ,ρότατον καί παράγον x*)Jircr,v χοχ*ίνι·,ν βα?){ν.
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μετατραπήσεται εϊ; μαϋρον άφοϋ ταραχθ^ διά 

τεμαχίου σιδήρου προεμβεβαμμένου εϊ; δ;ος· 
έν δέ τρίτω θέλει παρουοιάσει χρώμα ίοειδές.
Ο κ . Φώγελ, ό άναρέρων τήν μεταβολήν τοΰ 
•/:ώματο; τοϋ ένδόματο; τοϋ Καθηγητοΰ Bey- 
l’USS, l i ·  άνε·ιάλ·,ψϊ τό άπό<ρυφον, παρατηρεί 
oj.w; δ ft, i xj χύσωμεν ΰ^ωρ άοβέστου εΐ; χυ
μόν χο/ίχινογουλίου, 0 i σ^ηαατίσο’μει/ άχρουν 
τ ι υγρόν, καί ο τι ράκος έριούχου εμβαπτόμενον 
ει; τά υγρόν τοΰτο καί τα χέω; ξηρχ’.νόμ εν ον 
θέλει μετ’ ολίγον κοκκινίσει διά μόνης τής ε
παφή; τον αέρος.

6 .  Έαν πιστεύσωμεν τόν ιστορικόν Κ,λαύ- 
διον Κουαδριγάριον, ό πΰργο; οϋιος κατέστη  

άφλεκτος, διότι ό Α ρχέλαο; έφροντισε νά προ- 

μβάψ·/) εϊ; στίψ ιν την ξυλείαν ίξ  ης κατεσκευ- 

άσθη. Οί άρχ·>ΐοι άλλως τε εγίνωσκσν καλώ; τήν 
διότητα τοΰ ξύλου τοϋ εκ στιπ τηο ία ; ποτι
σμένου, τοΰ άντεχειν εΐ; τά ; φλόγα; έπί πολΰν 
χρόνον.

*  7 .8 .9 .10  II 'Ε ίτιά ; ηρκε1. μόνον νά έφα-
πλώση τήν καλύπτράν της έret τοΰ βωμοΰ, 
καί ή πυρά αίφνης νά ά'αλάμψί) καί νά καίη 
ζωηρότερον η τό ποίν" καθότι ϋπό τήν προ
σφιλή ταύτην καλΰπτραν, δυνάμεθα εΰκόλω; 
νά ΰποθέαωμεν κόκκον τινα φωσρόρου η πυροφο- 
ρου πίπτοντα έπί τών θερμών είσέτι ά.θράκων 
καί άναπλνοοΰ/τα τήν έπέμβασιν τη; θεότητο;. 
Κ,αί κατά συνέπειαν τής ΰποθεσεώ; μα; ταύτη;, 
ούδόλω; πλέον συμμεριζόμεθα τήν απορίαν τοΰ 
Ωρατίου περί τοΟ έν τζ> άδύτω τοΰ ναοΰ 
Giiatia γενομένου θαύματος' δυνάμεθα ωσαύτως 
νά έννοήσωμεν βτι ό Σέλευκο; τώ δντι είδε τον 
βωμόν αύθορμήτω; άνοφθέντα, χ».ί δτι ό Mi* 
ξιμος έν πλήρει πεποιθήσει άνιχήρυξε τήν αυ
τόματον άνάφλεξιν τών δά^ων. “Απαντα ταΰϊα 
είναι φωσφορικά τερατουργήματα. Ώ ; πρός τοΰ; 
’Αθιγγάνους άναφέρομεν άπλώ ; δτι ο! μικροί 
παϊδες έν Ευρώπη διασκεδάζουν τοιουτοτρόπως 
άνάπτοντες οινόπνευμα έν τανς χερσίν αυτών, 
καί όταν αίσθα-θώσι τήν ένέργε·αν τ ίς  θερμό" 
τητος δι’ άπλοΰ φυσήματος, διασκορπίζουν τήν 
φλόγα.

Ι Ι . ’Επιτοϋ παραδείγματος τούτου άναφέ· 
05μεν ένταϋθκ αύ:ολεξΙ τήν περιγραφήν αύτής 
τής Δηϊανείρας περί τών πρώτων άπο;ελεσμά· 
των τοϋ αίματος τοϋ Νεσσου.

«  Τά φάρμαχον το ΰ τ ’  ίίπυρον, άχτ?ν6ς τ ’ όεί 

« θέρμης ίίΟικτον Ιν μυ/οΓς σ ώ ζε ιν  εμέ,
« "Εως αν άρτ'-/ριστόν άρμόσαι μί που.
« Κά’δρων το ια ΰτα ' νυν δ 1 δτι ην έργαστέον,
« =Έ'/ρισα μεν χϊτ’ οίχον έν δίμοις xputprj 
« Μαλλω, σπάσασα χτησιου βοτοΰ λάχνην 
« ΙνάΟηχα συμπτ^ζασ’ αλαμπές ήλιου 
» Κοίλω ζυγάστρω δωρον οισπερ ειδείε*
« "Εσω δ’ άποστείχουσα, δε'ρχομαι φάτιν 
(ΐ "Αφραστον, άξυβλητον άνΟριίιπω μαΟειν.
« Τό γαρ χάταγμα τυγ/άνω ρίψασά πως 
« Τής οιάς, (5> προυχριον, εις με'σην φλόγα,
.ί Άχτι ν ’ ές ήλιώτην ώς δ’ έΟάλπετο,

ΡεΓ παν αοηλον, χα ί χατέψηχται -/_0ονί,
Μορφή μάλιστ’ ειχκστ’ον, ώστε πρίονος,

« Έ χβρώ ματ’ αν βλέψειας έν τομή ξύλου.
« Τοιόνδε χέΐτα ι προπετές· Ιχ δέ γής ίίΟεν 
« Π ρο ϊχ ε ιτ ’ άναζέουσι θρομβώδεις άφοοί 
«  Γλαυχής οπώρας όίατε πιόνος πάτου 
<ι ΧυΟέντος εις γήν Βαχ/ίας ά π ’ ά μ π Λ ο υ .

(Σοφοκ: Tpayivtai Πράξις λ '. 6 8 2  — 7 0 1 ) 
ήτοι : «  Ο Νέσσος μέ παρήγγειλε νά φυλάττω 
τό φάρμαχον τοΰτο (ό’περ ην τό έκ τοΰ τραύμα
τος ρΐ'έν αίμά του) άρκτον έν τόπω κρύπτω, 
μακράν τοΰ πυρός καί τών ήλιακών αχτίνων, 
μέχρι τή; στιγμή; καθ’ ήν ήθελα τό μεταχει- 
ριαθή. Τοΰτο δέ καί επραςα. Σήμερον λοιπόν, δτ’ 
εχρειάσθην αϋτό, κόψασα μαλλίον προβάτου καί 
βάψασα έν τφ  φαρμάκω έχρισα δι’ αΰτοΰ κρυ- 
φίω; κατ’ οίκον τόν χιτώνα, δν περιτυλλίζασα 
κατέθηκα άμέσω; εντός κιβωτίου, ha. μή προτ- 
βληθίί ΰπό τής ήλιακής λάμψεω; καί οϋτω; ά* 
πέστειλα αυτόν δώρον τώ Ίΐραχλεϊ, ώ ; ειύετε. 
Έ πε ιτα  δ’ ερριψχ τό μαλλίον εκείνο δ ι’ ου έχρι
σα τόν χιτώνα, τυχα ’ως πως έπί τίνος πέτρα; 
έκτεθειμενης εις τάς ακτίνα; τοϋ ήλίου. Τοΰτο 
δέ θερμα.θεν, ώς εις μέιην φλόγα, έτα<η αύ- 
θορμήτως, χαί ερρευσε κατά γής, ώς τέφρα ό
μοια τή μορφή πρό; ροκανίσματα ξύλου πριονι- 
σθέντος. Έ* δέ τής γής ενθα κατερρΰη άναζέ- 
ουσι θρομβώδεις άτμοι ως οι τοϋ γλευκους τών 
βοτρύων τής άμπέλου, έ ; ΰψηλοΰ τινός μέρους 
έκχυθέντος».
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Ο χημικό;, άναγι-ώσκων τ » ;  λεπτομερείας 
Tour « ς ,  άπηλλαγμέν α ; πάσ/,ς μυθολογική; ά»α 
μ.νήσεω;} τι θβΧει άρά γεέ^ιχνιά,σει έν τώ ότχο - 
.ιθ ;ΐυενω  to jriji φ'.λτ;ω, τώ  υπά ί&ίικτ,τικής 
χειρά; έπιύοϋεντι, καί όπ»ρ, ώ; έκ τή; συστά- 
σεω; τοΰ χρώμα: ο; καί τινων άλλων ιδιοτήτων 
ώ-ομάσθη α ίμ α  ;  Οϋδεν έτερον εΐμή ρ-υστώδη 
σκευασιαν φωσφόρου, όστις άναλόγω; τών άπο_ 
ιελοΰντων αύτώ/ στοιχείων, άνεφλε^θ/ι αύθορ- 
μήτω ; α μ *  ε/.τε9=ί; ε’.ς τά ; άκτΐνα ; καί τήν 
Osp/όττιτα τοΰ ήλιου.

Τό φωσφορικόν όίυγονον καιόμενον παρήγα*'ε 
τοΰ; παφλάΓονΤας εκείνους ατμούς καί τήν τ έ 
φραν τού μαλλιού άτινα έξ^πληξαν τά όμ^ατα 
τή; Λϊ,ίανείρας. Κατά τόν Δόκτωρ* Thompson 
φω3φόι:ο; μετά Οΐΐαφ'ου μεμιγμένΟς, άποτελε- 
σώμα φωσφορούχο» όπερ διαμένει έν ρευσΓ?,,κα- 
ταστάσει εις θερμοκρασίαν 10 βίθμών τοΰ θερ
μομέτρου Φ*ρενχ*ϊτ καί αναφλέγεται εί; τή/ 
των lO  καν 7 i βαθμών. IJ προσέγγισις τής 
ο/ογός, θελει ειτει ό χημικός, καί φυσική 6ερ* 
μοτης του σώματος άνθρωποj εργαζομένου πλη 
σ'.ον αναμμένης πυρά; θέλει άφεύκτω; αποσυν
δέσει, a n  οριτής τίνος φλογώσεω;, τό ersi τοΰ 
χι τ ώ.νος αυτοΰ επιβληθέν φωσφορούχο /. Το μ ίγ
μα δε του τι) καυστικωτίρον ουτω γινόμενον, έπε~ 
νεργει έ·ρ’ 6 )ω/ τών μερώ/ τοΰ σώματο;, άλ- 
λοιόνει το δέρμα καί τή< σάρκα καί διά δριμυ- 
τάτω/ πό/ων επιφέρει τον θάνατον τοΰ άτυχου; 
θύμ.χτό; τον.

12. Γο άγαλμα τοΰ Θ:οΰ ήτο κοϊλον καί 
πλήρες υδατος, αί δεοπαί των οφθαλμών καί 
τοΰ στόματός εκλειοντο διά ξύλινων σφηνών 
*Ότε d ’ shyμμένοί άνθρακες ετίθεντο έπί τής 
κεφαλής, ο γινόμενο; ατμός άπώΟει τάς σφή
νας δ ι’ έκκρήςεως, καί κρουνηδό> έξέρεε τό 
ίνδοθι δδωρ μ ετ ’ αυτοΰ.

13. ϊ ό  φαινόμενον τοΰτο θαΰμα ένεπο'-vj- 
σε μεγίστην ανησυχίαν καί εκπληξιν παρά 
τοΐς Πορτογάλλαις, μεχρηβοΰ οί έν τ -Tj χερσο- 
νησω τής Ισπανίας τήν εποχήν εκείνην πο) ε- 
μοΰντες Γάλλοι άνέθηκαν έν άπάσαις ταΐς 
εκκλησίαις απειράριθμα ώά, έπί τών δπίίων

ητο εγγεγραμμένη η άθωοτική άπόφαίις τής 
προτέρας δίκης. Συγχρόνως δ ’ έτοιχοκολλή 
Οησαν ε:ς τά κεντρικώτερα μέρη τής πόλεως 
διακηρύξεις έπ ε ξ η γ η μ. α τ ι κ α ί τοΰ υποτιθεμέ
νου θαύματος^ όπερ συνίστατο εις τό γράφειν 
έπ; τοΰ,κελυφους καλϋπτεμένου προηγουμένως 
υπο ελαιωόους τινός ουσίας, καί εις τό έμβά- 
πτειν ακολούθως το οάν καί κοατεΐν αυτό 
επι τινας στιγμας εις οζειγονον τ ι υγρόν. 
Προς απόδειξήν τούτου άποσπώμεν τά επό
μενα εκ τοΰ συγγράμματος τοΰ Αόκτωρος 
Hutton, τοΰ επιγραφο-μένου «Select amu_
scmonts in Philosophy and Mathema
tics.»

c Ay 0:.λνις ν ’ αναγλύψ/,ς σχήμ ατα  επί 
« ώοΰ, χάραξον έπί τοΰ κελύφους οίαδήποτε 

« σχήματος δ ι αναλελυμενου λίπους η άλλης 
ΐί παχείας ελα<ωόους ουσ ία ;, ά ντεχ ο ύσ η ; 
* προς τό οζυγόνον' ε ιτα  εμβαψον τό ώόν 
« ε;ς δριμυ ό^ο;, και αρε; αυτά μεχρισοΰ τό 
κ ο ,ε ιγ .ν jv αρκουντω; διαφθϊίρτι τά  δ ια σ τή -  

« μ α τ  α ιώ ν  σχημάτω ν τά  μή καλυφθέντα  
« τοΰ λίπους η τοΰ ελα ίου. »

1 4 . Πρόδηλον καθίσταται έκ πλείστων 
μερών τή ; αρχαίας ιστορίας, δ τι τουλάχιστον 
ουσία τις έκπυρσοκροτική ητο γνωστή έξ ά- 
μνημονεύτων χρόνων. ΛΙρός διασάφησιν τοΰ 
παραδείγματος τούτου, όρείλομεν νά ΰποΟέ- 
σωμεν, ότι ή καταστροφή τών Περσών ποο- 
ήλθεν έξ εκπυρσοκροτήσεως μεταλλικών ου
σιών, τεθειμένων εντός τών περικυκλούντων 
τόν ναον βράχων. 'Τπάρχουσιν άλλως τε δ ιά 
φοροι ουσίαι επίσης καταστρεπτικαί, ώς  ̂
πυρϊτις, έξ ών τινες ησαν βεβαίως γνω στα ί 
καί π?ρά τοΐς άρχαίοις. Μ ίγματα έκ χλω- 
ρούχου, ΐωδούλου, νάφθας, πετρελαίου, έλαιο· 
τερεοινθίνης καί ί’κ πλείστων άλλων ουσιών 
γνωστών τοΐς χημικοϊς, παρόμοια έ/.κρηκτι. 
κά αποτελέσματα δύνανται νά παράσχωσι.

IIεραίνοντες [τά περί τών χημικών τεοα- 
τουργημάτων, όρείλομεν νά προσείπομεν τοϊς 
ημετέροις άναγνώσταις, ότι μέ όλας τάς προ· 
φυλάξε.ς, S ; οί πρός ταΰτα  ενδιαφερόμενοι ε-
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λάμβανον, καί μέ ό'λον τάν θαυμασμόν δν 
διηγειρον, ί; ενέργεια τή ; επιστήμης πολλακις 
άνβφανδόν άνεδείκνυτο έν τοΐς τερ·»τουργή· 
μασιν αυτών. Ώ ; έν παραδείγματι: Ό  Παυ
σανίας αναφέρει τά επόμενα άπερ έθεάσατο 
έν δυσί πόλεσι τή ; Λυδίας, οί κάτοικοι τών 
όποιων ΰποταγ-'ντες τώ Πεοσικφ ζυγώ , ήσπά- 
σθησαν συ/άμ» καί τά θρήσκευμα τών Μά
γων.

« Καί άλλο έν Λυδία θεασάμενος οίδα διά- 
« φορον μέν θαΰμ.α... "Ιιστι γάο ΛυδοΓς έ·
« πίκλησιν Περσικοΐς ίερά έντε Ίεροκαΐσαρία 
κ καλουμένη πόλει καί έν 'Γπαίποις, έν εκα- 
« τέοω δέ τών ίερών οίκημά Tt καί έν τώ οί 
« κήματί έστιν έπ ί βωμοϋ τέρρα. Χροά 
« δε οΰ κατά τέφραν εστίν αυτη τήν άλλην 
α εσελΟών δέ εις τό οίκημα αν>ρ μάγο; καί 
« ξύλα έπιφορήσας ούσα επί τάν βωμόν,
« πρώτα μέν τιάραν έπέθετο έπί τ γ  κεφαλή;
« δευτέρα δέ έπίκλησιν ότου δη θεών, έπά 
(ι δει δε επιλεγόμενο; εκ βίβλου άνευ τε  δή 
« πυράς ανάγκη πάσα άφθήναι τά ξύλα καί 
« περιφανή φλόγα έξ αυτών έκλάμψαι #.

( Παυσ«ν. Ήλιχκων. Α. ΧΧΑΙΓ. 3. ) 

ητοι: α Εν τα ΐ; Λυδικαΐς πόλεσιν Ίεροκαι- 
σ«ρί« καί Ί 'πα ίπο ις, διάφορόν τ ι Θαΰμα έθε- 
ασαμην. . . βωμόν έν τ ί ί  ίερώ έκατέρας πόλε. 
ως* επ αμφοτέρων δε τών βωμών έπεκειτο 
τέφρα ουύόλως προοομοία τ vj συνηθει τέφρα 
κατά τήν χρόαν. ’ Επί δέ τούτων τών βωμών 
οί μάγοι έπιφορ.^σαντες ξηρά ξύλα, έπίκλησιν 
άγνώστβυ τινός θεού έπάδοντες έκ βίβλου 
προσε^χας εν βαρβαεω διαλέκτω  άκατανοήτω 
τθίς Ελλησι και av8j ποάς τά ξύλα άνήφθη- 
σαν καί περιφανής ©λόξ έξϊλαμψεν αμέσως 
έξ α υτώ ν» .

Τό αλλό*οτον τοΰτο χρώμμα *ιίς τέφρας 
τής πάντοτε έπικειμένη; έπί τών βωμών πε- 
ριέκρυπτεν άν»μφ·.^ό'ως μ ίγμα τ ι εΰφλευ- 
κτον π ω ς  απλώς χοΰν έμβεβαμένον έν πε 
τρελαίω η νάφθα. Οί δέ Μάγοι έπιτίθέντες

τά ξύλα, πιθανώς ?ρ;ιψαν συγχρόνως, κρυφίω 
τώ τρόπω κόκκους τινάς πυροφόρου, (1 ) ίχ ο ν ·  
το; τήν ιδιότητα τοΰ άνάπτειν διά τή ; ελά 
χιστης θλίψεω ;. Διαρκούτη; δέ τή ; επωδής 
τών μάγων έπήλθεν ή «νάρλεξις.

(ακολουθεί).

Γ£Κ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ,̂

Ό  Ma.lGfob γ α π έ ρ χ ε τ α ι  ι ί ς  πό .Ιεηον .

’Εντός πεφωτισμένου περιβόλου, άπαρτιζομέ- 
νου έξ ουρανοΰ καί ΰδχτος, τό ώραΐον σ*άϊος ό 
Νίχητής  ώλίσθα'.νεν έπ! τής θαλάσση; τού βορ
ρά. Αί πλειιραί του ίσαν «εκαλυμμέναι έκ ση
μάτων καί τροπαίων όπλων έκ ζωηοοτάτου έπ ι-  
χουσωματο;. Τα λεπτά ιστία του καί ή ελαφρά 
διακόσμησίς του ΐκύκλου^ αυτό ο>; λευκή; 
καί όιιφανοΰ; στεφά.ης ’Εν τώ κέντρω τοΰ 
χαρίεντος τούτου πλαισίου π»ρα τάν μεγιίλον 
τοΰ π) ,οίου ιστόν εβ) .επε τ ι; ομίλου απαρτιζό
μενου εκ τών κυριωτεοω/ επιβατών τοΰ πλοίου. 
Ου:οι ί^αν ά.ώτεροι αξιωματικοί τοΰ άγ^ ικοΰ 
στρατού καί κυρίαι πλουσί»ς καί ωραίας οψεως, 
κύκλος έξ ΰπασπιβτώ/, ακολούθων κνί σ υνθε
τών περιεστοίχιζε τοΰ; εΰγενεΐς τϊξε ιδ ιώτας.

Εις αρκετήν έκε'ιθί' άπόστασιν παρά τ η ν  

πράμναν τοΰ πλοίου, υπήρχε σκηνή πεπηγμένη, 
ώ; έν τω τ.εδίω τή: μάχης καί έτχηαατισνένη 
έκ πυροβόλ(»ν άλληλεστηριγμένων καί κ«<.α· 
λυμμένων έξ υφάσματος άμαυροΰ. ’ Ενίοτε ήιοϋ-

(,Ι) Πυρ ί̂ρον. Χηυιχτ̂  τι; ουσία συγχειμένη εχ στ·.- 
σπηρία; xa't άμυλου εί; ατβεστον μεταβαλλόμενων.
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ο*το έξφχόμεναι τή ; σκηνής ταύτης άοθενεΐς 
οίυ,ωγαί, η βίαιο; κρόtος άλΰσεων· σκοπός ερε- 
ρε περί αυτήν τά μονότοτα βήματα τθγ.

Μεταξύ τών προσώπωντών έπί τοΰ κατα
στρώματος τοΰ πλοίου ήθροισμέ ων, νεαρά διε- 
κρίνετο γυνή, ήτις υπό τον εκ μηλωτή; μανδύαν 
αυτής, τόν πΐλον καί τήν ταξιδ ιω τικήν καλύπ- 
τραν ττις, διετήρει είσίτι τήν λευκήν άνθοδέσ- 
μην νεονύμφιυ. 'Ορθιος παρ’ αυτί) ιστατοάνήρ, 
έξέ/ων τών άλλων έκ τοΰ «ψηλού άνασιήματ*; 
καί τοΰ επιτακτικοί ΰφο·.ις.δ;τ£ρ τον έχαρακτή- 
ριζε. Κεκοσμημένο; εκ τ?ις στολής τής ταξιαρ
χίας καί έξ ολων των σημάτων τής τιμής, U- 
πεμίμνησκε τήν άποψιν μεγάλη; π»ρ*τάξ-:ως.

—  Σάς λυπούμαι πολύ, δ.ΰξ τοΰ Μαλβορού· 
γου, είπεν γηραιός στρατηγό; αποτεινόμενος 
πρός τόν ρηθέντα κύριον, διότι υπεχρεώθητε νά 
ταξειδεύοητε αυτή / τήν ήμέριν τής νυμφεύσεώ; 
σας, πριν ή κενώσητε ιό  ποτήριον τών γάμων 
σας έντός τοΰ λιμένος τοϋ Μιδλεμβούργου.

—  At δ ιιταγα ί τής ’Ανάσσης κατεπείγον, 
άπή<τησεν a δοΰξ. ’Ανακληθείς ε’ξα-ίφνης έκ 
Φιλανδρίας καί αναμενόμενος εις όρισθεΐσαν ή- 
μέραν έν Δονδίνω, διήλθον διά τ ις  νήσου τοΰ 
Βά>χερεν, δπου μέ άνέμενε η ωραία μου ’Α γγε
λική, ή αγαπητή αυτη κόρη τ ή ; ’Αγγλίας, περί- 
μένουσά με άπό πολλοΰ ήδη χρόνου επ'· εδάφους 
ξενικού, έλίγας μόνον έσχον ώρας διά νά λάβω 
τόν τίτλον τοϋ συζύγου της, ήναγκάσθ«ν θ’ α
μέσως έχ τοΰ βωμοΰ τής Π αναγ ία ς  ν* μεταβώ 
έπί τοΰ πλοίου ό Νικητής.

—  Δύναταί τις νά παραπονηθή ταξειδεύων 
μέ τόσον ώραΐον καιρόν ; ΰπέλαβεν ή ’Αγγελική, 
ή τήν λευκήν ανθοδέσμην φέρουσ* νεαρά γυνή, 
ό ουρανό; ε’ ναι τόσον αίθριο; καί ή θάλαστα τό
σον γαλινιαία, διατχίζομεν κυανοϋν περίβολον.

—  Τούτο είναι άληθέ; ωραίε μου άγγελε, ά- 
πήντησεν ό δοί>ς τού Μαλβορούγου, άλλ’ υπάρ
ξει ετερος κυανούς περίβολος τόν όποΐον θά 
προΰτίμων καλλίτεραν* ό  xvaroSς θά.Ιαμος  
Ια τις μα; αναμένει.

—  Τις ό χυ&νοϋς ουτος θάΛαμος ;  ήρώτησεν 
ό γηραιός στρατάρχης Βίλμοθ.

—  ’Εγώ πρέπει νά σάς εξηγήσω αυτό, έάν ό 
Μιλόρδος μ έ  τό επιτρέπει, είπεν ό Βονιφάτιος, 
υπασπιστής τοϋ δουκός.

— Πράγματι, άπήντησεν ό δοΰξ, διότι τήν 
διακόσμησιν τοΰ μεγάρου μου οφείλω εις τόν 
αυλάρχην μου, ό δέ Βονκράt ιος, τόν όποιον βλέ
πετε, εενs συνάμα καί υπασπιστής μου καί α υ 
λάρχης μου, αν καί δ πω; δήποτε ή πολΰ μεγά
λη του κο’-λια τόν εμποδίζει νά ηναι υπασπι
στής, δπως ιό  πολΰ στενόν κρανίον του δέν τόν 
έππρέπει νά ηναι αυλάρχη;.

—  ‘Αλλ’ έπειδή οί τίτλοι ο υη ι μέ έδόθησαν 
Χιά τόν ζήλον καί τήν καλ/jv μου θέλησιν θά 
είπ?, οτι τοΰ; άξίζω, άπήν.ησεν ό Βθν»·ράτιθς, 
διότι διά τήν υπηρεσίαν τοΰ Μιλόρδου θα έπή* 
γαινον διά ξηράς εις τόν πάτον τής Θαλάσσης 
τήν οποίαν βλέπετε, ^ωρίς νά ιρ'.βη'/ώ ι-υτε 
τούς κακοί»; δρόμους ούτε τους κλέπτας.

— Όμίλει λοιπόν, χονδρέ μου, έάν τό θέλης.
—  Ίδοΰ τό πράγμα. "Αμα άπεφασίοθη ό 

γάμος τοϋ Μιλόρδου, ή εΰγενείά του μέ έστει- 
λεν εις Λο^δΐνον νά καλλωπίσω τό άρ/αΐον 
μέγαρόν τού Χούρκιλ, οσον τό δυνατόν λαμπρό- 
ιερόν διά νά ήνχΐ αντάξιον τής ωραίας κυρίας 
τήν όποιαν έμελλε να δεχίίή. Τό γερομέγαρον 
αυτό είχε ρυτίδας εις τό μέτωπον έκ τής πο- 
λυετίας και τό πρόσωπον αΰτοΰ εΐ/_εν άμαυρω· 
θή έκ τών πολεμικών του αναμνήσεων, έπρεπε 
λοιπον νά άνανεωθή, καί νά φαίνεται 5rt χαμο· 
γελ όέ βΧέπον έρχομένην τήυ ώραίαν κυρίαν του. 
Φθάνω, καλά ! δλοι οί έργάτχι τοϋ Λονδίνου 
είναι έν τϊ) έξοχή. Οί καθρέπται, τά αγάλματα, 
τά χρυσώματα φθάνουσιν έν αφθονία, έκαστον 
θάλαμον, έίάστην αίθουσαν μεταμορφόνω είς ά- 
ληθή παράδεισον,δλον δέ τό μέγαρον ομοιάζει με- 
γάλον κόίμημα άπαστράπτον, Πρό πάντων δμως 
τόν θάλαμον τής Μιλαίδης, τόν θάλαμον εις τόν 
όποιον θά δεχθη τόν μεγαλώνυμου σύζυγόν 
της, ά ! έκεΐνον τόν έξωράϊία. Ευρίσκεται εις τό 
δεύτερον πάτωμα τοΰ πρός τόν Νότον πύργου, 
εντός τού όποιοι» ό ήλιος ^εισέρχεται ώς εις ιό 
σπήτι του. Οί τοίχοι είναι έστρωμένοι έκ βα· 
θέως κυανοΰ έπί τοϋ όποιου αιωροΰνται έρωτες,
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φεροντες δακτύλιον εις τόν δα/.τυλον αυτών ω; 
σημεΐον νομιμότητος. Ο κατω ταπης παριστα 
νει όδόν έξ άνθέων ήτις φαίνεται άνοιγομένη 
ύπό τά βήματα τών βαοιζοντων" αυτό λοιπόν 
τό μέρος ονομάζεται χνανονς  Oa^lauoc·

—  ’βννοώ τώρα,^ειπεν ό στρατηγό; εις τόν 
Δούκα τοΰ Μαλβορούγου- ή εΐ/ώ/ του γάμου σας 
ήτις ήρχισεν έν Μιδλεβούρνω καί είς τή* όποιαν 
τώρα θέτετε αποσιωπητικά, θά τελειώ ίϊι έντό? 

τοϋ xva rod  θα .Ιάμου.
—  Τόν όποιον ό Γερο-ΠοΊφάτιος μου τόσον 

ώρΰα έστόλισε.
— Μετά ταΰτα, ΰπέλαβεν ο υπαοπιστης, ε* 

πέ^τοεψα εΐ; τό πλοΐον διά νά ει πω εις ττ.ν ευ- 
γενείαν του, δτι αί διαταγαί του έξετελεοθη J*v...

—  Καί έκεΐθεν υπήγες εις τήν άποθήκην 
καί έκένωσε; ό/.όκλ/,ρον βαρέλιον οίνου τής Μα

δέρας.
  l iiy a  τόσην ζέστην τρίχών έπί τοΰ πλοίου

τούτου, ώττε μόλις τό ένθυμηίδ ή δ'.ψα μού 
έπανέρ/εται πάλιν.

  ! λοιπόν ύπαγε νά ξεδιψάσ/,ς χ»1 π ά 
λιν χονδρέ μου' προσπάθησαν δμ.ως νά κρατήσαι 
καλλίτερον έπί τού καταστρώματο,* οκοντάπτεις 
εις ε^αοτον βόμα, και άν κατά δυστυχίαν έπ ι
πτες εις τήν θάλασσαν τό νερόν τό όποιον θά 
άνετινάσσετο ήοκει νά καταπόντιση τό πλοΐον.

K ata τήν διάρκειαν τής συνδιαλέξεως ταύ 
της ή ωραία ’Αγγελική παρετήρει τόν εΰγενή 
σύζυγόν της μεθ' δρους σεβασμού καί τρυφερό- 
τητος· ένίοτε δμως ειτρεφε τήν κεφαλήν προσ
παθούσα νά κρύψ>) τό πρόσωπόν της υπό τήν 
καλύπτραν. Τότε αί ζωηραί και πλατεία ! αυ
τής οφρύες ουνεστέλλοντο, οί οφθαλμοί της ή - 
κτινοβόλουν έκ βλεμμάτων πάθους καί τρόμου, 
προσηλούντο μετ’ αγωνίας πρό; τό μέρος τής 
σκηνής, καί κατά τήν στιγμήν εκείνην έφερε κρυ
φίως τό μα-δήλιον έπί τών παρειών τη;.

Έν μια τών στιγμών τούτων, είίεν , δτι ό 

σύζυγό; της τήν παρετήρει.. . .
—  Περίεργον, είπε τό:ε· τά νερά τοϋ πλοίου 

μού έρ/ονται κατά πρόσωκον 0ά  απομα

κρυνθώ ολίγον εντεύθεν. Φαννή άκολούθησέ με, 
προσέθηκεν άποτεινομένη «ρός νεαράν έξαδελ- 
ιοην της ισταμέ-νην παρ αύτνί.

Δέτρε/ον άμφότεραι τό κατάστρωμα τοϋ 
πλοίου, βηματίζουσαι βραδέως καί σιγηλώς. 
Γάλλος ύπη:έτης διατελών εν τή υπηρεσία τή ' 
λαίδης Μαλβοροΰγ έπλησίασεν αύτήμετά δειλίας.

Οΰτος κατήγετο έκ Πικαρδίας, τόν άπε·<<άλο.ιν 
δέ άπλώς Πικάρδον διά νά μή τόν λέγωσι Πι- 
καρδόν. Μετά ζήλου παρηκολούθει την δέ^ποι- 
νάν του, τήν οποίαν από πολλών υπηρέτη ετων, 
αισθανόμενος δι’ αύτην άλτ,Οή έρωτα υπηρέτου, 
έρωτα σεβαστόν, (ΐδολολατρικον, αφοσιωμενον 

μέχρι φανατισμού.

Μεθ’ ΰφου; δειλαίου καί άμηχάνου είπεν αυτή:
— Μις ’Αγγελική, (ίπιτρέψατέ μοι νά σας 

δίδω ακόμη αύ'-ό το ο/ομ.α) λαμβάνω την τόλ
μην νά οά; προσφέρω τοΰτο1 κάμετέ μοι τήν 

ycfp'.v νά πίητε όλ'.γον.
Καί προοέφερ:ν αΰτή μέγα ποττ,ριον οίνου.
— Σέ ευχαριστώ, φίλε μου, είπεν αυτή μει- 

δ:ώτα· αλλά τί θέλει; νά τό κάμω τό κραοί 

σου;
— Ώ ! μις, αυτό μόνον μέ μένει έξ έ»ός 

βαρελιού τό όποιον ό πατήρ μου έρερ&ν άπό τάς 
Καναρίας, καί τό όποιον διετήρησα ώς θησαυ
ρόν. Αξιόλογο κρασί σά; βεβαιώ, μία μόνη ςα- 
λαγματιά του ιατρεύει τα; χειροτερας ασΟ= 
νείας. Δοκιμάσατε ολίγον σα; παρακαλώ, όιότι

μ ίς εισθε άρρωστη.
—  ’Απατάσαι Πικάρδε, είμαι πολύ ευδαίμων

καί πολύ υγιής.
  'Ω ! εΐπεν οΰτος. Λύτά είναι καλα δια

τόν κόσμον, άλλ’ ό Πικάρδος σας δέν πιάνεται* 
βλέπει εις τό μέτωπόν σας καί τό μικρότερον 
σύννεφον, δπως αύτος ο ναύτης εκεί κάτω βλε 
πει καί τό μικρότερον σημεΐον τής τρικυμίας εις 
τήν όποιαν κινδυνίΰει και το πλοΐον και ή ευτυ

χία του.
—  Ά λ λ α  ee βεβαιώ ότι τό μέτωπόν μου

ενναι πολΰ γαλήνιον.
—  Τό εννοώ μίς δτι καμμιαν δέν εχετε λυ .
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πην , δ ιότι ή σημερινή hasp* είναι μοναδιιοή 
δια σάς. Ή μπορει νά μήν ήνχι ευτυχ ή ; ή νύμφη 

τοΰ δουχό; τοΰ Μχλβοροόγου; ε<χ; τόσο·) ώοχϊ- 
° ί άρχ στρατηγός, τοΰ οποίον κάθε τρίχχ τοΰ 

γενειου του θά I».αμνεν ενα  στρατιώ την τή ; βχ- 
σ ιλ ική ; φρουρά;, , . , Α λ λ ά  ε/ετε κάτι τί, κχί 
άφοΰ δε» εισθε ’λυπημένη ε ίτθε  ασθενή;. Δι’ 

αυτό σά; παρχ'Λχλνώ νά δοκιμάσετε τό θαυμ α
τουργό αύτό ποτόν.

^ ΛΥΥε^ι;ίτ1 εψχυσε δ.ά τών χειλέων Τ'λ; 
το ποτηριον, μή θελουσχ νχ δυσχρίστ.ήτν; τον 
καλόν τη; υπηρέτην εί; τόν όποιον Ινευσε νχ 
άπομχκρυνθή.

Ποιος λεγει άλήθηχν ό Πί<.άρ5ος ή βύ; 
ήρωτησεν η φ*ννή δταν εμειναν μόναι 'Γποφε* 
ρει; άλη°ώ; υπό τήν έπίπλαστον ειρήνην σου η 
λησμονούσα τό παρελθόν εΐια ι $ } jy o ;  καί εύνα- 
ριστημένη;

Σύ η τις γνω ρ ίζεις δλον μου τόν βίον 
Φαννή, δύνασχι, ν’  άναγνώσιρς έν τή  ψ μ ο υ !

Τι νχ σε ειπω; νομίζω δτι εΐ; τόν δούκα 
τοΰ Μχλβορουζου άνήκεν ή ώρχιοτέρχ, ή εύγε* 
νεττερχ καί ή πλουσιωτερα κόρη τή; ’Αγγλίχς, 
δτι δε εί; σεφμοζεν ονομα τόσον ένδοξον, κχί 
οτι κατόπιν τοιαυτης αρρχοωνο; ώ^ε·.λε; να ύ“ 
περηφχνευησαι κχι ήδύνασο νά ή ια ι ευτυχή;.

Εύτυχη; ! ηπεν αυτή, μάλιστα τότον ευ
τυχή ; ωττε να έπιθυμώ νά ταφώ έν τφ  βάθει 
τών Λυμάτων τούτων Λιά νά τιλειώτω  τά; σκλη
ρά; αγωνίας μου. . . ..’Αγνοείς "λοιττον οτι ει-'αι 
έ ΐώ  ! .  .

Ε κε ίνο ;! έδώ! ε*1 τούτου τοΰ πλοίου !
Κκει άπηντησίν η Αγγελική, δεικνύου- 

σχ την σκηνήν, τώρχ εννοείς διχτί υποφέρω.
— Καί διά ποιου συμβάντος, ώ ! θεέ.
—  Θα σοί τό είπω χργότίρον. *Οτχν δμω; 

κατΓ,ρχόμην τήν κλίμα** τής εκκλησίας τ ής 
Πχναγιχς, δ-ου συνηνούμην μετά τοΰ Αουκό; 
τοΰ Μχλβορούγου, δταν το τηλεβόλον τοΰ Νι· 
χητοϋ  άντηχησε-ν ω ; σημεΐον τής ανχχωρήσεω;, 
έν τή συγκεχυμε<rj κινήσει τοΰ ϊπιβιβχτμοΰ ε<- 
π/ηκτος πχοετή'ησχ, ένοπλους δυνάμεις κχΐ τήν 
φυλακήν διπλχσιατθε σαν πχρά τήν θύρχν τοΰ

πρό: τόν λιμένα φρουρίου. *'(Ι/.ουσχ νά λε'νουσιν 
on επίσημος δειμώτης θά έπεβιβαζ=το ε ΐ; τό 
πλοιον τοΰ αρχιστρατήγου. . . . ’jixc ix ix jx  κχί 
τοι μή γνωριζοοσα εΐσέτι τό αίτιον, αλλά πά - 
ραυτχ έκρόφ-οέ τ ι; τό ό'-ομά του !. . . Τότε, ώ ! 
θεε μου, ησθάνθ^ν έμαυτήν έ ν τός ψ νχ ροΰ ίδρώ* 
τος, σ 'έτη  έθαμ?ωοε τά β>εμμχτά μου, τό 
π£ν έ<λ0νηθο εί; τό αχανές, ή γη ή εώχθη ε
νώπιον μου . . .  . ’ Ι'.ξ/,σθενημε'νη, λιπόθυμο:,
έζήτουν που νά σ:ηρ·χ9ώ. , . , εΟρον τόν βρα
χίονα σου, άγχπητή μου Φχννή, εφΟχνε; τ ή/ 
στιγμήν εκε'.νην εις Μ’.δ/εοοΰργον διά νά υε  ά* 
κολο,θϊίοΥί; εΐ; ’Αγγλίαν. Τό θχ-ρο; μέ ΐπανήλ- 
θε διχ σοΰ, καί ήνύχχϊχ βλέπουσχ φίλην εί; τή* 
οποίαν ήδννχμν,ν νά έχμυίτηοευΟώ. ’ ΐίσκε'ΐιθην 
δ:ι θχ ήδυνάμην ί ιω ;  νά σώσω τ ΰ ; κχτάδικον 
καί οτι τό μ.ίνον μεσβν ητο νά εΰοίσκωμαι επι 
τοΰ αύτοΰ μετ’ εκείνου πλοίου,

—  [Cxi τώρα ελπίζεις νκ πρχ;ης τ ι;
— ’Καν δέ< ήλ-ιζον, νομίζεις δ η  θά ήμην 

ι,ώσχ κχί ελεύθερα ήγεμο -ΐς επί τοΰ πλοίου, έν 
τώ όποίω είναι άλυσσόδετο;;

Μεμακρυσμένος, καί υπόκωφος θόουβος έκ τ,ής 
κινήσεως σιδήρων ή^ούετο υπό τήν σκηνήν.

— Θχ ήδυνάμην ν’ χναπνέω χόν άερα, νχ 
βλέπω τόν ουρανόν, τον ώ^εχνόν καί τήν γ η ',  
εάν εκείνος θά τά Ιχανεν διά πάντοτε, εάν θά 
μετέοχινεν εκ τής .οκοτεινής ταύτης σκηνή;, εΐ; 
τή'* φυλακήν ή εις τόν τάφον;!, ,  , Διότι γί- 
veTxi λόγος περι άνακρίσεων πεοί καταδίκη;!... 
Ω ! ε'να·. φρικώδες πρίπει νά τόν σώαω /

— - Και διά τίνος μέσου;

—  Αέ' γνωρίζω. ’Αλλά κατά τήν άποβίβχ- 
σιν θά η -at νΰϊ^ τχ στρχτεύματα τής πόλεως, 
αί άρχαΐ, ei κάτοικοι θά σπεύϊωτιν εις προϋ
πάντησή το& άρχιστρχτηγοΰ, δστις είναι τό εί- 
δωλόν των. Ή  τχραχή θχ ηναι μεγίστη, άν
θρωποι μόνον τινέ ; θά πχρχμείνωσιν εις τήν σκη
νήν τοΰ αίχααλώτου, καί τότε, αΐιθχνομαι 
εδώ κι\ ε9η·<ε τήν χεΐοχ έπι τή; κχρδίας τη; 
— >ΐοθχνομαι δτι θχ γίνΐ) χί. Αί δύο νεαρχϊ κυ- 
ρ'.βι έξηκολούθησαν περιπατοΰσ*·. έπί τοΰ κατα* 
στρωμχτο; καί συνδιελίγοντο y χμηλ·^ τή β'ονγ.
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Μετά μίχν στιγμήν ό Π./.νρδος διήλθε παρ 

«ύ ια ΐς , Οορνβώ  ̂ διά τών χονί-ώ κ σα*δχλίω< 
του, ώ4 e’. ήθελε νχ τχς είδοποι/οτ, οτι δέ' η- 
σχνμόναι· διότι ό δ ου; τοΰ Μχλοορούγου, οστις 
Γ-εριήρ/ετο τό πλοιον συνοαιλών μετά τοΰ γε~~ 
ρόντο; στρατηγού εΰρίσκετο οπιοθεν αϋ'.ών, κχι 
ό καλό; υπηρέτη; ήννόει »άλλ ισ :α  ότι μ ίαν έμ- 

πισ ιεντικήν συνομιλίαν, ό ούζυγος όέν επρεπε 

νά τήν άκούι-f.
Τότε έστρχφησχν καί έκίΟίσθ(·,3αν έπί τώ ; 

Τ'.μη:ικώ^ τοΰ κατχίτρώματος καθισμάτων.
—  Μάλιστα, φ ίλ τα τ ϊ Β'.ΐμόθ, έλεγεν ό δούξ 

τοΰ Μαλδορούγου, καυ^ώμαι κχί ιριλοδοςώ διά 
τήν ycopav τή» οποίαν τόσον ταχέως διά τοΰ 

πολέμου παρε^ώρ-ηοα ιώ  κρατεί, έπεθύμονν δ^ω; 
νά ήναι ή τελευταίο.

—  ’ Α λ)ά «ω , κύίΐέ μου θ ίλ ·τ{  ν ’ άφήτητε  
τήν πα'.ρ.δα δτχν είν^ι τόσον ώ.α.’α ;

—  Κί; δλχ τά στάδια π?ρχκολουθ:ΐ τις τήν 
τΰγην δταν εΐνχι ευνοϊκή Κ’ άποθχνη τις. έν τώ  

-εδίΐι) τή ; μά/_η< ε ΐ.α ι ώρχίον, βλέπει τις Ορι- 
αμζενούιχς τ ι ς  σημα ία ; τάς όποιας όδ»(γεΐ κχί 
εt ναι βεβχιο; βχίνων εις τόν τάφον δτι Οά δο* 
ζαοθή. . . ’Ιί·; ώ δυως έπιθνμώ νά δ,αρκέσϊ) ή 

μεταξύ τοΰ θρ άμβου καί τού τάφου μου σ τ ιγ 
μή. θ ίλ ω  νά ί ΐω  βα ιιλεύον τό δ·ομά μου εν 

ολω αύτοΰ τω μεγαλείω έκ τού βάθους τή ; ήσύ^ 
χόν κατοΐκίχς μου, νά είμαι δέ ούτως αρκούν
τως ιεθ»εω; εις τόν κόσμον διά νά μήν άποδει- 

λιέ) απέναντι τής πρχνμχτικότητοί, και άρκοίν- 
τως ζών διά νά γε,ιθώ τού; κορπούς -.ών εργα
σιών μου.

—  Μάλιστα" εννοώ τ ί τρέχει, βιχζε?θε νχ 

άποσυρθήτε υπό τά δώματα τοΰ ιδιωτικού βίου, 
διότι έ·ιεΐ θά είίρητε ώοαίαν σύντροφον ή-τις θά 

οα; φερνι ενα ιτ»ρχθεισον. Ά .  αρχιστράτηγε, 
στερΰτε τήν Α γγλίαν τών ωραιότερων σας χοό. 
νω νδιά  νά τους προσφέρητε εις τόν έρωτα, άλλά  
θά ο δες έπαναφέρωσιν εις τήν τάξιν.

— Βίλμοθ, έθυσίχσχ εΐκοσιπέντε ετη τοΰ 
βίοι) μου εις την πατρ.δχ μου πρέπει λ.οιπό» νά 
δώσω αύ·γ, κχί τά επίλοιπα ; όλίγαι εύτυχιίς 
ήμέρχι μοί μένουσι, τά μαλλί* μου ίτ ινα  ήμι-

λευκοϋνται θά ηνχι κατά/ενκα eup'.ov̂  πρέπει 
λοιμόν νά άρχίοω τόν οικογενειακόν βίον καί τήν 
οιοθησ'.ν τή; ΰπάρξεως τής καρδίας ιϊς τήν ήλι- 
κίαν καθ’ ·ί)ν ή καρδία είναι μηδέν. Νέος ώ ι τ ι; 
οφείλει νά ύπτρετή- τοΰτο τό επραξα καί ιό 
πράττω είοέτι διότι ό μεγαλήτερος βαθμός τού 
στρατού δεικνύει μεγάλας ΰπηρεσίχς, είναι ό υ 
πασπιστής τήν-’Αγγλίας, δπως ό Βονιφάτιος ε ί
ναι ό ιδικός μου κρατώ τόν πολεμικόν ίππον της 
καί φέρω τό ξίφος της. Ά λ λ ’ δταν γηρχ3·/ι τις 
πρέπει νά κυβερ.^ΐ καί νά προστατεύτ,. ^Ι-χω 
ανάγκην βίου οικογενειακού, πρέπει νά κατα
στήσω ευτυχεί; τού; ύποτελεΐ; μου χαί τήν οί- 
κογέ<ε'.άν μου. Τά τέκνα α ιινα  ή κοινωνία μοί 
εδω^ε καί έκεϊνα τά όποια ή φύσι; θά μοί δώσ^.

*— Κάλλιστα Μιλόρδε, άλλ’ εΐ; δλα αύτά τά 
ώραϊα σχέδιχ έ.ν μόνον θά άπαντήοω, δτι ή άνασ
σα ήμών σκοπεύει νά σά; άναθέστ, νέας εργασίας 
καί \ίους θριάμβους. Ό όπήκοος προτείνει, άλλ’ 
ό βνσιλίΰς διαθέτε..

’Ε ω συνδιελέγοντο ούτως ή ήμέρα κχτέλη- 
ξεν ή δέ νύ; έπί,λθίν τόσον βκοτεινή, όϊθν ό ή
λιος ήτο ζωηρός, ή ομίχλη τού Ταμέσεω; έν τή 
όπ'.ίχ τό σκάφος εΐοέίυεJ έδιπλασίχσεν τήν δύ· 
ναμιν τού σκότονς. Ούδέν διεκοίνετο έν τω όρί- 
ζοντι, άλλ’ ό άλλαλχγμός τών φωνών αϊιινες 
•ήρχισαν ν’ άκούωνται έξεδήλουν τήν προ^έγγι- 
σιν είς τόν λιμένα τοΰ Λονδίνου καί τό πέρας 
τού τα ; ει5 ίου.

Τό πλοΐον διωλίσθαινεν έν τ?1 σκι^, ώ ; ε! 
εΰρίσκετο έν πλήρει μεσ^μβρί^.

*Π ’Αγγελική προσεκάλεσε τόν Πικάρδον είς 
μέρος άπόκεντρον καί τω εϊπεν.

— ΙΤ.κάρδε, θά έκαμνες πράγμα- ε μ έ ;.

—  νΩ μις, έάν μέ έλέγατε ό'τι λείπει έκ 
τής στολής σα; έν μαργαριτάρι, πηγαίνω νά τό 
ιΰρω άμέσω; ΰπό τά κύματα. ά< καί ε?μα·. δνΟτ 
τυχώ; βίοαιότατος δ ιιοέν θά έπανγ,ρχόμην.

—  Ίϊκεΐνο τό όποΐΐν πρέπιι νά κάν.χ,ς είναι 
ί:ω ς  τ03ον δύσχολον χχΐ τόσον άπελπι' Βλέ
πεις τήν σκη-ήν έχεινην έπί τή ; ά<ρα; τοΰ 

πλοίου; 0.5τη κρύπτιι ενα ίεσμώτην τοΰ κρά
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τους, πρέπει νά τον ελευθερώσεις πριν η προσεγ- 
γίσωμεν είς τήν γην τής "Αγγλίας.

—  Κύριε Έλέησον 1 καί πω ; αύτό;
—  Δέν γνωρίζω τίποτε, πρέπει νά εδριτ,ς ϊν 

μέσον χάριν τής προς έμέ αγάπης σου.
— ’ l /ισοθ Χριστέ μου! νά ητο τουλάχιστον 

όλιγώτερον αδύνατον.

— Βλέπεις δλοι κινοΰται επί τοΰ καταστρώμα
τος διά νά έξέλθωσίν, είς μόνος στρατιώτες μένει 
είς τήν σκηνήν. Φόνευσέ τον καί λύτρωσε τόν 
φυλακισμένον.

—  Νά τον λυτρώσω |>όνο; μου έν τω μεσφ 
τόιων έχϋρών; αύτό δεν τό βλέπω εΰ,ίολον.

—  Σκέψου οτι είναι « ί; Γάλλος.

—  *Αν ήμποροόσα. , .
—  Σκέψου δτι θά σώση,ς και τόν ϊδικήν μου 

ζωή'.
— Καλά μ ί;, είπέτε μόνον δύι πά τερ  ήιι&ν 

κάι δύο χ α ΐ (  ΐ  χε['αριτωμέ) η διά τόν πτωχόν 
σας Π,κάρδον οστις ρίπτεται εις τόν κίνδυνον.

— Υποβρύχιος τοΰ πλοίου θεϊσμός είδο·

Τέλος, καθ’ ην στιγμήν, τη ιορέ'η  έ ; ανη
συχίας έθετε τόν πόδα επί τής αποβάθρα:, ή 
Φανή τήν έπλησίασε και θλίβουσχ τήν χειρ* 
της τή ειπε σιγιλώ; ;

*Η σκηνή είναι κενή, οί δέ φρουροί τρομαγμέ
νοι, μάτην άναζητοΰσι τόν φυλακισμένον.

'II έν τ<μ μεγάρω τ*ΰ Χούρκιλλ προετοιμα- 
αθεΐα* έορτή η γο μεγαλοπρεπεστάτη. Δι’ αυτής 
εΓτανηγυρίζοντο ή επάνοδος τοΰ άρχιστρατήγου 
καί οί γάμοι αύτοΰ ήτο εορτή νυμφεύσεως καί 
θριάμβου, ητο ζωή δόςης και έριδος. Τά φώτα 
κατεπλημμύρρουν τάς αίθού^α; αϊτινες άπήστρχ- 
πτον έκ τών έ > τοΐς φητνωμασιν κρεμ.αμένων τρο
παίων καί ενδόξων παρασήμων, έκ των έατεμ- 
μένων και ά.θοστολίττων πολυελαίων, έκ τών 
μυροίόλων ανθοδεσμών κΛ έ* τοΰ στεγάσμα
τος τον θρόνου κεκχλυμμένου έξ έπιχρύιου βε
λούδου υπό τό όποιον έμελλε νά καθεσΟή τό 
ένδοξον ζεύγος κ*τά τήν στιγμήν τής επισή
μου παρουσιάσίως τοΰ ξένου. ’Εν τω μέσω δλων 
αυτών ϊκυκλοφόρουν ένδυμαιίαι χρυτοστικτοι, 
μακραί φενάκα'., ταινία» ποικιλόχροοι, καί τινες 
χρυσοόραντοι έσθήτες τών όποιων τό πομφολυ· 
γωτόν πλάτος ήκτινοβόλει έ» πολυτίμων λίθων.

*11 λαίδη Μχλβοοοΰγ £λαμπεν έξ ώραιότη- 
τος καί ήσυχίας, έγνώριζεν οτι ό Πικάρδος 
έπέτυχεν έν τώ  δυιχεοεί πραξικοπήματι και 
ή ψυχή της έφυσήχαζεν έκ τής προτέρου τα 
ραχής, τό δέ πρόσωπόν της ήκτινοβόλει έκ 
τής υπερήφανου εκείνης χαράς τήν δποίαν πα 
ρέχει ή άπό μεγάλου κινδύνου σωτηρία. *Η 
ευτυχία καθίστα αυτήν ηπεΐαν,χαρίεσσαν, θελ
κτικήν εις δλον τόν κόσμον. Τό δέ εΰχαρι 
τούτο έξηυγέηζεν ούτως είπεϊν τήν ζωηρότη
τα τής καλλονής της, ή’τις άλλως θά έφαί- 
νετο επιβλητική.

Ή  ’Αγγελική, έπανακάμψασα αΰθις είς τήν
ζωήν, $πο ή ευτυχής σύζυγος τοΰ ήρωος τής 
’Αγγλίας, ούδεμία πλέον ταραχή, ούδείς τρό
μος, ούδείς οφις υπό τά  άνθη τής ωραίας 
ταύτης ΰπάρξεως.

Μίαν στιγμήν ευρε τό μέσον νά άποσυρθή 
εκ τοϋ περτστοιχίζοντβς αυτήν πλήθους xal

ποιεΐ τήν άφεσιν τής άγκόρας. Τό πλήθος ε* 
δρζμεν έκ τοΰ λιμένος εις τό πλοΐον καί έκ τοΰ 
πλοίου εις τόν λιμένα. 'Η μουσική, οί άλαλαγ* 
μοι τών χαιρετιζόντων τόν αρχιστράτηγον άντή- 
χουν ήχηρώς ώστε μόλις ήκούοντο αί τοΰ πλοι
άρχου διαταγαί. Σκότος έκάλυπτε τό πλοΐον. 
Τά μικρά φώτα καϊ οί ναυτικοί φανοί έν τψ  
λαδυρίνθω τούτω διετάρχσσον μάλλον αντί νά 
φωτίζωσι τά αντικείμενα. Ο δούξ του Μαλβο· 
ρούγου άνέθηκεν είς τόν ύπασπιστ/,ν του τίιν με- 
τακόμισιν τοΰ αιχμαλώτου εις τόν Πύργον τοΰ 
Λονδίνου’ άλλ’ ό Βονιφάτιος έπεχείρει τήν ά ' 
ποβίβασιν μεγάλου βϊρελίου μαλβχισίου οίνου, 
κα! μεθ' δ) ον τό πλάτος τής κεφαλής του δέν 
ήδόναντο νά χωρήσωσιν έν αύτιμ δύο όμοΰ ΐδέαι. 
Η ’Αγγελική βλέπουσα τήν ταραχήν ταύτην 

ήλπιζεν ολίγον κοιίτοι έτρεμε καί ήγωνία. ’Αλλά, 
περ'κυκλουμένη ύπό τών άνωτέρων αξιωματικών 
οι τινες εσπευσαν πρός χαιρετισμόν τοΰ ενδόξου 
συζύγου τη ;, δέν ήδύνατο νά Stt3vj ΐ ί  συνέβαι- 
νεν εις τήν πονμναν τού πλοίου
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διέσχισε τό- προθάλαμον ίν ω εΰρίσκοντο οί 
οί υπηρέται τοΰ μεγάρου. Μόλις ερριψί τά 
βλέμμα είς τόν Πικάρδον καί ούτος αμέσως 
τήν ήννόησε καί τήν ήκολούθησ» εις μονήρες 

μέρος.
—  Μις ’Αγγελική, σάς ύπήκουσα εΐπεν ά- 

νυψών τήν κεφαλήν του μεθ’ ΰπερηφανείαί' 
δ ιότι έν τή τ.εριστά'ϊει ταύτγι εδ ικ,-xΐ'-ΰτο 
πράγματι νά υπϊραίρηται.

— "Ω  ! φίλε μου ποιον θαΰμα καρτερίας 
καί ευτυχίας ! Ά λ λ ’ είπε μ ο ι...

— ’ΐδού" δταν έξήρχοντο οί έπ ιβάται, οί 
ναύται εύχαρυτημένοι έπρόσεχο/ εις τόν λ ι
μένα καί ε?χον λησμονήσει δλως διόλου τόν 
Φυλακισμένον, φθάνω λοιπόν ό'πισθεν τοΰ σκο
πού κ*1 μέ δυνατόν κτύπημα τόν ρίπτω κατά 
γής, πριν δέ ακόμη έννοήσ/ι,τ-έχω εί; βοήθειαν 
του καί τόν λέγω .— Σύντροφε έ φυλακισμένος 
σ’ ίρριξε κατά γής καί πέρασεν έπά-ωθέν σου 
διά νά φύγτι, αλλά δέν είναι πολΰ μακράν· 
τόν βλέπω είς τήν βάρκαν εκείνην μέσα. μέ 
τό κολύμβημα ήμπορεΐς νά τόν προφθάσης. 
Πρό πάντων μή λέγνις είς κανένα τίποτε, 
διότι άν τό μάθουν θά σέ τουφεκίσουν αμέ
σως Καί ένώ ό καλός φύλας επ ιπτε είς τήν 
θάλασσαν έμ.βζίνω εις τήν σκηνήν, άρ-κάζω 
τόν περί ου λόγος τόν βάζω υπό τόν μανδύαν 
μου καί μέ τόν ώραΐον νέον διά φόδρα τοΰ 
μανδύου μου δέν ήμουν οίίτβ ώς τόν Βονιφά- 
τιον χονδρός. Τόν έτρεχα τόν αιχμάλωτόν 
σου μ έτά  τέσσαρα καί αύτός τρομάξας ήθελε 
νά άντισταθή· άλλ’ εγώ τόν λέγω είς τό αυ
τ ί τό όνομα τής μις ’Αγγελικής καί αμέσως 
γίνετα ι ώς αρνάκι. Τότε, καλά, πε,οώ τό 
πλήθος, φθάνω, καί θέτω τό κλε·!ιμ;ό(χου είς 
άσφαλισμένον τόπον.

—  Καί ποΰ τόν ώδήγησας ;
—  *Κ ! εδώ είς τό παλάτι.
—  Έδώ ! δίκαιε ουρανέ ! εδώ κς τήν 

κατοικίαν τοΰ Μϊλβορούγ !.. .  Καί που είναι 
κρυμμένος.

— ϋ ίς  τόν χνα ιο ΰ ΐ '  da . la t to r .

—  Εις τόν Οάλ.αμό' μου /...
— Γιά τόν θεόν μ ι ς ’Α γγελ ική  ένόμιζα ο τ ι 

εκαμνα καλώ ς’ μ ά λ ισ τα  τόν εδωκα τά  κ α λ 
λίτερα φαγη τά  άπό τό τραπέζι καί ενα Κ α 
ζαμ ίαν δ ιά  νά περιμένη μέ ίιπομο-ήν και νά 

διασκεδάζω δ ιαβάζω ν.
—  Ά λ λ ’ άθλιε ! εις αΰτό τό δω μάτιον  

θά δεχθώ απόψε τόν δοϋκα τού Μαλβορούγ!...
—  "Cl ! δ ιάβολε ! δέν έγνώριζα... τήν 

περίστασιν... κα ί επειτα  δέν ημποροΰσχ είς 

άλλο μέρο,’ δλο τό π α λ ά τ ι είναι φω τισμένον  

καί γεμάτον άπό κό ιμον.
—  Θ ϊέμου ! έχάθην ! . . .
—  Μις ’Α γγελ ική , ήμπορώ νά τόν ίβ γά λω  

τόν φ υλακ ισμ ίνον άπό τον χ υ α ν ο ΰ ν  θ α . Ι α ι ι ο ν ,  
αλλά  δέν άνακατόνομαι πλέον δ ιά  τά  κατόπ ιν .

— "Ω ! δχι ! τότε ας μέννι καί ό β ΐό ς  άς 

μέ λυπηθή !
—  Ταραχή ήκούσθη εις τόν πρόδομο', ε- 

ζήτουν τήν ώραίαν νύμφην.
Έ δεησε νά έπα\έλθη ΐίς  τήν αίθουσαν τοΰ 

χοροΰ, v i χορεύσνι, νά μειδ ιάση  πρός άπαντας. 
TiJ το παράφορος έκ φόβου, έκ κατα ισχύνης, ες 

άπελπισίας' αί άρτηρίαι της άνετινάσοντο μ ε
τά δυνάμεως, τρόμος σπασμωδικός τήν έτά- 

ρασσε’ δλα τά περί αυτήν, γέλω τες, α τμ α τα ,  
χοροί, τή  έπροξένου- κακόν ώς ή φαιδρότ/,ς 

τοΰ πλήθους είς τόν έν τή άγχό'») βα ίνοντα  
κατάδικον. Τό πάν ίδονεΐτο , εταλ.αντευετο  

πρό τών δρθαλμών της. ν ίίφερε τήν χεϊρα της 

είς τό μέτωπον ώ; εί ά .εζή τε ι έν μέσον., .καί 
τίπ οτε, καί ή ώρα παρήρχετο’ βλέπουσα προ
χωρούσαν τήν βελόνην τοΰ μεγάλου ωρολο
γίου, τήν έςελάμβανεν ώς λόγχην έτο ίμην νά 

τήν δ'.απεράση,ή ορχήστρα ηραίωνεν ήδη τοΰς 

ήχους της, τά  φώ τα  τοΰ χώρου ώχρίων, ή τρο
μερά βελόνη έπροχώρει π ά ντο τε .......

Ό  χορός προσήγγισεν είς τό τέλος του. "Ο 

γηραιός Καντάλ. άπό ίνό ; ήδη αίώ ος δοΰξ 
κα ί σύμβουλος τή ; Α γ γ λ ία ς  προσήλθε πρώτος 
δπως άποχαιρετήσνι τόν οικοδεσπότην, γ; i -  

πέραντος Φενάκη του, αί λε κά χειρόκτια φέ 

ρουια ι /ΕϊΓες του, τό μακρόν αυτού ξίφος, κ ι ί
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τά καταστόλιστα υποδήματά του, δλα δμού 
sy.xu.a-j βαθυτάτην υπόκλισιν, ηΰχήθη εις τόν 
νικητήν τή ; ηπείρου νά ε ΐν«ι τόσον γενναίο; 
εις ιόν έρωτα ο^ον κ α ίε ι; τήν μάχην. 'Ο υ
ψηλό; καί λεπτό ; κόμη; Σέστερφορδ, ό δ ια - 
σημότερο; αΰλικός τοϋ βασιλείου έχαιρέτισεν 
ακολούθως. Έ κλινεν έν είδει ημικυκλίου, £φε- 
ρε τήν κεφαλήν του μέχρι τών άκρων τών πο- 
δών ώ; οφις δστι; δάκνει τήν ουράν του καί 
ηύχήθη τώ  δουκί τοΰ Μαλβορούγου νά βασι- 
λΐύ·») επί τη ; καοδία; τής συνεύνου του δπως 
επί τη ; τών υπηκόων του. Η μεγάλη δούκισ- 
σα τοϋ Νόρεμβεργ ήλθεν επίσης παρά τώ άρ-
χιστρατήγω έπιδεικνύουσα τά ; μεγάλα ; δια-

» * > στάσεις τοΰ κόλπου τη ;, δστι; άπέόωκεν ει-
κοσιοχτώ τέκνα ι γ  πατρίδι καί ηύχήθη τφ
ευτυχεί γχμβ.ώ  νά άποκτήστ] γόνου; δσους δ
πατριάρχη; ’Ιακώβ.

Καί η δυστυχή; ’Αγγελική βλέπουσα τοΰ; 
ανθρώπου; τούτους πλησιάζοντας πρό; τήν θύ 
ραν | . . .  Θά έξήρχοντο, ή μοναξία θά διεδέ-· 
•/ετο τήν ταραχήν, θά εμενον μόνοι, καί δ δοΰξ 
θά άνηρχετο εις τόν κυανοΰν θάλαμον!..,. Ά - 
πηύθυνεν ένδομύχω; φωνήν άπελπισμοΰ πρό; 
τόν ουρα\όν.

Τήν στιγμήν εκείνην, δ κρότο; άμάξη; ή- 
κούσθη, ήκούσθη προφερόμενον μεγαλοφώνως 
τό ονομα τής Βασιλίσση;, τά  φύλλα τή ; θύ- 
ρα; ήνεώχθησαν μετά πατάγου καί ε ΐ; άξιω- 
ματικό; τή ; Α. Μ. εΐσήλθε βεβιασμένη;, ’α * 
νήγγειλεν ει; τόν δοϋκα τοΰ Μαλβοροΰγ δτι 
S i’ άνάγκας τοΰ χράτου; α ΐτ ινε ; Οά τώ  έξη- 
γοΰντο, ή βασίλισσα "Αννα ίκρινεν άναπόφευ” 
κτον τήν συγκάλεσιν συνεδρίου κατ' εκείνην 
τήν ώραν καί δτι δ αρχιστράτηγό; της ώρει- 
λε νά προεδρεύσϊ] αυτού.

"Επειτα εσυρε τόν δοϋκα παρά τήν άψ ίδ*  
εξώστου S ix  νά δμιλήσ·/) αυτώ  κ α τ ’ ιδ ίαν,

Ή  ’Αγγελική {πλησίασε πρό; τό παράθυ- 
ρον, έκόλλησε τό ού; αυτή; επί τοϋ παραπε- 
τάσματο; καί ήκουσε τού; έξη; ταχέως 
προφερθέντα; λόγοο; :

—  Έφέρατε τόν αιχμάλωτον έπί τοϋ υμε- 
τέρου πλοίου ;

—  Μ άλιστα.
—  Ποΰ εύρίσκεται τώρα ;

—  Έν τφ  Πύργψ τοΰ Λονδίνου.
—  Πρέπει νά δικασθ/i τήν νύκτα ταύτην, 

auptov δε περί τήν αυγήν νά έκτελεσθή ή ά“ 
πόφασι;.

— Τοΰτο άρκεΐ, σπεύδω εις τό συμβού· 
λιον.

Οί αξιωματικοί τοϋ Μιλβορούγου έπέ- 
δωκαν αυτώ τόν π ίλ ιν  του, τό ξίιοος του, καί 
τήν μεγάλην κυανήν του ταινίαν. Περιζω-* 
νύμμενο; τά ξίφος έψιθύριζε :

— ’Ακόμη μ ια  νΰξ τών γάμων μου, έν 
άϋτνία καί μακράν τη ;.... Εύτυχώς δεν υπάρ
χει παραγραφή τών δικαιωμάτων τοΰ γάμου.

—  Ειτα ίχαιρέτισε τήν σύζυγον του και 
άπεμακρύνθη.

'Η ’Αγγελικά έμεθύσθη έκ τή ; χαρα;. Έ- 
σώθη! εσώθη διά τή ; θεία; προνοία;' θά άπη- 
λευθέρου τόν αιχμάλωτον, όστι; θά άπεσπα- 
το τοϋ θανάτου σεσωσμένος δ ι’ αυτή ;. Ε υρ ί-  

σκετο τέλο; μόνη έν τώ μέσω τών εΰρειών 
τούτων αιθουσών, α ϊ'ΐΐνε ; έλυτρώίησαν τοΰ 
φορτικού πλήθου;. ’ ΐΐγέλα , έπήδα ώ ; παιδίον, 
εκρουε τά ; χεϊρας τη; έκ τή ; χαράς.

— Μάλιστα, κύριοι μου, £λεγε. Συγκροτή
σατε τό συνέδριόν σα;, δικάσατε καταδ ικά 
σατε, α! αποφάσεις σα; θά έκτεθώσιν έν τώ 
κενφ...

» *Επειτα ά\ελογίσθη τόν μίγάλον κίνδυ
νον, δν διέτρεχεν ό αιχμάλωτος· Ποζάτο κλαί- 
ουσ* νά εύχαρισττί τόν’ Θεόν και ετρίξε πρό; 
τόν x v a r o i r  Οά,Λαμοτ.

(ακολουθεί).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

Λ Ω Π Ο Δ Υ Τ Η Σ  K A P T O V SO S.

Έν σελίδι 149  τοϋ Β . έτους τοϋ Περιοδι
κού τούτου, τού λόγου δντος περί τής <ρ·Λχ-
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κής τής άγιας Πελαγίας κα ί ιδια περί τής κυ
ρίας Ι’ ολλάνδου έχομεν ΰπόσχεσιν έν υποση
μειώσει, νά δϊΐμοσιεύσωμεν τόν βιον διαφό- 
ρω* ανθρώπων είτε επ’ αρεταϊς είτε επ ίκακι·
« ι ;  διαποεψχντων.

Πιστοί εΐ; τήν υπόσχεσιν ημών άρχόμεΟα 
από τοϋ βίου τοϋ Καρτούσου, 8ν περι τά τε 
λη τής ιστορία; τών φυλακών ανερεροιρεν, 
προτιθέμενοι, ώ ; έν παραλληλισμοί τ ιν ι, να 
πραγματευθώμεν δ ιαδοχικώ; βίον κακούργου, 
καί βίον έναρέτου; άλλως εΐπεΐν, καταδίκου 
τοϋ ικριώματος καί μάρτυρα; τή ; λαιμητόμου.

Ό Κϊρτοϋσο; εινε πρόσωπον ιστορικόν μέν, 
άλλ’ δ βίο; αΰτοϋ υπό τοιούτων καλύπτεται 
παραδόσεων καί ιχυθ;κών ανεκδότων, ώστε ή 
ιστορία ηναγκάσθη ν’ άπαλ.λάξ^ τήν αλήθειαν 
άπά τών πεοιβαλόντων αυτήν μυθευμάτων} 
άναδιφήσασα μέν πληθύν χειρογράφων, αντι- 
παραθέσασα δέ τήν περί αΰτοϋ δικογραφίαν, 
η τ ι; τέσσαρα; ογκώδει; αποτελεί δεσμίδα;καί 
διατηρείται έν το ί; άρχε'οι; τοϋ Κράτου;.

Ό Αουδοβίκο;-Δομίνικο; Καρτοϋσο; εγεν- 
νήθη κατά ’Οκτώβριον τού 1693 εΐ; Παρισι
ού; η ορθότερον εΐ; τά  πρόθυρα τών Παοισίων 
κατά τήν δοόν Πόνα-ω-Σχοϋ (P o n l aux- 
Choux) έν τίί ^ιά τοϋ 9 ήρι9μημένη σήμερον 
οικία. ’ Ιίκ πατρά; βαρελοποιού μικρόν εχον- 
τος έργαστηριον. Ειχε κ«ί δύο ετέρου;, «δελ· 
φοΰς, τόν Λουδοβίκον Καρτοϋσβν έπικαλούμε- 
νον Αουδοβϊσκον (Louison) δστι; κρεμαοθείς 
άπά τοΰ; ώμου; ά-έθανε τ·?ί 80 ’Ιουλίου 17 2 2 , 
καί τόν Φραγκίσκον Καρτοϋσον, κλεισθέντα 
έν τώ γεν ικω  Νοσοκομείο) πρό; διόρθωσιν, καί 
μίαν αδελφήν τήν Μαρνιν Ά ντωανέτταν Καρ- 
τούσου η τ ι; τήν αυτήν ΰπέστη ποινήν.

Ό Καρτοϋσο; παρά τόν διϊιχυρισμόν πάντων 
τών βιογράφων του ηγνόει άνάγνωσιν καί δή 
καί γραφήν, τούτου δ’ έ'νίκα, ουδέποτε, ώ ; 
διετάθησαν διήνυσεν ώ ; συμμαθητή; τοϋ βολ- 
ταίρου τήν τετάοτην τάξιν παρά το ί; Ίησουί* 
ταις. Τούτο S' άποδεικνόεται'ου μόνον έκ τών 
έκουσίων καταθέιεών του έν τώ Ό τέλ-δε β ιλλ, 
πριν ή άνέλθν) τά ικρίωμα, κ.αθ’ $ ; διακοσίας

φορά; άπέθεσε τό σημεΐον τοϋ σταυρού υ'ξ, 
τάς άνακρίσει; του άναμολογήσα; άγνοιαν 
νραφή;, άλλά καί έκ τού δτι πάντοτε προσε- 
δραμ,εν ε ΐ; τινα τών λο/αγών αυτού,είτε περί 
ά*αγνώσεω; ανταποκρίσεων προκειμενου, είτε 
περί συντάξεω; κανονισμών τοϋ τάγμ ατό ;του , 
ή δδηγιών καί δ ιαταγώ ν, ά ; άπεστελλεν από 
τού ένό; εΐ; τό έ'τερον άκρον τή ; Γαλλίας.

Δωδεκαετής μόλις ή'ρξατο μανθάνων τά πα
τρικόν έπάγγελμα. ’Αλλ’ ημέραν τινά  άπελ- 
θών πράς διασκέδασιν εΐ; τήν εμπορικήν τοϋ 
άγίου Λαυρέντιου πκνήγυριν, προσεκολλήθη 
έκών άκων ει; τινα δμάδα γ'ύφτων, ταχυδα
κτυλουργών, μεθ' ών διήγαγε τέσσαρα η πεντε 
δλα Sir,, ειχεν ανάστημα μόλι; πέντε ποδών, 
άλλ ’ ητο ΐ^χνό; καί λίαν εύρωστο;, ταχεω ; 
δέ άπέβη διακεκριμένο; σχοινοβάτη;, Ιζέμαθε 
παντός είδου; δεξιότητ»; κΑ  ευκινησία; χ ε ι
ρισμού; καί συνείθισε νά Οεωρνί ώς ίδιον τό 
εΐ; άλλους άνήκον.

Ά λλ ’ ή συντροφιά αυτού άναγκασθεΐσα 
κατ’ άπόφασιν τοϋ δικαστηρίου τής Αουενης 
νά έγκαταλείψ/ι έντάς είκοσι τεσσάρων ωρών 
τήν πόλιν ταύτην, έλησμόνησε τόν Καρτου- 
σον νοσηλευόμενον ενεκα δερματική; ασθένειας 
εις τό νοσοκομείον, ό δέ θείο; του Ταντών, 
κηροπηγ-ός τό επάγγελμα, δστι; έν διαστή- 
ματι δέκα επτά έτών είκοσι καί φορά; έ- 
δραπέτευσεν από τά ; φυλακάς τοΰ Σατελ.έτου, 
(Chatelet) ώδήγησεν αυτόν εΐ; τόν πατέρα 
του. ’Ενταύθα δέ έπί δέ>;α οκτώ μήνας έργα - 
οδείς ηΰχαρίστει μεν τόν πατέρα άλλά προσε- 
κτήσατο τήν άξιοθρήνητον ικανότητα νά κάμ- 
πτη διά τής θελήσεω; αΰτοϋ τά  τε ξύλα καί
τά  μέταλλα.

Πρός μεγαλητέραν δυστυχίαν του ήράσθη 
μετ’ ολίγον νέαν τινά έμπορον λινών, θελων 
δέ νά κοσμήστι τ,ό εί^ωλόν του, εβαλε^ εις 
ενέργειαν τά μοιδνίματα τά οποία ελαβε π^ρα 
τών γύφτων, καί ηντλει εις τά θυλάκια τών 
διαβατών, δ δέ πατήρ αυτού παρατηοήσας δτι 
περισσότερα ει/ε χρήματα όταν ο)ιγωτ-:ρον 
ϊίργάζετο, έπέτυχε ύ ι α τ α γ ψ · β α σ ι . ί ι χ η ν  ϊνα
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έγκ,'λεί'3·/! αυτόν ττρο; διόρθωσιν παρά τοΐς Λα 
ζαρισταΐ; τοΰ προαστείου άγιου Λαυρέντιου. 
Ά λ λ ’ Ινώ τόν ώδνίγει, δ &αρτο*ισο; έφυγε, διέ-' 
βη ίά ; γ ;φύ ;ας καί εζη τοΰ λοιπού έ» τή·; 
κλοπής κατ’ άρχά; μόνο; έπειτα δέ συνειαι* 
ρεσθεί; μετά Ttvo; καλουμένου Gatichon,
όστι; σχεδόν καί τόν Ινύμφευσε μετά τής 
αδελφή; τής παλλακής του.

Μετά Ιξ μήνας άπόφασι; δικαστική προσε-. 
καλεσε τον Gaticbon εις τό αξίωμα τοΰ νά 
υπηρέτησή τόν βασιλία είς ίά ς  γαλέρα; δ οέ 
ήρω; ημών όστις ϊ -jαθεν ήδ/) πόσον είνε επ ι
κίνδυνος^ κατά μόνα; Ιργασία προσεπάθηοε 
νά προσκολληθή εί; τά χαρτοπαιγνεΐα τά δ- 
τγοϊ* τότε επωνομάζοντο ’Λ  χ αδημ ία ί ,  άλλά 
ταχεω; άπεπέμφθ'νι καί άπ’ αύτοΰ; .τοΰ; έξώ- 
λεις, καί ήναγκάσθη νά ταχθή δπομίσΘιος 
υπό τινα κλητήρα στρατολογοΰντα νεοσυλ- 
λε»του;, ό'στις άφοΰ τάν έμέθυσε, τον ένέγοα» 
ψεν εις τους καταλόγους του, καί τάν άπέ- 
στειλε νά πολεμνί-ιτ, εις τάς Φλάνδρας»

Οϋδέν γινώσκομεν περί στρατιωτικών κα
τορθωμάτων του. Μετά τήν συνομολόγησιν 
ο^ω; τής ειρήνη; ο Καρτουσο; λαβών τήν * 
φεοιν αυτοΰ τώ  17 1 7 , έπανήλθεν εις Παρι
σιού;. 'Κκτοτε δέ έπί τίσσαρα ε τ νι ήτοι μέ
χρι τοΰ θανάτου του, βλέπομεν αυτόν άρχη 
γον λωποδυτών ών δ αριθμό; ουδέποτε γενό· 
μένος ελαττων τών δυο χιλιάδων άνήλθεν 
ενίοτε μέχρι τεσσάρων. 7Πτο στρατό; εΰφυως 
ω ; στρατιωτ ικάν σώμα διωρνανισμένο;, ε 
χων του; ανώτερους καί κατωτέρου; άξιομα- 
τικους του, του; νομ,ου; καί κανονισμοί»;, τά 
συνθήματα, τά εντευκτήρια, τά -σ τά δ ια  τών 
εργασιών καί έ*γυμν<όσεων, τάς άποθήκα; 
του, τοΰ; κατασκόπου; καί τέσσαρας χει- 
ρούργους, ο ΐτινε; κατά τά τότε εθιιια siyoyΛ / » f I /*ο/,ίΛοσια όργαΊτ/,αιον.

Ο Διοργανισμά; αύτοΰ ώμοίαζε προς τάν 
τοΰ Καρβοναρισμοΰ, διότι οΰδείς έγίνετο δε
κτός μή εϊγ/,γετο ύπά δύο αναδοχών εγ* 
γυωμένων περί αϋτοΰ, μή η*ουε τήν ά 'ά ρ ω σ ιν  
τοΰ διοργ*·,ισμοΰ καί μή ώρ<ίζετο πίστιν μέχρι 
δα·.άτο.ι. ’ΙΐΛτάς των εργατικών μελών, ει/ε

κλεπταποδόχους, ξενοδόχους, οίνοπώλας, καί 
πλήθος κλητηρω y  e/ctcst ς σκοποΰ·;, πολιτοφύλα
κας, καί καταβν.οπους’ κα ί τά μέν ίπ λ *  μέλη 

ινπηκουον εις εικοσάρχou;, ούτοι δέ εις έκατον- 

τα ΡΧ,)υίι μόνοι δέ οί εί<οτι ανώτεροι λο/αγ·<ί 
εγνώρ ζόν τά* υπέρτατον αρχηγόν, δν προτη 

γορευον το jtatti ioy καί μέχρι τών άρχων τοΰ 
172 0  οτε το ό*ομα Καρτοΰσος άνακαλυϊΐθέν 

έκ τών άνα-κρίσεων κατέστη άτίμω ς ένδοξον.
U τώ/ Καρτουσ5ν»ν εργασία δι^ρειτο εις έν

νο ια ν  νυκτος καί εις εργασία··» ήμε’ρας’ μόλις 
τά εργαστήρια έκλείοντο, καί έπηνοί^οντο δι’ 
άντικλειδών, μοχ/ών, nal άλλων εργαλείων. 
Ei'i'jvov πανταχοΰ, εις τά είοόγει», είς τάς 
όρο=ά;, καί είς αύτάς τά; δεντέρ*;. Κι; δ ε τά ; 
άρχαια; σωζομένας οικίας διατηρούνται εΐοέτι 
at σιδιρ>ΐ κιγκλΐόες, λι.ψ>να τοΰ φόβου το>» 
καρτουοείων.

’βν καιρώ δέ νμκτός πίρι^ερόμίνοι καθ’ ο μ ά 
δα; εκ δέκα η είκοσι εστιν οτε δε καί υ 
περ εκατόν, εννίδρευον ανά τά ; στενάς όδοΰ; 
καί τάς γερύρας τοΰ; διαζάτας, πλειστάκις δέ 
ουνήπτον τακτικά; υάχας κατά τών περιπόλων 
κα1. τών διώκτω/ τών στρατιωτικών.

Η θρασυτης αύτών δέ προέβαινε με'χρις έ*- 
πολιορϋΐίσεως μεγάλου τινός 2ε»οδοχείου καθ’ 
ου επετίθεντο ό>; αληθής στρατός εχων τήν 
έμπροσθοιρνλακήν αΰτου, τά κύριον τοΰ στοατοΰ 
σώμα, του; προσκοπους καί το επικουρικόν του, 
καί γυμνόνοντες αύτό άπέλειίιον τοίχους γυ
μνού;. Κατ’ »ύτάν δέ τόν τρόπον ίπ«ε5έντες 
άφ-^ρεσαν άπό τό μίγαρον τοΰ πρέσβεως τής 
Ισπανίας άδίμαντας μέν τιμωμένους υπέρ τά 
έιίατομμύρ'.ον, πλήθος δέ σκε·νών άργιρών, πο
λυτίμων ενδυμάτων, άντικειμένων καλλιτεχνι
κών καί επίπλων. Διά τοΰ αύτοΰ δε μέσου ηρ - 
πασαν άπό τοΰ καταοτ>ίματος τών Gobelins, 
τριάκοντα έως τεσσαράκοντα τεμάχια ερυθρού 
έριούχου προωρισμέ.ο^ πράς έπικόσμησιν τών 
βασιλικών έπαΰλεων.

Τής ημέρας οί Καρτούσειοι ει’ργάζοντο είς 

τοΰ; ομίλους. Ευκόλως δέ έσχημάτιζον τοιού- 

τ ους δταν οί βλάκε; δέν τοΰς έσχημάτιζον άφ’

—  2G 5 —

εαυτών. Εισδύοντες δε ΐότε  μεταζυ του π)ιίθους 
ά-ευ ξίφους, άνευ περ>χε'.ρ(δων ά-ευ χε.ρομηλω- 

τής (ό^ω; τότε πά\τε; σχεοόν οι οπ<ος πρεπει 
εφερον), έξεκένουν ταχέως τά  θυλάκια τών γει-, 
τόνων τω ν. *Β*λει;τον δέ κατά προτίμτ,σιν καί 

άφ^βως τά ξία*) δι’ ελατηρίου τότε ίξαρτόαενα, 
καί εχοντα συνήθως μένλαοτ,ν αργνράν., κατα 
δέ τάς επισήμους ήυέρις '/ρντήν μέ̂  π ο λ ιτ ί-  

μους "λίθονς κεκοσμημένη ν· το αΰτα δέ αιηρεοαν 
ά^ό τοΰς γενναιότερους τοΰ στρατού ανδρας, 
από στρατηγούς, άπό στρατάρχας τής Γαλλ’.ας». 
από τόν πρίγκ'.πα τής Soub ise και άπό αυτόν 

τό- Ά ν τ ιβ ισ ιλ έ α .

’Α λλ ’ ουτο; άποστρε-ρόμενος και υποτρεμων 

τον Καρτοϋσον, διότι ή δ'.αοολή ανερυθριάστως 

eyαρακττίρισεν αϋτον ώ; συνένοχον εκείνον, ηθε* 

λη ;ε  νά έλα ττώ ιϊΐ πως τάς ώρελίας του. Πρός 
τούτο δε διέταξε τήν έκ Βορμιγχάμη; αποστο
λήν τοΰ πρώτου ϊν Γα)λία  άχθέντος ξ φου; μετά  
κολεοΰ χαλύβδινου, έξαι.έτου μέν χατασν.ευής, 

αξίας δέ χιλ'ων πεντακοοίων λιρών. Ά λ λ α  την  
πρώτην ε3πίραν καθ’ ήν ζωσθείς αυτο επορευθη 

εις τά Μελόδραμα, ό Ιίαρτούσος κλέψχ; τό ε- 
θραοσε, τήν δ’ επαύριον τφ  άπέ^-ειλε τα τε~ 
μάχια μέ ΰβριστικνίν τινα  έπιστολιΐν. Εις τάν 
έκτακτον δέ τούτον λωποδύτην οφείλονται τα 
χαλύβδινα κοσμήματα· εις δέ τήν φρίκην, ήν 

ένεποίησεν δύο κοινωνικαι βελτ ωσεις, ει και 

μετά τόν θάνατον αύτοΰ πραγματωΟεΐσαι ήί:οι η 
έν στρατώσι διαμονή τοΰ έν Παρισίοις στρατού, 
καί ή άνασύατασις τ ή ς ’Αστυνομίας.

’Επί τέϊσαρ* δλα ετ·η ό Κ,αρτούσος έχρη- 
μάτιοεν απόλυτος κύριος τών Παρ^ίων, έν οίς 
ίάν ποτε συνήντα κλίπτας μή άνιίκοντας είς 
τό τάγμα αϋτοΰ τοΐς άφιρρει τό ή';Λΐσυ τής λείας 
71 καί τά δλον. ’Εαν δέ φαίνεται ότι ουδόλως 
έποίνισεν αύτοπροσωπως έκδρομάς ανά τάς ε* 
παρχίας εινε βέβαιον ομως οτι απεστειλε του^ 
λοχαγοΰς αύτοΰ. Διότι έν όνόματι αύτοΰ κλέ
πτης Τις Δυβουρζέ (Dubourget) μετέβη εϊς 
Μασσαλίαν πρός άπαντοχήν τοΰ πρέσβεως τής 
Τουρκίας 6ν μέχρι τών Βερσαλλιών έπί τρεις

έοδομάδας συνοδεόσί;, ουτω δεξιώς άπεγύμνι^- 
σεν ώστε κατά τήν άφιξιν αύτοΰ ού^εμία μέν 
στολή ύπελεί'^θιη πλιίρ·/)ς, έκ δέ τών δώρων « '  
περ .έκ,όμίζε πρός, τόν Λουδοβίκον X V  ουτε τά 
ήμίσο. Έπίσγις δέ έπ’ όνόματι αύτοΰ έτερος 
κλέπτης ό Πελισιέρ. συνέλαβε τήν άμαξαν τής 
Λοών, έν y  ευρε τετρακοσίας χιλιάδας λίρας, ο δέ 
Ιωάννης Αυπάν τήν τοΰ Β,ορδώ καί τήν τής 

Τολώσης χλ έψας έκ μέν τοΰ Νομισματο
κοπείου τής πρώτης πίλεως 4 7 2 ,0 3 0  λ ί
ρας εϊς γραμμάτια, 5 0 ,0 0 0  λίρας δέ εις χρυ
σόν έκ τής δευτέρας, καί τέλος 18 ,000  λίρας 
έκ τού ταχυδρομείου τής Λιμόζης.

Ε πειδή δέ ή ’Αστυνομία ώμολόγηιεν άδυ- 
vaiiiav πρός ούλλγ,ψιν τού Καρτούιου, ά Αντιβα- 
λεΰς ανέθεσε τήν περί τούτου φροντίδα είς τήν 
στρατιωτικήν’Αρχήν,,ό δέ υπουργός τοΰ πολέ
μου διηύΟυνεν αύτοπροσώ-ω; τάς καταδ ω- 
ξεις έπί μάλλον δυσχερείς καταστάσας διότι 
είκοσι τών πιστότερων του λοχαγών τήν αύτην 
μέ τόν Καρτοΰίον στολήν φέροντες ϊγίνοντο 
τιοι tva έν ταϊς εκ-θεσεσιν άναπαρίστατα» ό άρ- 
χιλωποδύτης εις είκοσι διάφορα μέρη κατ« τήν 
αυτήν ώραν ευρισκόμενος.

Προεκηρύχθησαν υπέρογκο’, άμοιβα1. ιϊς τοΰς 
παροδόσοντας αυτόν ζώντα ή νεκρόν ποινή δ? 
θανάτου έξϊδόθη κατά παντός οστις ήθελε πα- 
ράσχη άσυλον είτε είς αϋτάν εϊτ ι εΐ; τινα τών 
διαδών του. Τούτων δ ενεκα ή ζωή αυτού κα
τέστη ού μόνον ολως εφήμερος αλλα και άθλια. 
’ 4λλά τά άπολέοαν αύτάν ητο ή έκ τής απολύ
του εξουσίας μέθη καί ή έπανειλη^μενως έκδη- 
) ωθεϊια τάσις πράς θυσίαν πάντων η καί ενός 
εκάστου τών εταίρων υπέρ τής ιδίας αύτοΰ 
συντηρήσεως.

Κακούργος δέ τις δεκάκις έκείνου δηρ'.ωδέ- 
στερος ε'· καί καταγόμενος έξ εύγενοΰς οικογέ
νειας, άλλ’ άπλοΰς στρατιώτης εϊς τήν φρουράν, 
όνόματι Gruthus D iichatelet τόν έπώλησεν 
έπί τή άπλίί ΰποσχέσει τοΰ Άντιβασιλεως ότι
θά τώχαρ'.σθϊίή ζωή.'Οθεν τ/ι1?όκτωβρίου1721 
ύπά τοΰ αθλίου εκείνου οδηγούμενος καί όπά 
είκοσι έπιλέκτωυ ακολουθούμενος ο ταγματάρ
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χ*ΐς τή; φρουρά; Jean Courtate de Bernac 
Ο'ίνελαβεν έντό; οινοπωλείου τον Καρτοϋοον 
καί τρεί; τών έταίρων του κα» τοΰ; όδήγνι<ιε 
πρώτον μεν π»ρά τώ υπουργώ τοϋ πολέμου, 
ε ΐτ «  δέ είς Σαλτελετον.

Ί γ  2 6  Νοεμβρίου άπίφασις τον Δικαστηρίου 
κατεδίκασεν τόν Κϊρτοΰσον εις κατακερματι
σμόν εν τή Πλατεία Γρεβη; μετά τη» εφαρμο

γήν τακ τικές  και εκτάκτου άνακρίσεως. *11 %- 
πόφασις δέ βυττ-, έςετελέσθ/j τή 2 8  την πέμ· 
πτην ω;α\ τής εσπέρας δ ιότι ό Καρτοΰσος δστις 

έν τή άνακρίσει ονοέν ή ίέ λη ιε  να άναννωρίσ/ι, 
προέτεινεν αγόμενος εί; τό ικρίωμα νά ποιήση 
άποί'αλυψεις $ ;  και κατεθεσεν έπί τριάκοντα 

ολας ώρας" ωμολόγησεν εαυτόν ένοχον έπτα 
δολοφονιών μίαν τών δ;:οίων ουδέποτε ήθελε 

τις αποδώσει εί; αντρν υπάρχει δέ κατάλογος 
τριακοοιων έζηκοντα και συνενόχων τοΰ Οια- 
βοητου τουτου λ^στοϋ, έζ, ων τινές έδικάζοντο 
έπί πέντε όλα μετά ταΰτα έτη.

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ  ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΓ IIOMHUIOV.
V Π Ο

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Πραγματευόμενοι εν δυσί προηγουμένοις 
φυλλαδίοις τού περιοδικού τούτου τά  περί 
Σαραπιδος καί Σαοαπίων, έμνημονεόσαμεν, τοϋ 
λόγου όντο; περί τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά Σαρβ’  
πιου και τής ούτω Svj καλουμένης κοινώς, καί 
καταλλήλως, ώς θά ίδωμεν ακολούθως, σ τ ή * 
•ΙηC τοϋ  Π ομπηίνν ,  ειπόντες άπλώς, ότι τό 
Σαραπιον εκειτο όπου νϋν £τι ιστατα ι ή στή- 
λί) αυτ»ι. Επειδή δ ’ £ςω τοϋ θέματος έκείνου 
ητο νά πολυπραγμονήσωμεν τότε περί τής 
στήλης ταύτης, νομίζομεν άναγκαΐον νά ποά- 
ξωμεν νϋν τοΰτο έν ιδία όλως μελέττ).

Ό τ ι μέν τό Σαοάπιον εκειτο έν τή συνοι
κία τής Ρακώτιδος καϊ όπου νϋν ισ τατα ι ή έν 
λόγω στήλη, εξάγεται μέν καί έκ τής μαρτυ

ρίας αρχαίων συγγραφέων, ρητώς δέ τοϋ Στρά
βωνος, λέγοντας (|Ζ', σελ. 547), «εντό ς ’δέ 
τής διώρυγας τό Σαράπ-.ον καί άλλα ιερά», τοϋ 
Ρουφίου, λέγοντος, ότι ίδρυτο ε’φ’ ύψώματο; 
καί ειχε κατά τάς τέσσαρας αΰτοΰ πλευράς 
κλίμακας μεγαλοπρεπείς έκατονταβάθμους εκ 
λευκού μαρμάρου, καί τοϋ σωζομένου (VII, ιί), 
λέγοντος «ναός δέ τό Σαράπιον.... έπί γεωλό- 
φου κείμε«ος· εντεύθεν, ώς άπ’ άκρας τινό ; έξ- 
απινειως έλθόντες, κ τλ .»  ώς καί τοϋ Όροιίου, 
δστις, έπισκεψάμενος τό Σαράπιον 30 £τη 
μετα την υπο τών Χριστιανών κατα^οοφήν το·/, 
λέγει ότι εύρεν έν ταΐς ύπό ιόν ναόν αΐθού- 
σαις τάς θεσεις τών βιβλιοθηκών κε^άς όλως β ι
βλίων, διαρπαγέντων κατά τήν ύπό τών Χρι
στιανών καταστροφήν τού ναον έπικυρούται 
δέ καί έκ τής άχρι τούτου ύπάρξεως τοϋ γεω- 
λόφου και τών εν τοΐς εγκάτοίς αΰτοΰ υπο
γείων αιθουσών, ών αλλαι μέν κατέρρϊυσαν 
οδη, αλλαι δε συνεχώσθησαν καί τινες, μετα- 
τραπ.ϊσαι είς εκκλησίας μετά τήν ύπό τών Α 
ράβων κατάκτησιν, σώζονται £τι μετά τών 
επί τών τοίχων βυζαντινού ρυθμοϋ αγιογρα
φιών κα; τέλος επεκυρώθη υπό τών εντολή 
τοϋ πρώην Κεδιβου, ένεργ/;0εισών ερευνών ύπό 
τοϋ αίγυπτίου αστρονόμου Μα/μοΰδ βέη, δστις 
ανεΰρε δια τών ανασκαφών πλεϊστα δ ια  τεμ ά ' 
γ ια  αγαλμάτων,κ?ί άλλων έγγλύφων θρύμματα 
τών εκ γρανίτου Ερυθροϋ κιόνων τού Σαρατίου 
και τα θεμ.ελια τοΰ περιβόλου, όστις είχεν 
180  μίτρων εκαστην τών τεσσάρων αΰτοΟ 
πλευρών.

"Οτι δέ η στήλη αυτη ϊστατο £ν τίνι τών 
τοΰ Σαραπιου αΰλών, μαρτυρεΐται ρητώς ύπό 
Γεωργίου τού Κεδρηνοΰ, λέγοντος (έν σελ 
2 67 ), «τόν Σάραπιν οι μέν τόν Δία είναι λέ- 
γουσιν, οί δέ τόν Νείλο/, διά τό τόν μόδιον 
£χειν έν τή κεφαλή καί τόν πή χ υν  οί δέ rAnt'v 
τινα , άνθρωπον ευπορον έν Α ιγύπτω γεγονέναι, 
ό; έν καιρώ λιμού εκ τών ιδίων έπήρκεσεν Ά· 
λεξανδρεύσιν, φ  καί τελευτώ ντι, ναόν καί στή
λην ανέστησαν  Μετωνόμασαν δέ τόν άν
θρωπον εκείνον καί Γόρασιν, καί Σάραπιν τήν
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στήλην». Ή  πληροφορία αδτη τοϋ Κ,εδρηνοϋ, 
αόριστος καί συγκεχυμένη καθ’ έαυτήν, συμ- 
πληροϋται και καθίσταται μαρτυρία σαφή; 
και άδιαφιλονείκητο; διά τής έ ;ή ; Επιγραφή;, 
b  οί παρακολουθησαντες τήν έν Αι’γύπτω  εκ
στρατείαν τοϋ Ναπολέοντος Γάλλοι άρχαιο- 
δίφαι άνεϋρον καί αντέγραψαν έπ ί τή ; δυτικής 
πλευράς τοϋ άνασκαφέντος ύτι’ αυτών υποβά
θρου τή ; στήλης ταύτης, καί όστις εζηλείφίη 
ίκτοτε ύπό τού χρόνου και τών ατμοσφαιρι
κών έπηρειών :

«Τόν οσιώτατον Αΰΐοκράτορα, τόν πολιού
χον ’Αλεξάνδρειάς, Αιοκλητιανόν τόν Σέβα- 
στόν, ΓΙΟ. .. "Επαρχος Αιγύπτου (V lagn En- 
c y c l o p .  V I I  an  n e e ,  T o m e  V , p , 5 5  καί έπ ίμ .)

Έκ τής επιγραφής ταύτης συνάγεται ότι ή 
στήλη αυτη έστιίθη έκεϊ, έν τ ιν ι προδήλως 
τών αΰλών τού Σαραπίου, οΰχί πρός τιμήν 
γενναιόφρονος καί φιλανθρώπου πολ.ίτου, ως 
λέγει δ Κεδρηνός, άλλά τοϋ Αΰτοκράτοοος Διο- 
κλητιανού, καί οϋχί ύπό τών Άλεξανδρέων 
αμέσως, άλλά διά τού έπάρχου Αιγύπτου, Πο- 
πλίου, Πομπωνίου, ή Πομπηΐου καλουμένου" 
διότι τού ονόματος αΰτού μόνον vj πρώτη 
σολλαβλ Πο έσώζετο άλύμαντος κατά τήν 
έποχήν τής ύπό τών Γάλλων άνευρεσεω; τής 
έπιγραγής. Πιθανώτατον δ* ttv a i, ότι b έπαρ
χος ουτος εκαλείτο Πομπηίος, διότι άλλως 
ανεξήγητος απομένει καί παράλογος ή κατά 
παοάδοσιν ονομασία τής στήλης ταύτης ατού 
Π ύμπήι·ουν παρά τώ λαώ, όστις ήδύνατο μέν 
νά ΐκλαμβάνν) άτόπως τόν "Επαρχον Πομπήϊον 
τον στήσαντα τήν στήλην εις τιμήν τοϋ Αιο- 
κλητιανοϋ, ώς τί>ν Μέγαν Πομπήϊον, πρός τ ι 
μήν τοϋ δποίου είχε δήθεν στηΟή αυτη, άλλά 
δέν ητο δυνατόν ποτέ καί νά διαστρίψ/, επί 
τοσοΰτον τονομα, ώστε άπό Ποπλίου η Πομ
πωνίου νά μεταβάλιρ αΰτό εις Π ομπηου .

Έστήθη δέ ή στήλη αδτη ύπό τού Ρωμαίου 
Έπάρχου τής Αιγύπτου Πομπηίου πρό; τιμήν 
τού Αιοκλητιανον, εϊτε καθ’ 6 έπιδείξαντος 
σχετικήν τινα  μακροθυμίαν καί επιείκειαν πρός 
τοΰ; ’Αλεξανδρείς μετά τήν ύπ’ αύτού ίκπόρ-

θησιν τή ; Αλεξάνδρειάς, έπαναστάσης μετά 
τής άλλη; Αιγύπτου κατά τοΰ Λιοκλητιανοϋ, 
καί άναγορευσάση; άντ’ αΰτοϋ αυτοκοατορα 
τόν Ά χιλλέα , στρατηγόν τού προκατόχου τοΰ 
Αιοκλητιανοΰ, Πρόβου, καί έγκατεστημένον 
ύπ’ αΰτού άνώτατον τής Αιγύπτου στρατιω* ? 
τικόν αρχηγόν’ ει·ε καθ’ δ διανείμανιος το ΐ; I 
Άλεξανδρεΰσι οίνον κατά τόν μετά τήν εκ- 
πόρθησιν ταύτην ίπιγενόμενον πιθανώς λιμόν, ] 
κατά τήν γνώμην τοϋ V illo iso n  (αυτόθι. I 
σελ. 59 ), τούθ’ όπερ τελείως συμφοινεϊ καί 
μετά τών ύπό τού Κεδρηνοϋ ίστορουυένων περί I 
τοΰ λόγου τής άνεγέρσεως τή ; στήλης ταυτης. 1 

'Γπάρχουσιν όμως αλλαι τινές μαρτυριαι, 
έξ ών δύναταί τις νά συμπεράνη, ότι ουχί λο· 1 
γος ευγνωμοσύνης, άλλ’ χνάγκη έ;ευμενισεω; I 
τοϋ απηνούς αΰτοκράτορος ύπηγόρευοε την ά- 
νέγερσιν τής στήλη; ταύτης. Μανθάνομεν π .χ . 
παρά τού Εΰτροπίου ( E u t r o p .  B r e v .  I l i s t o r ·  I 

R o m a n .  Μετάφρ. Παιονίου σελ. 1 2 6  τής Ξκδ. 

τού 1 5 9 0  έν Φραγκοφορτίω ύπό Φρ. Σιλβουρ- I 
γίου), ότι « Αιοκλητιανός έν Αιγύπτω τόν ’Α· 
χιλέα νικήσας, αΰτόν τε διεχρήσατο κ>ί διά 
πάση; ώμότητος έπεξήλθε τνί νίκ/ι, τού; μεν 
κατασφάξας τών Α ιγυπτίων, τοΐς δέ  λοιποί; 
φόρους τάξας ώς μάλιστα βαρυτάτους· έκ  ταύ
της δέ τής αιτίας καί πάσι το ΐ; βασιλεύομε 
νοις τάς εισφοράς έπέθηκε, διαμετοησάμενος 
τήν γήν καί ε?ς ίπογραφήν ύπαγαγών απαντας»

Ά λλά  καί άλλ/] τις ύπάρχει μαρτυρία, δυ- 
ναμένη νά παράσχνι ισω ; τόν αληθή )όγον τής 
άνεγέρσεως τής στήλης ταύτης, καί μάλιστα 
έν τώ περιβόλω τοϋ Σαραπίου. Ό ’Ιούλιος, 
συγγραφεΰς τοΰ μαρτυρολογίου τού ‘Αγίου Ε- 
πίμου, αναφέρει tv αΰτω, ότι δ Αιοκλητιανος 
έπέστε,λε δόγμα προς τόν *Έπϊρχον τής Α ι
γύπτου Άομένιον, διατάσσον τήν κατεδάφισιν 
τών χριστιανικών εκκλησιών καί τήν ανορθω- 
σιν καί έπιδιόρθωσιν τών τεμενών τής ειόωλο* 
λατρείας, άπό Ρακώτιδος μέχρι Συήνης, ώς 
καί τόν διωγμόν τών χριστιανών, καθ’ 8ν πολ 
λοί τότε έδέξαντο τοΰ μαρτυρίου τόν στέφα
νον, ’Επειδή δέ τότε ετ ι οί ειδωλολατραι α



πετέλουν τήν πλειονοψηφίαν τών κατοίκων 
τής Αίγυπτου καί τής ’Αλεξανδρείοίς, πιθανώ- 
τατον εινε, δτι προτάξει τούτων άνηγερθη $) 
στήλη αυτη, όπως τιμ ηθ/i δ ζήλος τοΰ Αυτό- 
κοοίτ ορο; υπέρ τής θρησκείας τών εθνικών, τής 
λάθρα καί ή ρέμα υποσκαπτόμενης από τίνος 
υπό τών ευαρίθμων μέν f r i ,  άλλά ζηλωτών 
και γενναίων, τοΰ νέου δόγματος οπαίων. 
"Αν δέ παραδεχθώμεν τήν περίστασιν ταύτην 
ώς τόν άλη^ή λόγον τής άνεγέρσεως τής στή- 
λη ;, ευκόλως δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν καί 
ί ια τ ί  αΰτη άνεστηλώθη έν τώ πεοιβόλω τοΰ 
Σαραπίου κατά ποοτιμησιν άπό πάσης άλλης 
δημοσίας θεσεως. Τό Σαράτιον, ώς γνωστόν, 
ην τότε τό κέντρον τής tv Αι’γύπτω  εθνικής 
θεοσοφίας, καί οΰδαμοϋ άλλοθι % έν αυτώ ην 
λογικωτερον να στηθνί στήλη προωρισμένη νά 
μνημονεύσει εΐ; τοΰς αιώνας τόν υπέρ τής εθνι
κής θρησκείας ευσεβή ζήλον τοΰ Αυιοκράτο- 
ρος. Τάχα δέν εξηγείται διά τοΰ λόγου τού
του καί τό έπίθετον όι/ιώζατος, δπερ άποδί- 
δοται τώ Διοκλητιανφ, καί δπερ πολλοί τών 
σοφών άρχαιολογων θεωροϋσιν ώς υτοπτον, 
καθ 8 δλως ασυνήθες καί ούδαμοϋ άπαντών 
εν ταϊς άναθηματικαϊ: έπιγραφαΐς;

Έκ τών ειρημένων εΰκολον αποβαίνει νά δ- 
ρισθνί, κατά προσέγγισή» τινα , καί ή εποχή 
τής άνεγέρσεως τή ; στήλης ταύτης. Διότι είνε 
γνωστόν, δτι η μέν £ΐπό τοΰ Δ ιοκλΐτιανοΰ ε’κ- 
πόρθησις τής ’Αλεξάνδρειάς ίγ έ  ετο κατά τό 
ιβ ' ίτος τής βασιλείας αΰτοϋ, ήτοι τώ 294  
Μ. X , δ δέ πολύκροτος έπί Διρκλητιανού 
διωγμό; συνέβη κατά τό ιθ ' ίτο ς τής βασι
λείας αύτοΰ, ήτη τώ 302  Μ. X. ώστε ή άνέ- 
γερσις τή; στ /ίλης ταύτη ; έγένετο κατά τό έν- 
νϊαετές διάστημα, τό με*. αξΰ τών 2 9 5  καί 
303  Μ. X.

*11 οτήλη αΰτη, έζ έρυθροϋ κοκκωτοϋ γρα
νίτου συγκείμενη, ε ϊν ί μονόλιθος, πλήν τής 
βάσεω; καί τοΰ κιονοκράνου, δντων τμημάτων 
χο>ριστών, κ,αί ίχω ν υψος μέν 7 0 , πάχος δέ 8, 
καί περίμετρον 25 ποδών. Δεν είνε δέ ούτε 
αιγυπτιακόν έργον, διότι πάσαι α: α ϊγ υπ τ ια - 
καί στήλαι συνίστανται έκ σπονδύλων, καί

δ ιότι αδύνατον είνε νά ΰποθέσϊ) τ ι ; ,  δτι με- 
τε-τχηματίιίη διά περιζέσεω; μονολίθου οβε
λίσκου' ούτε ελληνικόν, εΐ καί παρουσιάζ/, ρυθ
μόν τινα  παρεμφερή τώ κορινθιακώ' διότι τό 
μέγεθος τη ;, πολλώ μείζων πάντων τών ε ’ρε- 
δεντων χαμαί κιόνων τοΰ Σαραπίου, καί τοι 
μονολίθων καί ες έρυθροΰ γρανίτου καί τούτων, 
καταδεικνύει, δτι έλαξεύθη επίτηδες, δπως ά- 
τεοτεΛεΐΥ] μννιαεϊον μδιιονωμένον, οια οί *ν.λ- 
ληνέ; ουί&ποτε καί ουδαμοΰ έστησαν. Τοιαυ 
τα δέ μνημεία, στήλαι δηλαδή νολοσιαιαι, 
μονόλιθοι θριαμβευτικά! ή άναθηματικαί, η 
σαν ολως καί άποκλειστικώ; εργα Ρωμα'ύά, 
τοΰθ’ δπερ, συνδυαζόμενον μετά τής ε’κ τής 
κατά τήν βάσιν τής στήλης άνίυρεθείσης επι- 
ΥΡαφή»ι πλ-ιφοφυρίαι, καθιστά; αναντίροητον τήν 
γνώμην, δ π  ή στήλη αυτή, λατομηθεΐσα εν 
τ ιν ι τών λατομείων ερυθρυϋ κοκκωτοϋ λίθου 
τή ; *Ανω Αίγυπτου, μετεκομίοθη έκειθεν καί 
έστήθη έν ’Αλεξανδρεία ώς στήλη αναθηματι
κή πρός τιμήν τοΰ αΰτοκράτορος ϊιοκλητιανο,ΰ 

ΙΙιθανώτατα δέ, η μάλλον βέβαιον, είνε, 
δτι ή στήλτι αυτη ίλατομήθη έν τοΐς έπί Σε- 
βήρου ( 205  —  209  Μ. X. ) άνακαλυφθεΐσι 
νεοις ερυθρού κοκκωτοΰ λίθου λατομείοις κατά 
τινα μεταξΰ Συήνης καί τής νη’σου τών Φιλών 
θέσιν, $ν άνεΰρον οί περιηγηταί C ailjiaud καί 
B e lyo n i, άναγνωρίσαντες αυτήν διά τής έξής 
λατιν ικής έπιγραφής, ην άνεκάλυψαν μέν καί 
αντέγραψαν έν αΰτοΐς τοις λατομείοις {δημο
σίευσε 5έ καί ήρμή^ευσεν δ ττολιός Αετρόννης 
(Kech. pour s c r v i r  a Γ liis t. de Γ E g .,  
png. 361):

« Jovi Hnmmoni Chnubkli, Junoni re- 
ginae.quorum sub tubela monsesf, quod 
p r im iL c r  sub imper io  popul i  Romani, 
Felicissitno seculo Dominorum nostrorum, 
invictwum, imperatorum Severi et Anto- 
nini, piiss'morum Augustorum, et Getae 
p i i s s im i  Caesaris, Juliae Domaae a (i - 
gustae miitris Kas rorum, juxsta pbilas 
novae lapicaediuae adinventae, tractae- 
que sunt parastalicae e t  columnac gran-
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des et m u l ta e ; su b  subat'.ano Aquila cu- 

ra m  agente  o pera  domiflici coloni A ure li i  
I l e r c d id a e  decurion is  a laa  l a e  M a u io  

rum  ■»
*Ήτο!·

λ Διί' Ά μ μ ω νι Χνούμιδι, Ή ρα βχσιλ'.σσϊΐ, 
ών ΰτ.ό τήν σκέπην τό δρος έστί το ΰ τ ί, εΌα 
τό π:ώτον υπό τό κράτος τοΰ Ρωμαϊκού λ* - 
οΰ καί έπί τών εύτυχεστάτων χρόνων τών 
ήμετέρων Κυρίων, άηττήτω ν Αυτοκρατόρων, 
Σεβή ;ου καί Ά ντωνίνου, τών ευσεβεστάτων 
Σεβαστών, καί Γέτα τοΰ εΰσεβεστάτου Καί- 
σαρος, κα ί Ιουλίας Δόμνας τής Σεβαστής, 
μητρό; τών στρατοπέδων, ιιαρά τα ΐ; Φίλαις, 
νέαι άνεκαλύρθησαν λατομεΐαι, καί μεγάλαι 
καί πολλαί έλατομήθ/ισαν παρασταοες και 
στήλαι, έπιμελείϊΐ μέν Σοοβατιανοΰ Ά κ ο υ ΐλ α ,  

εργασία δέ τοΰ Καισαρικού άποίκου Αύρηλίου 
'[Ι:ακλ ϊ'δου, δεκουρ'ωνος τή ; ά. Μαυρουσίας 

ίλης . »
Ό ι ι  δ’ έκ τών λατομείων τούτων έξήχθη 

I ή στήλη α ΰ :η , άπό^ειξις ού μόνον τό δτι 
παρουσιάζει τήν αυτήν έπακριί'ώς ποιότητα 
τοϋ έν τοΐς λατβμείοις εκείνοι; ΰπάρχοντος 
γρανίιου, άλλά καί τό δ η  καί σήμερον ετι 

I δ :α :α ι αυτόθι δμοί* το μεγεθος προ; την έν 
’Αλεξανδρεία ίσταμένην στήλη, ήμ ιτελώ ;, λε* 
λαξευμένη κα ί συνεχομένη f : i  κλί νυν μετα 
τοϋ β.ά^ου, οΐωνεί άναμένουσα τοΰς λ.θοτο- 
μου:, ί'να τελείω ; άποχωρισθίί τής κοιτιδος 
της, καί τελειωθ^ ώς ή πρεσβυτέρα κασ ίγν/j- 
τος αύ.ής αδελφή τλ; ’Αλεξάνδρειάς.

’Εκ τούτων συνάγεται τό άτοπον τοΰ ίσχυ- 
ρισμοϋ τινων, δτι ή έν ’Αλεξάνδρειά στήλη 
τοΰ Ποιι,πηίου είνε μία τών πολυπληθών αί'π* 
νες ΰπεστήριζον άλλοτε τάς άπεράντου; σ το 
άς τοΰ Σαραπίου. Προήχθη δέ δ ισχυρισμός 
βΰτος έκ τής άβασανίστου παραδοχής μαρτυ
ρίας τινός ’Αράβων ιστορικών, ιδίως τοϋ *Αβδ* 
ελ'Φάραχ καί τοϋ Ά β δ  ελ-Λατίφ, ο ΐτινε; λέ- 
γουσι, δτι ή στήλη αυ ιη  μεθ’ έκ>τοστύος 

1 άλλων στηλών περί αυτήν έοτήριζον τό οικο

δόμημα τής σορίας, ένθα ΰπήρχεν ή υπό τοΰ 
’Αμροΰ κατακαεϊσα βιβλιοθήκη. Ά λλ ’ ή μα?“ 
τυρία αυτή τών ’ Αράβων ιστορικών κατελεγ- 
^εται ώς μηδεμίαν εχουσα άξ'.αν έκ τοϋ ιστο
ρικού γεγονότος, δτι τό Σαράπιον ην ήόη κα- 
τεστραμμένον καί έρημον πάσης βιβλιοθήκης 
τοεΐ; ήδη αιώνας περίπου πρό "ή ; αλωσεως 
τή ; Αλεξάνδρειάς υπό τών *Αράβω'. Πιθανώς 
δέ οί "Αραβες οΰτοι ιστορικοί ά λλ/jv τινά  στη- 
λην vi ήννόουν διά τή ; φράσεω; ταυ··η;, αλ.- 
λοϋ που τής ’Αλεξανδρείας τό ιε ίσταμένην, 
ενθα ίσως υπήρχε πράγματι οίκο; σοφίας, πι· 
θχνώ; δέ rt Κατηχητική Σχολή, ή ; τήν πολύ
τιμον βιβλιοθήκην κα:έττρεψ»ν οί "Αραοες.

Έ κ τών εΐρηυιέ<ων πάντων συ-άγετα ι.
"Οτι ή έν Ά λ ε ξα -δ ρ ιί*  σ τήλη  τοϋ Ηομ- 

τζτ$ου έστήθη ε< τ ιν ι τών τοϋ Σαραπείοι, 
αύλών ;ια τά  τά  μ εταξΰ τοΰ 295  κα ί 304  
Μ. X. χρονικόν δ ιά σ τη μ α  υπό τοϋ Ρωμαίου 
Έ παρχου τής A ίγύπτoJ κ* ί εις τ ιμήν τοΰ 

αΰτοκράτορος Δ ιοκλητιαννοϋ,καί αρα είνα ι ς ή -  
λη αναθηματική ρωμαϊκής τέχνη ;.

β ' , ) ‘Ό τ ι κ ιλ ώ ; μέν ίιπό τοΰ κοινού κ α λ ε ί

τ α ι σ τή λη  τοϋ Π ιμπηίου, άτόπως δέ άναφε'- 

ρεται ΰπ ’ αΰτοϋ εΐ; Πομπήϊον τόν Μέγαν, καί 

δ-ξθεν εΐ; τ ιμ ή ν  αΰτοΰ άνεγ-ερθεϊσα, δ ιό π  ούτος 

έδολοφονήθη π»ρά τό Π πλούσιον τρεϊ; όλους 

βΐώ 'α ; πρό τή ; εΐ; Ά λεςά-δρειχν ά<εγέ;σεω; 
τ ή ; σ τή λη ;.

γ ' . )  Ό ι ι  μετεκομίσθη έκ τών μεταξύ Φι
λών καί Συή·η; ά^ακαλυφθίντων περί τάς άρ· 
χάς τοΰ γ '.  M X. »ΐώ/ος λχτομείω/ ερυθρού 
κοκκωτού γρανίτου κ>ί

δ'.) Ό : ι  η / μνημεϊον ά αθηματικόν μεμο- 

νοϊμέ'ον καί αύτο ιελέ ;, βυδέν έχουσα κοινόν 

πρός τάς πολυαρίθμους σ τή λα ;, α ί'πνε; έστή- | 

ριζον τόν αυτόθι περίστυλον ναόν του ΣαοαΓάδο;, 

καί εί; τήν ττερίσταοιν ταύτην οφείλεται τό 

δ : ι  δεν συγκατεκρημνίσθη κα ί αΰτη  μετά τώ ν 

βυντριβεισων εκείνων στηλώ ν κατα  την κ α .α ·  
στροφήν τοϋ Σαραπιου.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΥΠΟ

Κ. X. ΜΕΤΑΖΑ.

11 γη ώ; νύ[χφη. — Ί'π'ο τήν γην. — Ρίζχι νφιω- 
9*ίθΐ· — Ρίζα η στέλεχος; — Αί ριζαι είς τόν άίζχ.

A .

Στρέψωμεν μικρόν, τον νοΰν πρός τόν κόσμον 
τών φυτών. . . Κατά τόν χειμώνα, καθ’ ήν ε 
ποχήν ό μέν πλούσιος άπαλϊΐς περιβεβλημένος 
χαίταις νωχελώς παρζκάθηται τή λαμπροφωτί- 
στω αύτοΰ εστία, ό δέ πτωχός εν τινι γωνία 
τοΰ πενιχρού αιιτοΰ οίχίσκ,ου καθήμενο; μετ' α
νέκφραστου άγαλλιάίεως θερμαίνει παρά τώ  νε- 
ωστι άνημμενον «υτοϋ πύρχυνον τάς ψυχρχνθεί- 
σα; αύτοΰ χείρας, ότε τό παν ήσυχεϊ, οί δέ κλώ 
νε; τών δένδρων κύπτουσιν ύπό τό βάρος της 

έπικαθημένης αυτοί; χιόνος,. . , οπω; ή καλή 
μήτηρ ή μέλλουσα νά νυμφεύση τήν κόρην au~ 
τής, μετ’ άπληττίας εργάζεται ημέραν τε κ ι ί  
νύκτα, μή αίιθανομένη τόν κάματον, οΰτω καί 
ή παμμήτωρ φύσις ποικίλας προετοιμάζει τάς 
νυμφ.κάς αΐσΟήτας, μετ’ άπαραμίλλου δέ, χάρι- 
τος διαχωρίζει τοΰ; χρωματισμού;, διά -ών ό
ποιων μετά τρεις περίπου μήνας θά κοσμήση 
τήν θυγατέρα αυτής γήν, φιλοτιμ θυμένη νά κα- 
ταστήση αΰτίιν εράμιλλον τοϋ άστερίεντο; θο
λού τοΰ κοιμουμενου υπό τών περιλαμπών ά» 
σ;έρων. ’ρΛν και ό καιρό; ούτος παρήρχετο, κατά 
τήν ώρισμένην δέ εποχήν τά θαλερά και εΰοσαα 
κοσμήματα δέν έθάμβωναν τοΰ; οφθαλμοί»; ή 
μών, πότον άχαρις θά έφαίνετο h γή ! ’Ενφ 
ουτω τε'ρπει καί ήούνει τού; τε ψυχικού; καί 
σωματικούς οφθαλμού; ευχαριστούσα τά ; κυοιω- 
τέρα; τώ ; αισθήσεων. Βλέπετε δι’ έ'ός καί μό
νου βλέμματος τήν πεποικιλμένην φΰσιν, καί ένψ 

' εις τά άίύμφωνα πρός άλληλα χρώματα, ό ο
φθαλμός ήμών αισ9άνεται κούρασίν τινα,αναπαύ
εται εΐτα διά μιας επί τοΰ χλο-ροΰ πρασίνου, τοϋ 
δίκην σμαραγδίνου τάπητο; καλύπτοντο; πολ
λά μέρη τή ; γής καί εχοντος τό προνόμοιον νά

καθϊίΟυχα,») τού; τεθαμβωμέ/ου; ήμών οφθαλ
μού;.

Τις ο ανάγκη μεγάλων και ζωηρών περιγρα

φών διά νά χαοακτηρίσωμίν τήν νυμφικήν επο
χήν τής γής;

Ποσοι τών αναγνωστών ήμών εΤ'̂ ον α ΰ 'ή ν  
επι πολλά κατα συνεχείαν έτη μακαρίσαντες 
αυτήν, ω ; μη δυναμενοι και ον:οι νά μτ,μηθώσι 
τή ν  Γή ;

XI φύσις δέν φαιίνετΜΐ τότε προσκαλοϋσα τού;· 
παντα ; δια ν* θαυμασωσι τον χαρίεντα κόσμον 
τών φυτών έν ολιτ, αϋτοΰ τή θαλερότΓ,τι* δέν 

φαίνεται έπαναλαμβάνουσα τό τοϋ αειμνήστου 
ποιητοΰ Ζαλακώστα;

«_το κλίμα τό χαρούμενο, στή γη τήν μυρωμένη.;
Στή γη οπου χαμογελά σαν νύμφη στολισμένη.

Ο κόσμο; τών φυτών είναι άπειρος.

Δέν ούναταί τις δ ι’ ολίγων νά περιγράψνι τά  
κ α .’ αυτόν όπως δε; δυναταί τ»ς δι* όλίγων νά 
πε.σ/ι αυ:άρεσκον γυνα ίκα .

Έ ίν  έπί μικρόν μερικολογοΰντες έξετάσωμεν 
τα υπο την γήν συμβαίνοντα, θέλομεν θαυμάσει 
τήν εν τώ κυκεώνι τούτω ένυπάρχουσαν αρ
μονίαν.

Ρ ίπτετε κόκκον φυτοΰ εν τω  έδάφει. Οΰτο; 

πηγνομενος, θερμαινόμενίς και ύγραινόμενος ρή- 

γνυτα ι προβάλων φύτραν ορατήν, η τις θά σχη- 

ματισιτ, τό φυτόν, εντός ομως τοΰ έδάρου; μ ι
κρόν ριζίδιον είνια προωρίσμένον νά σ/ηματίτη  
τήν στερεάν βάσιν τοΰ μέλλοντος δένδοου.

Γο στρώμα τοΰ ίδάφου; τό καλύπτον τήν ρί- 
ι,αν ομοια,ει πέπλον πυκνόν άποκρύτττοντα τών 
ήμετέρων όυμάτων τά έντό; τής γής συμβα ί-  
νοντοι» θαυμάσια.

’βγείρομεν τόν πέπλον τούτον, καί μολονότι 
κινδ^νεύομεν νά κληθώμεν αδιάκριτοι, παρατη· 

ρήτωμεν τά υπό τήν γήν. Έν τϊ) yyj τα ύ ιτ ι εν
τός τής λ επ τή ; ρίζης έγκρύπτεται ή ζωή τοΰ 
φυτοϋ.

Ποσον παράδοξοι καί ποικιλόσχημοι είναι αί 
ΰπο τό είαφος νηματώδεις ρίζαι ! Τινέ; τών 
ιστών αναπαύονται οριζόντιοι, ένώ ετεροι εΐτδύ- 
ουδί καθέτως εις τά έγκατα τής γής. Οί ιστοί
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ιύτο ι είναι ειίος αντλιών, a tru s ; άποροοφώιι 
τάς θρ*7ϊτι<άς xxl άρεοχοόίΛ; αύταίς ουοιχς,
’Εάν παραπλεύρω; άναπτΰτονται αί ριζαι ©υτω/ 
τινων, θέλομεν ΐδεΐ, δτι αλλαι μεν τέ^ποντα· 
πρό; τά λιπαρώτερα στρώματα, ένώ ετερ ιΐ ευ- 
χαριστοΰ<ται εκ τών άργιλλωοών ουιιών. Ως 
εα τών ούγιών, τρεφο^τών αυτας λαμβά” 
νουσι καί ιό  /ρώμα αύτώ ', εχουσϊΐ αλλαι μεν 
βαθύτερον άλλα δέ άμαυρότερον χρώμα.

Φυτών τινων αί ρ 'ζ ιι εχουσι τή/ ΐδ·.6τητα να 
καθαοίζωσι τά πτώ ίατα  διαφόρων ζωων δεξ'.- 
ώτερον καί αυτών τών καθηγητών τής ανατο
μίας. ’Εκ τοΰ κόσμου τών ζώων κατο^θοΰσ1 
τοϋτο έπιτηδείως οί μύρμηιες, διότι εάν παρά 
τήν όπή,ν μυρμηκίας ρ’ψητε τό πτώμα πτηνοΰ 
μ « ί’ έλίγας ήμέρας θά εΰρη-ε τόν σκελετόν έν- 
τέχνως καΟαρισμένον. Ί ίκ  τοϋ κόσμου τών φυ
τών τήν ιδιότητα ταύτην έχουσιν αί ύπό τήν 
γήν pi^at τή; βΛ.Ισαμ ίη\r zijQ ψ ϊυόσμ ου  (Bal- 
samina, Suaveolen^), ηπς μετ’ απληστίας 
χωνεύει τά; σάρκας έ»ίοτε δέ καί τ-ά όστά αϋ: ά 
τών παρά τά ; ρ ζα ; αύτής ριπτομένων ζιόων.

Τό εΐρημένον φυτόν ούνατα’. νά θεωρηΟ?, ώ; 
τών μάλλον σαρκοφάγων, οιότι πείραμα τοΰ 
κυρίου Βανιβέ άπέδειζεν δτι νεκρά περιστερά το- 
ποθϊτηΟεΐσα παρά τήν ρίζαν τοΰ φυτοΰ άπερρο- 
φήδη ΰπ* αυτή; εντός τριών εβδομάδων !

'Η έπιστήμη έν παντΐ τόπω καί χρόνω εϊνα’· 
αύττηρά, άλ/ά και οί μύ^ται αύτής επίσης αυ
στηροί δεικνύονται δταν δ.ά πειραμάτων τινών 
δύνανται ν’ άποδείςωσιν εναντίας τα ΐς θεωρίαι; 
αυτής αλήθειας. ’Ενφ δέ οί πλεϊστοι διατεί
νονται δτι ή .ρίζα είναι διάφορος τοϋ στελέχους, 
τινές δμως διά φανερών παραδειγμάτων άπ-έδει- 
ζαν δτι είναι τής αυτής φύσεως καί τοΰ αΰτοΰ 
όργαν’.σμοϋ, άλλ’ οτι ώ ; έκ τή ; θέσεως εϊς ην 
εύ;ίσκεται εχει καί άλλοΐόν τινα χαρακτήρα.

Βεγγα.Ιιχί] οι·χή (Ficus Bengalcnsis) 
εκβάλλει τών όρζοντείων κα1. μακρών κΰτής 
κλώνων ρίζας πορώδεις, διαδοχικάς, καθέ
τους, αάινες άπό ύψους ί'.ανών μέτρων φθάνβυσι 
τό έδαφος. Τότε το μέν έν τώ εδά·|ει μέρος

αυτών σχηματίζει ρ ιζ»ί πρεμνώ ?εις, έν ώ ιό έν 
τώ ortOip'. μετασχ·ίματ.ζεται ώ; στέλεχος πάντγ] 
δμοιον τώ κυρ·.ω κορμώ, ου:ως ωττε εζ εν4ς 
πολ) άκ'.ς δένδρου σχηματίζεται ολόκληρον δά- 
σο; προφυλάσσον πλ-ϊ’ότερα κε^βάνία.

Ό διάσημο; Γάλλος Δουχάμελ, ίπω ς απόδει
ξη τοΰτο έ ’.αμε κλασικώτατον πειρα /α. Ε;ερ- 
ρίζωσε μετά προσοχής Σέ/δρον τό όποιον μετε- 
φϋτευσεν άντ.στρόφως, ήτοι 'τού; μέν κλάδους 
έντός τή ςγ ή :, τάς δέ ρ.ζας είς τόν άέρα, τό 
δέ-δρον τοΟιο ούοόλως έπαθε. Τό μέρος τοϋ 
στελέχους τό έντό; τ ις  γής μετετχηματίσθο έν
τός ολίγου εΐ; ρίζας· οί έκτος τής γής μείναντες 
κλάδοι έπληρώ9ησαν καί πάλαν φύλλων ! Ο δε 
δγγος τ ώ ' ριζών, άμόρφως εΐ; τόν άε’ρα εκτεθει
μένο;, έντό; ολίγου διαστήματος έσχημάτισε 
πιικνόφυλλυν σχ.ιάδα ! Τό στέλεχος ούδαμώ; ηλ· 
λοιώθη, έκ τής πρότερον μ,όνον κορυφή; αΰτίυ ά-
νεφϋησαν οιαδοχ_ικώς θρεπτικώταται ρίζαι.

(άκολουΟί'. j

ΑΙΜΑΤΗΡΟΝ Δ Ρ Α Μ Α

(Έκ τοΰ ιταλικοί)

Οί υίοι τής Άλοιώνός εΐσιν αυστηροί κα: αμεί
λικτοι όπόται* πρόκηται νά έπιβάλωσι σεβα
σμόν ύηέρ τών ομοεθνών των, εντε νά έκδκη- 
Οώσιν αϋτοΰς προ-βαλλομένους η φονευμένους. 
Τούτου ενεκεν τό βρεταννικόν δνβμα κέκτητα'- 
γόητρόν τι, ουτινος στερ'.Ονται τά λοιπά έθνη. 
■Τό γεγογονός τοΰ οποίου έπιχειροϋμεν τήν α - 
φήγησιν, άποδείκνυσιν άρκοόντω; το τοιοϋτο" 
πρωταγωνιστής δ’ έν αϋτώ ΰπήρξεν ο συνταγ
ματάρχης Φαίύραιρ, σήμερον μέν Γενικός τή; 
’Αγγλίας Ιΐρόξ-.νος έν ’Αλγερία, πρό τινων δ’ 
ετών πολιτικός πρόεδρο; έν "Αδεν.

Ημέραν τινα ειδοποιήθη οτι ομάς ευριοτ-.αίων 
έδολοφονήθη έν τ γ  χώροι τών Σωμαλών, η τις 
έκτείνεται απέναντι τοΰ *Αδεν( έπί τή; ανα
τολική; παραλίας τή; άρρικανικής ηπείρου. Ο 
συνταγματάρχης ουδ επι στ’.γμ,ην άμφιτιλαν- 
τεύθτ,, καί ώρκίσθη οτι ή δέουσα τιμωρία θέλει 
έπφληθή έπί τοϋ; δολοφόνου:. Ά μ ’ επο; έπέ"



βη τοΰ πολεμικοί πλ-οίου Σ ( μ ; . ρ ά μ ι δ ο ς  κα- 

τευθχ'ήμει/ο; προ; τήν πόλιν Μακοΰλλαν. κε ι-  

μένην έπί^τή; άκτή; τή ; ’Α ραβίίς, δπως συλ- 
λ ε ;$  πληροφορίας επί τοΰ προκειμένου γεγονό
τος· Κ ατά τη·/ στιγμήν τής έν τω  λιμένι τού· 
τω  άφίξεώς του είδεν εΐίερχόμενον κ ϊ ί  το πο
λεμικόν πλοΐον I J i y x o r l r ,  διοικούμενον ΰπό 
τοΰ υποπλοιάρχου Μάκ "Λρδη, εις δ; άνήκον οί 
φονευδέντες α δρές.

'Ο συνταγματάρχας Φ»ίϋφ*ιρ έπλγ,ροφορήθη 
τότε δτι τήν πρώτην Σεπτεμβρίου δ πλοίαρχο; 
τοΰ /7ιγχον ίν  ίόο’.σκόμενος εΐ; Κιάμαν (Οο 44* 
μειηβρ. -λάτου;) άπέστειλεν £ν μονοΐ'στιον 
ταχύπλοον (cutter) καί μίαν φαλαινοθηρίδ* 
πρός καταδίωξιν πλοίου μετερχομένου τό 5ου- 
λεμπόριον" τήν τοιαύτην δ’ αποστολήν άπήρ- 
τιζον δεκαπε’ντε άνδρ»;, οίτινες εκτοτε δ4ν άνε- 
οάνησαν πλέον.

'θ Φαίϋφαιρ μετά τών δύο πολεμικά πλοίων 
κατηιυθύνθη πρός τήν βένδερ Μερατζά, καί 
πέστε;λεν άμέσω; νά προικαλέσ/) τόν σουλτάνον 
τοΰ ΜετΓεκτεγοΰ, έλπίζων δτι παρ’ αύτοΰ ήθελε 
λάβει ιΐδήσεις περί τών άπωλεσθέντων πλοίων τε 
και πληρωμάτων. Άλλ’ ό ήγεμών άπεδήμει έν 
τώ  έιωτερικώ τή; χώρ*ς, καί s συνταγματάρ
χης τω έγραψε νά μεταβή παρ’ αΰτώ ά/ευ ανα
βολή;, *Βν τούτω δέ ιώ μεταςΰ κατή:ξατο 
τών ανακρίσεων δι’ ίδιον αΰτοϋ λογαριασμόν.

Ό λ α :; τών Σωμαλών είναι μουσουλμανικού 

θρησκεύματος, καί μολονότι π λε ΐστο ι περιηγη·* 
τα ί περιέγραψαν αύτοΰ; φιλοξένους, ούδένα δμω; 
αισθάνονται ενδοιασμόν νά δολοφονώσι τεΰ ; εύ- 
ρωπαίου;, όσάκι; έλπίζουσιν ατιμωρησίαν. Βίε- 
τέρχονται εκτεταμένον δουλεμποριον, καί οί κά
τοικοι τών πνρχλιων προσπορίζοντ\ι σπουδαία  
κέρδη εκ τής διαρπαγίς τών λειψάνων τών έπί 
τών βράχων τνΰ Γουαρδαφοοΐου άκ:ωτηρίου 
ναυαγούντων πλο ίω ν "Αγγλος κάτοικος τοϋ "Α- 
δεν, δπως προλάβη τά  δυστυχήματα τα ΰτα , 

προσεφερέ ποτε τω  σουλτάνω 5 0 0  '/ιλιάδων 

/.’.ρών.οπω; κτήσηται τοΰ δικαιώματος άνιδρί- 
σεως οάρου έπί τής άκτής. «."Ηθελον λογισθή 
παρχφρ.ων, αν έδεχόμην, άπήντησεν ό ήγεμών,

καθότι το σκότος έπ.φε'ρει τά ναυάγια, έξ 
ποριζόμεθα Sv έκατομμύριον κατ’ 'έτος*.

Εΐσχωοών έν τώ  τόιτψ μετά τών σ υμπα

τριωτών του ό Φα ΰφχ’.ρ έπέτυχε νά εδρΥΙ διε
σπαρμένα εν το ί; δάσεσι τεμάχια ναυτικών έν
δυμά: ων. Τό το ’.οϋτον υπήρξε λάμψ·.; οδηγήτρια 

διά τάς ερεύνα; του" παρεπόμενος δέ τών ιχνών 

εφθασεν εΐ; μέρος δπου είδε σωζόμενα ετ ι λεί- 

ψ»να τοΰ μονοίσιου, Οί δολοφόνοι λοιπόν δέν 
Οά ε^ρισκοντο μ,ακράν. Μετά έν{ς μιλίου πορείαν 

άφίχδη εΐ; χωρίον καλυβών, ούηνο ;ο ί κάτοικοι 
άπεδρασαν έπί τ·?, θέα τών έπερχομένων " Α γ
γλων· έντος δέ τών τρωγλών εκείνων εΰρέθη 
θίΐσαν κιβώτια πολεμεφοδίων, όπλα, φορέματα 
καί ζωοτροφίαι τών άπωλεσδεντων ναυτών. 
Πάντα ταϋτα  ήοαν αίματόφ·;ρτα. 'θ  Φαίυρ»ιρ υ- 
6εν άνενδοιάστω; έδοτο διαταγήν νά Οίσωσι πΰο 

ει; τά ; τέυ* ρ α ς « ιρ α ; τής κώμη; κ ι! νά κα· 
ταστρέψωτιν αϋτην όλοσχερώ;.'Ενώ δ ’ αΐ φλό
γες ύψοΰντο π^ό; τό» ορίζοντα, ό συνταγματάρ
χη? έζηκιλούθησε τ},ν όδόν του, καί μετά τινας 
ημέρας /.ατώρδωτε νά έζ**ριβώτ»ι τά συμβεβη- 
κότα.

Τά δύο πλοιάρια παρακολουθοΰντα τό δου
λεμπορικόν, άπεμακρύνθησαν πολΰ πρδ; μεσημ· 
βρίαν· τής θαλάαση; c-έ οΰίης κυματώδους προ- 
σετϊάθηίαν νά καταφύγωτιν tv φιλίω τιν ! λι· 
μένι. Προσιίραξαν δέ πραγματικώ; εις Ράς-Μαα- 
βέρ (άκρωτηριον Δελγά5ον 9ο29 ' βορείου πλά· 
του;) άλλά κατά την ώραν τή ; προσορμίσεως 
ερις ή^έρθη μετά τών ιθαγενών, καθ’ ήν οί 
ναϋται έφόνευσαν τινα; Σωμάλας, συνεπείοι τοΰ 
οποίου ΰπε^ρεώδηJav νά ζητήσωτι τήν σωτη
ρίαν των έν τ?ι φ^γ·^ ’Αλλ’ οπότε άφίκοντο 
εις Γουαρδ αοούϊον είχεν η 5η διαδοθνί ή φήμη 
τή; συμβάση; ρήξεως, καί πολυάριθμοι Σωμάλαι 
επιτεθέντες άθρόοι κατ’αϋτών έφόνευσαν πάντας, 
διανεμηθέντες έπέ'.τα μεταξύ των πάν τό προ
στυχό;.

Έν τούτοις άφίκετο ό σουλτάνο; εϊς Βένδίρ 
Μερατζά, δπου υπό σκηνήν πηγεϊσαν ΐπ ί τής 
άκτής έγένετο η συνδιάλεξές αΰτοϋ μετά τοΰ 
συνταγματάρχου. Ό ήγεμών προσεπάθησε κατ’
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άο/άς νά έπιρρίψιτι τό σφάλμα επι τών αγγλων, 
άλλ’ ό συνταγματάρχης δέν «αρε^έχθη ποσώς 
προβατιλογίας, καί ίξ?τήσατο δίκην ύπερ τών δο- 
λοϊονηθέντων ομοεθνών του. *0 ?ουλ*τανο; υ] ΓΥ,σε 
δέκα ήμιρών προθεσμίαν οπως άνεύρΥ) τοΰ; ένό- 
y o j ; '  πράγματι δέ μετά τάς δέκα ταύτας η 
μέρας παρέδωκε τω Φαίύφαιρ οκτώ μαύρους, 
λέγων δτι ουτοι ησαν οί άρχικώ; υποκινήσαντες 
τήν σφαγήν καί τήν λεηλασίαν.

Ό σουλτάνο; ήθέλησεν δπώ; οί άγγλοι ϊ· 
δίαις χερσί λάβωσι δίκην κατά τών ένοχων· 
άλλ’ ό Φαίϋφαιρ άπήντησεν: «Οϋχι! έκ τών σών 
υπηκόων εΐσίν οί ενοχοι} είναι δέ δίκαιον καί 
ενδιαφέρον συνάμα οπως σύ ό ί^ιος καταδίκασες 
αύτοΰ; καί διατά;·/); τήν θανάτωτιν.

Καί μ δλην τήν πρό; τοΰτο απαρέσκειάν του 
ό σουλτάνο; έδέητε νά τό πράς^. Αί όκτώ άπο· 
κοπεΐσαι κεφαλαί έκυλίσθησαν έπ! τής ήϊόνος ε
νώπιον τών ^Αγγλων ναυτών, ένω οί μωαμεθα
νοί έφρύατ.τον έξ άδυνκτούσης λύσσης. Κατά 
πρώτην ήδη φοράν έν ταΐς άκταΐ; έκείναις Σω~ 
μάλαι έκαρατομοΰντο υπό Σωμαλώ/, Ινεκεν έγ- 
κλημάτων διαπραχθέντων κατά Ευρωπαίων.

Γ. Μ. Κ.

Η I STOP ΙΑ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ.

*Οτε άπεφασίσθη ή κατάργηιις τοΰ τυμπά
νου έν τω Γαλλικώ στρατώ, ενδιαφέρον είναι νά 
άναζητήσωμεν τήν όρχήν του. Τά πρώτα ίχνη 
τή ; *χρ/σεως τών τυμπάνων ευρίσκομεν παοά 
τοις &βραίοις. Τά ίερά βιβλία αναφέρουν τό όρ· 
γανον τοΰτο ΰπό τό όνομα tym p an u m . "Οχι 
δέ μόνον εκαμνον χρήσιν αυτών εις τοΰ; στρα
τοί); διά νά κανονίζω&ι τήν πορείαν? καί εμψυ-

χόνωαι τους στρατιώτα;, άλλά μετεχειρίζοντο 
«ύτά κα! εί; τάς μεγάλας θρησκευτικά; έορτάς.

Οί Ίσραηλΐται έχόρευον εις τόν ηχον τοΰ 
τυμπάνου. Παίζοντες δέ τό ίδιον τούτο όργανον 
Ιβαινον εις προΰπάντησιν έκείνων} ιιτ ίνες έκρα
ξαν πράξεις λαμπράς καί αξίας τών δημοσίων 
τιμών.

Ε'.ς τοΰ; Έλληνικοΰ; καί Ρωμαϊ-ιοΰ; στρα
τού; δέν έκαμνον χρήσιν τών τυμπάνων’ έγκα-  
τέλιιπον τό δργανον τοΰτο εις τούς ΰποκριτάς 
(τοϋ θεάτρου), καί εις τοΰ; κακήν ζωήν διάγον- 
τα?, οίτινε; μετεχειρίζοντο αύτά διά νά συν- 
οδεύωσι χωροΰ; κατά τό μάλλον και ηττον α
σέμνους.

Πάντα τά βάρβαρα έθνη, κατά τών οποίων 
οί Ρωμαίοι έστρερον τά δπλα των, μετεχεφί- 
ζοντο τό τύμπανον ώ ; πολεμικόν δργανον.

Οί Κίμβροι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Στρά- 
βω.ος έσυνείδιζον νά καλύπτωσι τά ; άμάςας 
των, υέ δέρματα έξεσμέ-α, καί καλώ; τεντω 
μένα, έπί τών οποίων έκτυπων μετά δυνάμεως.

Οί πένθιμοι ηχοι οί υπό τών έν e’.δει πλα ’· 
τέων τυμπάνων άποτελούμενοι, εφερον τόν τρο- 
μον εΐ; τά ; τάξεις τών εχθρών των.

Οί Πίρθαι καί οί ’Ινδοί έφεΰρον τήν τέχνην 
τοΰ νά άποκαθιστώσι τον ήχον τοΰ τυμπάνου 
τρομακτικώτεοον διά σφαιροειδών, κωδωνίσκων.

Τά τύμπανα ταΰτα ολίγον διέφερν τώ* εν 
σηαεριννί χρήσει' ό κύλινδρος αύ;ών ητο κατε- 
σκευασμένο; έκ κορμοΰ δένδρου έσκαμμένου, καί 
ΰπό δέρματος βοός κεκαλυμμένου.

*(J χρήδ'ς τοϋ τυμ.πάνου μετεδίθη άλληλοδι* 
αδόχως έκ τών ’Ισπανών, εί; τοΰ; "Αγγλου; και 
Γερμανούς.

Τά πρώτα άτινα έγνώρισαν εϊς τήν Γαλλίαν 
ένεφάνησαν τό 1347 , δτε ό βασιλεΰ; τής Α γ 
γλίας ’Εδουάρδος ό τρίτο;, είσήλθίν εις τό 
Καλαί.

Χαλκογραφία τις έξαχδεΐσα εκ τινο; έπί Κα
ρόλου τοΰ πέμπτου συγγεγραμμένου βιβλίου μας 
δίικνύει ότι τό τύμπανον καί ή σάλπιγξ «σαν 
έν χρήσει έπί τής εποχής τοϋ πρίγκηπος τού· 
του.
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Μεταξύ τών περιέργων πραγμάτων, τών έν 
τή αύλή τοΰ Περολίνου εμπεριεχόμενων, ΰίήρ- 
ξεν 'it - τ α ν ο ν  έ'ς ανθρωπίνου δέρματος, τό ό 
πο’.ον εφέρον έκ τής Βοεμίας κατά τά; άρχας 
τοΰ ένεστώτος αίώνος, καί ό~ερ κατέστη τό άν* 
τιχείμενον, παραδόξου καί πειρακτικής άλληλο- 
γρχρίας μεταξύ τού μεγάλου Φριδερικου καί τού 
Βόλ. ταίρι».

Περί τό τ έ λος τον δεκάτου πέμπτου αιώνος, 

άνεφά-ηιαν είς του; στρατού; αί σκαμανδοϋραι 
(γκάϊδαι) καί αί τετρά/'ρδοί "λνραι (βιολί*) 
” ερ· τα μεσα δε το ΰ  επομένου αίώνος, οί ’ Ινλ·· 
ο :το ;. είσήγαγον τόν οξύαυλον. 'θ  L tllli συν
έθετε τα  εμβατήρια α π να  επαιζον τά τύμπανα* 

προσδιώριζον οέ τόν αριθμόν δι’ ε<αστον στρα
τιωτικόν σώαα.

Μόλις περί τό 1775  τά τύμπανα είσήχθνι- 
σαν εϊς τήν στρατιωτική) μουσικήν.

Γ η ά ρ χ ί^ ν  είς δ ια φ ό ρ ο υ ;  π ό λ ε ι ς  τ ύ μ π α ν α  ΐδ ι -  

αζού7·/ι; ε κ τ ά σ ε ω ;  ώ ς  πρός τό  μή ' .ο ς .

Τά τύμπανα ταΰτα δέν θά έξαφαν’.σθώσι βε
βαίως ποτέ' εΐσί εθνικά δργανα.

Α. Γ. Σ.

ΣΥΡΡΑΞΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Αιά τής «Λιβορνείου ’Εφημερίδας» περιήλ- 
δον ήμίν α\ πρώται λεπτομέρεια τής φοβέ
ρας καταστροφής, ή τ ι; συνέβη κατά τή» 1 2 )?4  
παρελθόντα; Νοεμ,οριου εν τοΐς ύδασι τής 
Σπετζίας, πόλεως ιταλικής κείμενης »ΐς τά 
βορειοδυτικά παράλια τή ; χερσόνησόν, μεταξύ 
Γε^ούης καί Λιβόρνου.

! ΐδού ή αφήγησις τής έν λόγω ε’φημερίδος: 
α ’ Αρχόμεθα σήμερον τών διαφόρων μ*ς 

δι’ έξιστορήσεως θλιβερωτάτου γεγονότος, 
τοΰ φοικώδονς τουτέστι ναυαγίου, τοΰ έπι· 
συμβάντος χθες τήν πρωίαν πεοί τήν 3 ώραν 
εν τοΐς ΰδασι τή4 Σπετζίας.

Τό ναυάγιον τοΰτο έγένετο συνε,τεία συα- 
ράξεως δύο άτμοπλ'.ίων, της Όρτν)ία<: «vvj- 
κούσης τή 'ίίταιρία Φλωρίου, καί τοΰ Θε!ου 
Ιω σ ή φ  τής Εταιρίας Βαλερή.

Ό θ ι ϊ ο ς  Ιωσήφ  κατεβυΟίσθη. ’ Ετι 350  δε 
TCiO'j(ottwVj επιοαίνοντων αυτ-οΟ, ρ.όλΐζ ττ2ντνί- 
κοντά ΐσως έσώθησαν.

Ί ΐ  Ό ρ τυ γ ία  κατήρχετο εκ Γενούης. Εϊς 
τών επιβατών αυτή; έξίθετο τήν έπομένην 
άφήγησιν τή, εΐρ/,μένης καταττροφής:

tt Ήσθανθημεν αιφ ιδ ίω ; σφοδράν οΰγ- 
κρουσιν καί παρετηρήσαμεν δτι προσεκρού- 
σθημεν καί έκόψαμεν δίχα μέγα πλοΐον. Άπό 
τή ; συγκρούσεως μέχρι τή ί καταβυθίσεως τοΰ 
πλοίου εκείνου παρήλθε δευτερόλε-τον.

‘ IJ θάλασσα ην κεκαλυμμένη ναυαγών, ων
αί κραυγαί ησαν σπαραξικάρδιοι. Έρ ίψαμεν
άμεσως τάς λέμβου; εΐ; τήν θάλασσαν, καί
συνελέξαμέν τ ινα ; ες αυτής, μεχρισοΰ έπήλθε 
σιγή.

Τριακόσια περίπου θύματα κατεπόθησαν 
ΰπά τή ; θαλάσσης.

Ή  Ό ρ τ υ γ ία  «φίκετο έν τώ  λιμένι τής At- 
βόονου φέρουσα σπουδαίας βλάβας, δπου ό 
λιμενάρχης διέταξεν αμέσως ανάκρισιν.

Ό  θ ε ίο ς  Ιω σ ή φ  προήρχετο ε’κ Νεαπόλεως 
διευθυνόμενος εις Γενούην. ’Κ»όμιζε δέ τρια- 
κοσίους έπιβάτας, ε’κτός τών ανδρών τοΰ πλη 
ρώματος, ών εϊσέτι αγνοείται ό ακριβής αριθ
μός.

Τών επιβατών οι πλεΐστοι ’ήταν μετανά- 
σται, εις ’Αμερικήν απερχόμενοι, άνήκον πάν- 
τες σχεόόν ει; τάς μεσημβρινές επαρχίας 
τής Ιτα λ ία ς . Τά θύματά ανέρχονται, κατά 
τάς δυστυχώς βίβαίας πληρορρίας, εις ολίγον 
έλλάτονα τών τριακοσίων ό πλοίαρχος τοΰ 
θ ε ίο υ  'Ιωσήφ  κ. Αακόμβ συγκαταλέγετα ι 
έν τω αριθμώ τών θυμάτων. Ό υποπλοίαρχο; 
έσώθη, ώ ; επίσης και δ μηχανικός, ό ναύκλη- 
οος καί είκοσι ναΰται.

Μεταξύ τών επιβατών τοΰ θ ε ί ο ν  'Ιωσήφ  
συγ/.ατηριθμβϋντο ωσαύτως καί τινες γυ να ί
κες, έ ; ών λέγεται ότι τέσσαρες Ισώθησαν υπό 
,τών ναυτών τής 'Ο ρ τ υ γ ία ς .

Οί ναΰται ταύτης ησαν ολιγάριθμοι όπως 
κατορθώσωσι νά πϊ«ισυλλέξωσι τοσούτου: 
ναυαγούς παλαίοντας εντός τών ΰδ άτω ν .
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Ί ]  Όρτυγία, ήτις άπήρχετο εις Λιβόρνον 
καί Νεάπολιν, διοικεΐται ύ-ό τοΰ πλοιάρχου 
Στεφάνου Παρατόρε. Είχε δ ! αναχωρήσει έκ 
Γενούης τήν εσπέραν τής προχθές κατά τά ί 
11 1)2 ώρας μετά πλήρωμα·.ος 44  άνδρών 
κ»'ι 36 έπιβατών.

ΊΙ σύρραξις Ιγίνετο έντό; τών ύδάτων τής 
Σπετζίας.

Τοεί; έκ τών περισωθέντων ναυαγών εισι 
πληγωμένοι, οιτινες καί μετη-έχθησαν άμέσοιί 
είς τό νοσοκομ.εΐον.

Ή  Όρτυγία  εΐσήλθεν έν τή δεξαμενή τοΰ 
ναυπηγείου πρός έπανόρθωσιν τών βλαβών 8- 
σας ΰπ ίστη .

Κατά τήν στιγμήν τή ; συρράςεωςη θάλασσα 
διετέλει σχεδόν γαλήνιος, έπεκράτει δέ μόνον 
ολίγη βμίχλη.

Τά δύο ατμόπλοια κατηυδννοντο πρός δύο 
διαφόρου; διευθύνσει;.

Τίνι λοιπόν δέον νά έπιρριφθή. ή ευθύνη τοΰ 
δυστυχήμ ατο ;;

*13 άνάκρισις θέλει διασαφίσει τοΰτο.
Η θλιβερά αγγελία σονεκίνησε βαθέως τήν 

πόλιν μας. Άπό τής χθες πασαι αί συνδια
λέξεις επί τοΰ ναυαγίου τούτου περιστρέφον
ται, ουτινος δέν άπαντα παράδειγμα δμοιον 
κατα τα υδατα ταΰτα, είμή άνερευνώντες έν 
τοΐζ }fpovi>coi{ τών κατυως ή^ών ρ,ερια· 
κβυσμένων χρόνων.

Κα*:α τας ϊ·φ·/3μίριί«ς τής Γίνου/,;, οί του 
θ ιίο ν  'Ιωσήφ επιβάται έπρόκειτο νά μεταβι· 
βαοθώσιν επι τοΰ γερμανικού άιμοκινήτου 
ΒεροΜκου, όπερ εστίν ήγκυροβολημένον ηδη 
tv τώ  λιμένι μας, καί μέλλει νά κατευθυνθή 
εί; Ρίον Ίανίϊρον.

Τα επι τοΰ θ ε 'ο ν  Ί ν σ ή φ  φορτωθέντα έμ· 
πορεύματα άνήρχοντο μέχρι δώδεκα τόννων.

Γ .  Μ. Κ.

Η ΔΙΑΤΡΗΣΙ5 ΤΟΥ . ΠΑΝΑΜΑ.

Σκοπός τής έπιχειρ-^σεως ταύτης, ητις 
από θεωρίας μεταβαίνει ήδη εις τήν πραγμα

τικότητα, είναι  ̂ απαλλαγή τών ναυτιλλομέ 
νων άπό τοΰ περίπλου τής μεσημβρινής Ά " 
μερικής καί τοΰ ακρωτηρίου Κέρατος ή τοΰ 
πορθμού τοΰ Μαγγελάν, ώς ή διώρυξ τοΰ 
Σουέζ άπήλλαζεν αυτού; τού περίπλου τής 
’Αφρικής καί τοΰ Ευέλπιδος ’Ακρωτηρίου.

*Η διάτρησις τοΰ ίσθμ.οΰ τοΰ Παναμ.ά πα 
ρέχει τώ έμπορ'ω ευκολίας μεγάλας ό:ον α
φορά εις τήν έλάττωσ.ιν πρό πάντων τοΰ- 
διάπλου.

Ααμβάνοντες ώς σημεία άναχωρήσεως τόν 
άγιον Φριδερΐκον κείμενον έν τή Βορείω Α με
ρική, κατά τό μέσον σχεδόν τών παραλίων 
τοΰ ειρηνικού, παρατηροΰμεν δτι ή ένεστώσα 
άπόστασις μεταξύ τής πόλεω; ταύτης καί των 
πόλεων Λιβερπούλ, Νάντης, Χάβρης, καί ’Αμ.- 
βέρσης, ανέρχεται &:ς 5 ,0 0 0  περίπου λευγών 
ή διάτρησις τού Παναμα θά έλαττώση, τήν 
άπόστασιν ταύτην ε ΐ; 1 ,500  μόνον λεύγα;, 
κέρδος υπεράνω τών δύω τρίτων. Τό έκ τεσ 
σάρων μηνών ταξείδιον έλαττοΰται εις ένα 
μήνα καί τό πλεονέκτημα τούτο ίσετα ι τό 
αυτό καθ’ δλην τήν παραλίαν τής μεσημβρι
νής Αμερική; μέχρι τής Βολιβίας. ΊΙ διώρυξ 
έρχεται Ικ τού ’Ατλαντικού έν τώ κόλπί.) 
τοΰ Λιμόν, διέρχεται τήν ακραν τοΰ Λίμα δέ- 
Μ/,δι ευρύνεται έν τή κοιλάδι τοΰ Σαγκρές, 
μετά ταΰτα εισδύει εις τήν τοΰ ’οβίσπη, υ 
περβαίνει τήν Κορδιλλέρην δ ι’ δίύγματος 45 
μέτρων κατά μέσον δρον έπί 14 χιλιομέτρων 
καί ακολουθούσα τήν κοιλάδα τοΰ Ρίου-Τη- 
ράντι, φθάνει είς τόν ειρηνικόν Ωκεανόν πλη 
σίον τοΰ Παναμά.

"Ολον τά μήκος τής διώρυγος έσεται 73  
χιλιομέτρων ήτοι 93 χιλιόμετρα ίλαττον τής 
τοΰ Σουέζ, τά πλ-άτος τοΰ πυθμένος 22  μ έ
τρων καί τής έπιφανείας 5 0 . Τό βάθος ίσετα ι 
8 μέτρων καί 50 έκ>τοστομέτρων, £: στ*θμοί 
διασταυρούμενοι άλλ·ήλο:ς θέλουσι παρασκευ· 
ασθή έπί τής πορείας. ΛωρΙς δέ γής 200  μέ
τρων έφ’ έκατέρας τών έχθών τής διώρυγος ε
πιφυλάσσεται τή έργολάβω εταιρία.—

'Π σπουδαιοτέρα τών δυσχερειών τής έπι·*·
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χειρήσεως συνίσταται εις τήν αποφυγήν τή , 
εισβολής τών ΰδάτων τοϋ ποταμού Σαγαρη;, 
ουτινος ή ροπή ε ϊ; τινα μερη βαίνει παραλλή- 
λως ποος τήν διώρυγα. Προ; άποτροπί,ν δ?εν 
του κινδύνου θέλει κατατκευασθή μεγίστη δε
ξαμενή μήκους 17 μ ιλλ ίω ν, πλατου; 8 μιλ* 
λίων καί βάθους 120 ποδών. Η δεξαμενή θά 
δύναται νά περιλαμβάνιρ καί περικλείιρ χωρίς 
ουδέποτε νά πληροΰται, τα ; μέγιστα ; ποσο- 
τητος ΰδατος τάς προερχομενας εκ τοΰ ia "

γ*?:ς.
*0 ολικός δγ/.ος τών έκβληθησομένων χ ω 

μάτων τ ι ;  διώρυγος £σεται 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0  xu- 
βικών μετρών, ών 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0  ε< β?α/.ων· ^ 
δαπάνη τη ; κατασκευής έξετίμήθη κ ι τ  άρχάς 
εις 8 0 9 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων άλλά κατά νεω- 
τέίους υπολογισμούς ό αριθμός οΰαος μεγά- 
λως ήλαττώθη. Έν συνόλω ί) δαπάνη τής δι- 
ώρυγος τοϋ Παναμά λογίζετα ι ΰπό τοΰ κ. 
Λεσσέψ καί τών αρμοδίων Ιπιτροπών εις 700 , 

0 0 0 ,0 0 0 .
Ό  διάσημος οικονομολόγος κ. Αεβασσέρ 

προσδιορίζει τό διαμετακομιστικόν έμπόριον 
τής διώρυγος κατ’ ?τος εις 6 ,0 0 0 ,0 0 0  τόνων 
ήτοι 1 ,7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων.

Τ Ο  ΕΜΠΟΡΙΟΝ Τ Ο Υ  ΟΠΙΟΥ 

ΕΝ Σ ΙΝ ΙΚ Η .

Εις τήν ’Α γγλίαν, διά τοϋ μέσου τής ά- 
τ,οικιακής αυτοκρατορία; της τών ’Ινδιών, α 
νήκει τό μονοπώλιον τής έν Κίνα εισαγωγής 
καί καταναλώσεω; τοϋ ’Οπίου. Ε’σαχθέν τά 
πρώτον εν τώ  Ουρανίω Κράτει υπό δύο Ά γ 
γλων, τοΰ Γουήλερ και τοΰ Γουάτσον, τά 
κατα5τρεπταόν τοΰτο προϊόν διεδόθη ΰτβό 
τήν σλέπην τής βρετανικής σημαία;’ πάοαυτα 
δέ ό πόλεμο; τοΰ 18 40 , δστις διετήοησε καί 
τό όνομα Πό.Ιεμοζ τοΰ Ό ηΙον ,  Ιπέβαλεν αυτό 
τή κυβερνήσει τοΰ Πεκίνου, καί εκτοτέ τό 
"Όπιον καθεΐξε τ ίχέ& ς τήν πρώτην τά ;ιν , 
καθ’ οσον άφορα τήν αξίαν, μεταξύ τών ειδών 
τοΰ εμπορίου.

Τό έ* Σινική καταναλισκόμενον Ό πιον δι- 
κ ιο ϊΐτα ι εις τρεί; διαφόρους ποιότητας, δια- 
κρινομένας έκ τών ονομάτων μά .Ιονα ,  πάζ>'α 
καί β ί ϊ ά ρ ί ΐ : '  αί δύο τελευτα ίο ι ποιότητες, 
κεκλημέναι διά τοΰ ονόματος τών επαρχιών, 
έν α ί; καλλιεργούνται, περιλαμβάνονται κοι* 
νώς, έν τή γενικωτέρα ίνομασία τοΰ οπίου 
τής Βεγγάλης, ένφ τά τής /ιά .Ιονας , ό'περ προ
έρχεται έκ χωρών εκτός τών δρίων τών ’ Αγ· 
γλακών ’Ινδιών, διαφυλάσσει'τό ϊδιον αΰτοϋ 
ό'νομα.

*11 κυβέρνησι; των ’ίδ ιώ ν άνελαβεν ίφ ’ έ- 
αυτής, οϋτως εΐπειν, τήν καλλιέργειαν τοΰ 
μήκωνος" κατέστη δ πάροχο; τών κεφαλαίων 
πάντων των εις τοΰτο καταγινομένο^ν γ α ι
οκτημόνων, καί απαιτεί δπως, πρό; επιστρο
φήν τών ποοκαταβαλλομένων χοϊμάτων, παν

. „  ̂ » «. J ίτό παοαγομενον οπιον πωλητα ι αυττ) ε:; ω* 
ρισμένην τινά τιμήν'κατόπιν τούτου τά οπιον 
παρασκευάζεται, σχηματίζεται εις σφαίρας, 
καί προσεκτικώς εντίθετα ι It; κ ιβώτια περι- 
έχοντα έκαστον άνά τεσσαράκοντα τών σφαι
ρών τούτων.

Οϋτω πω ; διεικευασμένον τό κιβώτιον 

στο ιχ ίζει περίπου 400  ρούπια; (ήτοι 1000 
ν. δρ.) τή κυβερνήσει, ήτις έκτίθησιν αϋτό έπί 
δημοπρασίας εις τήν τιμήν ταύτην. Ά λλά  με- 
γας υπάρχει ο συναγωνισμός, καί η τιμή τής 
κατακυρώσεω; ςνέρχεται γενικώς μέχρι 1300  
ρουπιών (ή 3 ;250  ν. δρ.)δπερ απαφινει ίν  ταϊς 
y ερσί τή ; τών ’ίδ ιών κυβεον/,σεως κέρδος, 2 , 
500  δρ. κατά κιβώτιον οπίου τής Βεγγάλης. 
"Οιον δέ περί τοΰ τ ή ; ‘μάΛουας,  ή κυβερνησις 
πεοιορίζίται νά έπιβάλλί) δασμόν 600 ρου
πιών (ν. δρ. 1500) έπί έκαστου κιβωτίου.

'Γπολογίζοντες έπί έτους μέτριας εσοδείας 
άνευρίσκομεν δτι αί Ίνδ ία ι έξήγαγον 45 χιλ. 
κιβωτίων έιτίου Βεγγάλη; καί 42  χ ιλ . μά~ 
.Ιονας, άιερ άπέφερον τή κυβερνήσει ολικόν 
κέρδο; δρ. 1 6 5 ,7 5 0 ,0 0 0 . ’Εντεύθεν καταφαί 
νεται όποιαν λαμπράν πηγην ειβοδηματος
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ξηΰρεν τ, Ινδ ική  έν τή καλλιεογεία τοΰ μήκω- 
νος, ενώ συνάμα οί 'Α γγλο ι έμποροι αφ! έτέ- 
ρου πλουτβΰσιν έν Σινική εκ τής πωλήσεως τοΰ 
τοσοΰτον περιζητήτου προϊόντος. Αλλά το 
ινδικόν δπιον συνήντησε φοβεράν αντίπαλον’ 
πεοί ου σπουδαίω; μεριμνά τό αγγλικόν έμ
πόριον' ούτος δέ είναι τό εγχώριον οπιον.

Γ. Μ. Κ.

έμπόδιον αναχαιτίζει τήν πορείαν της. Φλε- 
γομένης τής δπισθεν ύλης ή τορπίλλη διανύει 
160 μ ίλια κατά λεπτόν.

ΑΓΑΛΜΑ Ο ΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

(Έ * της Γραφιχηί)

Τά άγαλμα τοΰτο εΰρέθη εν τ ιν ι κήπω εϊς 
Λάρνακα τής Κύτρου κατά τόν παρελθόντα 
’Απρίλιον.'Η γλυφή έστιν οΰσιωδώς τής κ;είτ_ 
τονο; Ε λληνική ; πτριόδου' ώ ; δέ γράφει δ κ # 
Μάς Όνεράλ; Ρίτστερ « ίσ ω ; ανήκει εΐ; τοϋ; 
χρό-ου; τοΰ Κό/ωνο; καί τοΰ Κίμωνο;, π.θανόν 
δέ καί εΐ; τήν σχολήν τοΰ Στύπακο;, δστι; 
ήκματεν έν Κύπρ« περί τά 449 Π X. 'Ο 
γλύπτη ; άναμφιρήττω; ην Έ λλην, άλλά τό 
ά'γαλμα οΰχ ήττον έγλύφη εις Κύπρον, καθά 
παριστών τήν Άστάρτην τών Άσσυρίων ειδώ 
λων. Έ χ ε ι δέ υΙο ; 80 ΰφ εκατομμέτρων, καί 
πιστεύω δτι άνεγείρετο έν τώ  ά^ακτόροι τοϋ 
Βασιλέως τοϋ Κιτίου, δπου άνευρέθησαν πο
λυάριθμα αγάλματα καί έπιγραφκί. Παρά το 
άνάκτορον τοΰτο ΰπήρχε μέγα γυμνάσιο^, έν 
τώ  λουτρώ τοΰ όποιοι ά.εσκάφη κομψός μαρ
μάρινος κορμός νεα-ίου εις φυσικόν μέγεθος».

•ΝΕΑ ΤΟΡΠΊΛΛΗ.

Ό κ. *Ερισσον, πλοίαρχος άμερικανός κα· 
τεσκεύασ* νέον είδος τορπίλλης κατέναντι τή ; 
όποία; τ ί  ισχυρότερα θωρβκωτά πλοία είναι 
άδύνατον ν’ άνθεξωσιν.

Ή  τορπίλλη αυτη εχει βάρος 1283λ ιτρ ώ ν, 
διάμετ ο ν4 5 δ α κ τ  >λων και μήκο; 19 ποδών, 
φίρει δ ’ έπί τή; κ ιφ ιλής 250  λίτρας δβναμί- 
τιδος ένβυμένη; διά βύρίγγος ποά; τάς λοιπάς 
ΰλβς. Τό σχήμα αίιτή; άποτελοΰν σιγάρον £χ*ι 
τήν ίμπιοσθεν θέσιν όξυτάτκν, δπως ούδέν

ΟΙ ΣΤΟ ΛΟ Ι ΤΩ Ν ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Ή  ’ Αγγλία κατεχει τήν πρώτην δεσιν. Κ ΐ- 
κτητα ι 30 θωρηκτά πρώτη; τάξεως, 1 1, δευ- 
τέρας, 5 θωρηκτά άνευ ιστών καί 4 ακτα ι
ωρούς.

Ί1 Γαλλία πραγματοποιούμενης τής κατά 
πω 1872  ληφθείσης άποφάσεω; αυτής θά £χ·/| 
16 θωρηκτά 1ης τάξ«<·'ς, 12 δευτέρας καί 20 
ακταιωρούς πρώτη; καί δευτέρας τάξεω ς.

*11 Ρωσσία κέκτηται 3 θωρηκτά, Ϋι άνευ 
ιστών, 2  θωρηκτά σταθμεύοντα, 10 ακτα ι
ωρούς καί 13 μικρούς μονίτορα;.

Ή Γερμανία κατά τά εις ενέργειαν τεθειμέ- 
νον ή'^η από τοΰ 1870  πρόγραμμα αυτή;, πε
ριλαμβάνει 23  θωρηκτά μάχιμα, 3 φρεγάτας,
6 κορβέτας, 7  μονίτορα;, καί 2 πλεούσας κα- 
νονοστοιχίας.

Ή  ’Ιταλία εχει 7  θωρηκτά, 4 σταθμεύ- 
οντα, 4 ακταιωρούς, 2 πλοΐ* ά'νευ Ιστών φέ- 
ροντα πύργους ώπλισμένους διά τηλεβόλων 
100 τόνων.

Ή  Αυστρία £/ει 10 θωρηκτά μάχιμα καί 
2  σταθμεύο»τα. Ό Ί ιχ ι τ ω ψ  είναι τό ώραι- 
ότερον τών μέχρι το ΰ ίε  ναυπηγηθέντων θω- 
ρηκτών.

/ Η ΑΓΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΣ 

Τ Ο Υ  ΣΟΥΔΑΝ.

Γάλλ*; διερευνητής τοϋ Σουδάν (Νιγρητί- 
|Λ* ί) δ κ. Αεκάρδ άπηύθυνε πρός τό "Γπουργίί- 

ον τής ΛημΟσίας Εκπαιδεύσει*; τή ; Γαλλίας 
έπιστολήν, δι’ ί ς  αναγγέλλει μοναδικήν, αλλα 
συγχρόνως καί πολύτιμον άνακαλυψιν.

Άπήντησεν άγριας άαπέλου; μεθ’ ήδυτά- 
του καρποϋ, χορτοειδών στελεχών καί ζω  
ηοοτάτων ριζών' τό κάλλος St καί ή αφθονία 
τών καοπών, ζ ρωμαλέα αγοιότης τοΰ φυτοΰ 
καί ή ευκολία τή ; χαλλιεργείας διά τής άπλής
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έ τησίου φυτεύσεως τώ ν  φυματωδών ριζών του 
παρέ^ουσιν αύτώ το ένδόσιμον Ιλπίδος ότι 
αί νέαι αυται ιδιότητες ένδέχονται νά ρ·τα- 
6άλωσι ριζί,δάν τοΰ; εν Γαλλία δρους τ ις  αμ
πελουργίας, καί ν’ «ΰξήσωσι τήν παραγωγήν 
είς άγνωστους αναλογίας. « Ί σ ω ς » , προστί- 
θησιν δ διακεκριμμένος ουτος βοτανικός, #ή 
άνακάλυψις αδτη ίσ ετα ι τά μόνον άντίδοτον 
εναντίον τ ις  φυλλοξήρας.»

Ο ΑΓΓΛΙΚΟ * ΧΡΟΝΟΣ.

χα\

5) Στοι/ειοΟετίΛη Μηχανή.

Έν τώ τυπογραφεία τοΰ άγγλικοΰ «Χρό
νου» είσήχθη π;ό τίνος νέα μέθοδος πράς δν)- 
μοοίευσιν τών συζητήτεων τή ; Βουλής τών 
Κοινοτήτων.

Χάοιν είς τήν εφαρμογήν τής νέας ταύτης 
έφευρέσεως καθίσταται ταχυτέρα η στο ιχειο
θεσία τή βοηΟίία μη/ανή; αντικαθιστώ- 
στις τήν διά χειρός έργασίαν τοΰ στοιχειο
θέτου.

Ό δεξιώτερος καί ταχύτερος έργάτης δέν 
δύναται κχτά μέσον δρον, νά συνθέσν) πλείο" 
νας τών 40 γραμμών καθ’ ώραν καί κατ’ άνω- 
τατον δρον 50 γραμμάς δι’ ολίγον διάστημα 
ταχύτατης εργασίας. Διά τίνος δμως μηχα
νής θετούσης άφ’ έατής τά στοι/εΐα τή βοή
θεια πλήκτρων, άπνα  έγγίζει τις ώς έν κλειδο- 
κυμβάλφ δύναται καλώ; εξησκημένος εργάτης 
νά συνθέσ /i κατά μέσον όοον 100 γραμμάς καθ’ 
ώραν i n  καί αν έργάζηται έκ χειρογοάφου δ
περ άναγίνώσκει μόνος του1 η ταχύτης αυτη 
δύναται νά διπλασιασθή εάν &7ΐαγορεύ·*ι τ ι; 
αύτώ τά κείμενον.

Ή  στοιχειο9ετι<ή μηχανή, ή τ ι; υπάρ/ει 
έν τά» τυπογραφείω του Χ.ό»ου, είσή/θη κατά 
πρώτον, ολίγον μετά τά 1870, εκτοτε δέ υ - 
πέστη μεταβολάς, <$ς ή πεϊρ* κατέδειξε καί 
δ ι’ ών κατωοθώθη νά καταστή αυτή λίαν 
χρήσιμος. Άπό τίνος ελαβον τήν συνήθειαν 
νά ΰπαγορεύωσι τάς έκ Πχρισίων, Βιέννης κ*1 
Βερολίνου ειδήσεις, είς τάν δ.ά τής μηχανής

εργαζόμενον εργάτην.
Διά τοΰ τρόπου τούτου έπετεύ^θη μεγί 

στη ευκολία πράς δ/.μοσίευσιν τών λίαν αργά 
άφ.κνουμένων είδήσευν, οΰτω δέ μέχρι καί 
τής τελευταίας στιγμής καθ’ ·?|ν τίθετα ι τά 
φύλλον είς τά  πιεστήρια είναι δυνατόν νά 
στοιχειοθετήται υλη.

’Αλλά παρήρχετο αρκετόν χρονικόν δ ιά 
στημα μέχοις δτου δ έν τή βουλή ανταποκρι
τή; τοΰ Χρόνου ίντιγράψ·/) τοΰς απαγγελλό
μενους λόγους καί τά ; συζητήσεις και δ ια 
βίβαση εις τήν έφημορίδα τάς σημειώιεις αύ- 
τοΰ. Πρός θεραπείαν τοΰ άτοπου τούτου κατέ- 
φυγον είς τά τηλέφωνον. 'Π διεύθυνσις τ*ΰ 
Χρόν-,υ επέτυχε τήν άδειαν νά συστή)·/) νέαν 
συγκοινωνίαν διά συρμάτων μεταξύ τής βου
λής των Κοινοτήτων καί τοΰ τυπογρα-ρείου 
αυτοΰ βον,θε’α τοΰ τηλεφώνου Έ δισσων. Διά 
τοΰ τηλεφώνου τούτου δ διά τής μηχανής ερ
γαζόμενος εργάτης εδρίσκεται είς άμεσον σχέ- 
σιν μετά τοΰ έν τή βουλή άνταποκριτοΰ. 
ουτω δέ η εργασία προχωρεί κ*τά ήμίσειαν 
ώριν ή 3(4 τής ώρας ταχύτερον ή πρότερον, 
At σημειώσεις τών έν τή βουλή ανταποκρι
τών διαβιβάζονται άπ’ ευθείας είς τά τηλέφω
νον, δπερ ευοίσκεται έν δωματίφ κειμένω 
πλησίον τής αιθούσης τών συνεδριάσεων, είτε 
ΰπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ άνταποκριτοΰ, είτε 
δπά έτέρου προσώπου έπιφορτ ισμένου τά ίργον 
τούτο, καί δ έν τή μηχανή έογάτης, έν τώ  τυ 
πογραφεία, κάθηται είς τό έτερον ά'κρον τοΰ 
τηλεφώνου καί ακούει τά διαβιβαζόμενα.

Ό εργάτης ίχ ε ι οργανόν τ ι, δ ι’ οϋ δ ιαβιβά
ζει τάν λόγον καί ενα κώδωνα, δ ι’ οδ δ ι’ ά- 
πλουστάτων σημείων συνισταμένων είς ένα, 
δύω ή τρεις κτύπους, δεικνύει δτι είναι έτο ι
μος νά λάβη τά διαβιβαζόμενον, δτι ελαβεν 
αυτό, δτι έννόησεν αυτό, κτλ . είτα στοιχειο
θετεί και ουτω καθεξής. ’Εάν τό διαβιβαζό· 
μενον δέν ένοήθη, σημεϊόν τ ι δείκνυσι τοΰτο 
καί εξηγήσεις άναγκαΐαι δίδονται. Τά κύρια 
ονόματα διαβιβάζονται γράμμα πρός γράμμα, 
εάν άναφυή αμφιβολία h  τή διαβιβάσει.
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Ή διεύθυνσις τοΰ Χρόνου έλπιζει οτι δυνη- 
θήσεται μετ’ οΰ πολύ νά έφαρμόση τήν νέαν 
αυτής μέθοδον ετ ι καί είτ τήν δημοσίευσιν 
τών λόγων, οϊτινες απαγγέλλονται εν τ ιν ι 
οίωδήποτε μέρει τή ; Ά γγλ 'α ς, δ :ε  καταβλη 
θήσετοα τ, ΐντ ίσ τασ ι; τή ; διευθύνσεω; τών 
ταχυδρομείων, ή τ ι; ειΐρινε καλό* νά υπεράσπι
ση τό μονοπώλιον αυτή; διά τήν μετλβίοασιν 
τών εκθέσεων τών ανταποκριτών.

Οΐαδήποτε πλεονεκτήματα δμως καί &ί 
παρουσιάζωσι τά μέσα τής τα^εί>ς δημο-ι- 
εύσεως, ά'τινα είσήγαγεν δ Χρό.ο;, δέον νά μή 
λησμονηθή δτι ίχουσι τά ατόπημα τοΰ μή 
έπιτρεπειν εις τάν ρήτορα, δ τ τις άπαγγέλλει 
λογον τινά , ουτεείς -·όν δ ιαβ ιβ ίζοντα  αΰτάν 
ανταποκριτήν, τήν έξέλεγξιν τής ακρίβειας τοΰ 
κειμένου καί διόρθωσιν τών κακώς έ^όντων.

ΓΑΡΑΔΟ ΣΙΣ Ρ£Ρ1 Τ Ο Υ  ΛΕΙΡ ΙΟ Υ

Παν άνθος ίχ ε ι καί τήν παράδοσίν του. 
Έν τώ bulletin fraucais Ίδου τ ί έγράφη πεοί 
τής ίστβρίας τοΰ Λειριού, τοΰ κοινώς ΑαΓε 
λεγομένου,

Ό βασιλεύ; Καβδέρ τή ; ΓΙερσί»ς κατά 
τάν 15ον αιώνα είχε ανεψιόν τινα, Χάμψα, 
δ ι’ 8ν ήιθάνετο πατρικήν δνιως αγάπην καί 
3/ ε’σκό/ιει νά καταστήση κληρονόμον του καί 
διάδοχον μάλιστα τοΰ θρό ου. Ά λ λ ’ δ Χάμ
ψα δέν ητο φιλόδοξος καί ή καρδία του ητο 
μάλλον ποιητοϋ παρά πολιτικοΰ. Έλάτρευε 
τήν φυσιν, καί ή μεγίστη χαρά του ητο νά 
πλα\άται εν ταΐς έ;οχαίς μεθύων έν τή εύ- 
ωδεία τών άνθέων καί άκούων τά κελάδημα 
τών πτηνών.

*ι]μέράν τινα , περίπατων, συνήντησε νεάνι-
δα θαυμασίας καλλονής. Τήν ήκολούθησε,
άλλ’ αυτη δέ< προσειχίν αΰτώ. Κίς «άτην δ
πβίγκηψ Χάμψα είπεν αΰτή τά δνομα καί τήν
γενεάν του, τό μέγα μέλλον του καί έξεφρά-
φράσθη τάν ίρ »τά  του. Αυτη υπήρξε βωβή 
καί έγένετο άφαντο;.

Ο Χαυψχ ηίολούθει αυτήν, ετρε^ε κ.ατόπιν 
της ιος παράφρων, ξεσχίζων τονς πόδας είς τά 
πετρώδη μέρη, καί έκφοβίζων τά δάση καί τά 
ορη διά τών φρικωδώ» κραυγών του. Ουτω έξη 
κολουθει τρεχων, μ.ή γνωρίζων που, δτε έξα ί- 
φν/,ς κραυγή φοβερά ή*ούσθη καί μ ετ ’ αυτήν.. . 
άκρα σιωμή έπήλθε.

Τή επαύριον, οί υπηρέται έςεπέμφθησαν δπό 
τοΰ βασιλέως πράς άναζήτησιν τοΰ Χάμψα 
καί ευρον τά πτώμα αύτοΰ είς τά βάθος κρη
μνού. Πτο νεκρός καί οίκτρώς παραμεμορ- 
φωμε’νο;, άλλ’ ή χειρ του έκράτει ί ί ί έ τ ι  λ:υ· 
κάν Λειριον, δπερ είχεν άποσπα'σει άναμφ-.βό- 
λω ; κυλιόμενος εντός τοΰκρ/μνοΰ.

*0 Καβδέρ ματα ίω ; άνεζήτησε τήν νεάνιδα, 
ήτις έγένετο αιτία τής δυστυχ ίις  ίο υ . — Ου- 
δεί; τήν έπαν; ΐδε.

Τοτ* ο βα ιιλεϋς τής ΙΙερσίας διέταξεν δ- 
πως το λειριον θεωρείται καί δοξιίζ^ται ώς 
ιερόν άνθος κ ι ί  έπροτιμ* αυτό παντός άλλου 
άνθους έν τοΐς κήποις αύτοΰ.

U T O P IA  ΤΟ Υ ΑΛΕΞΙΕΡΟ ΧΙΟΥ.

Έ  άρ/ή τοΰ άλεξιβρο/ίου ή τοΰ άλεζηλιου 
ανάγεται είς τοΰς Σίνας. Πάντες ο! λαοί τής 
άρχαιότητος έποιοΰντο χοήσιν αύτοΰ' οί Αί- 
γύπτιο ι, οί Άσσύριο·, οί Περσαι.

Οί πλούσιοι δμως μόνον καί οί άρχ-,νιες 
έχοώντο αύτώ. Οί Ί ίλληνες καί οί Ρωμαίοι 
έλαχίστην ^σθάνοντο κλίσιν πράς τό άλεξι- 
βρό/ιον, δπερ ουδόλως ή.μοζεν είς τάς έ.νδυ 
μασίας αύτών, Είτε εβρε/εν είτε δ ήλιος έξέ- 
πεμπε καυστικάς «κτϊνας, οί πλούσιοι τής 
εποχής εκείνης έφέροντο έπί φορείων. Ή  χρή- 
σ;ς αυτη τών φορείων, ή'τις διεδό9η είς άπά- 
σα; τάς χώρας καί διετηρήθη μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ τελευταίου αίώνος, άντικαΰίστα γ ε 
νικώς τήν χρήσιν τοΰ άλεξιβοοχίου., δπεο είσή- "  
χθη είς Γαλλίαν καί Α γγλ ία ν κατά τάν 16ον 
καί 1 iov αίώνα. ’Εάν δμως τό φορεϊον υπήρξε 
μόνον έν χρήτει πρό τής εποχής ταύτης παρά
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τοΐς ηλονβίο»; καί το ΐ; μ εγ ισ τ ϊσ ι, δύναται τις 
νά έρω-ήο·?) τ ί Ιπραττον οί πτωχοί και Οπωσ
δήποτε οί ur, πλούσιοι κ α ιά  τά ; βροχερά; 
ημέρα;, ιδίως δέ οί κάτοικοι τών μεγαλουπό 
λεων, οίτινες ησαν ήναγκασμένΟι νά διατρε· 
•/bis·, τά ; δδ ,ΰ ; διά τά ; έργασίας «ύτών. Κα
τά τον 173/ αιώνα ή κατασκευή τών άλεξι- 
βροχίων έθεωρεΐτο ώ ; βιομηχανία τ ι ;  πολυ
τελείας. ’Αλλά τά  άλ.εξιβρόχια ταΰτα  ειχον 
φοβερά; δ ια ιτάσεις.

Φαντασθήτε £ν τοιοΰτον £χον ύψος ενίτς 
μέτρου και 25 έ<ατοστών καί δ - ερ άναπτυσ- 
οόμενον είχε περιφέρειαν τριών καί ήμίσεως 
μέτρων καί έζύγιζε τουλάχιστον δυο δκάδας !

Έστοίχιζε δέ πολλά κ*1 κατεσκευάζετο έκ 
δέρματος, είτε κηρωτοΰ υφάσματος, ε ϊ:ε  με
τάξινου -/άρτου βερνικωμένου κ τλ .

Έ κ  τούτων εννοείται, δτι πολλοί δέν ήδύ- 
ναντο νά «γορασωσιν άλεξιβρόχιον, εθεωρεΐτο 
δέ σπουδαΐον γεγονός μία δλνι οικογένεια να 
ey'/j £ν μόνον άλεξιβρόχιον. Μετεβιβαι,ΐτο δέ 
τοδτοάπό γεν-;ά; εί; γενεάν.

Κατά τό 1780 τό άλεξιβρόχιον κατέστη 
3ττον ογκώδες. 'Ηρξατο νά γίνητα ι χρήσις 

I πρό; κατασκευήν αΰτοΰ διαφόρων μεταξωτών 
I καί λοιπών ΰφασμάτω/ διαφόρων χρωμάτων 

ποικιλοτρόπω; έστολισμένων,
‘II αυτή βραδύτη; δέν έπήλθεν δμως εί; 

τή/ τελειοποίνιτιν τοϋ άλεϋηλίου. Κατά τόν 
παοελθόντα αιώνα τοϋτο ητο ·ϊ,δη περιζήτη-| k

I τον άντικείμενον τοΰ στολισμ.οΰ τοΰ ωραίου 
φύλου. Κατεσκευάζετο δέ κατά  τόν συρμόν, 
έκ λευκοΰ ή μέλανο; μεταξωτού υφάσματος 
καί £φερε διαφόρους στολισμούς καί τρίχαπτα. 
Μετά διαφόρους φάσεις τό άλεξιβρόχιον προσε- 
κτήσατο άπό τοΰ 18 2 5  σχετικήν κομψότα
τα , ητις βαίνει τελειοποιουμένη καθ’ έκά- 
στην.

ΑΞΙΟΟΑΥΜ ΑίΤΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ.

'θ  κ. Φελιξ Μέϊρς, ώρολογοποιός εν Βοστών/ι 
τής ’Αμερικής, κατεσκεύασε πρό τινο; ώρολό- 
γιον, οπερ ονομάζει αστρονομικόν καί όπερ έχει

18 ποδών ΰψις καί 8 πλάτους καί βάθους, Το 
βζρος του είναι 4 ,0 0 0  λίτρα; καί δεικνύει έκτό; 
τή ; ώρα; κ ϊΙ τγ*ν ώ;.αν δεκατριώ» έκ τών κ·υρι· 
ωτέρων πόλεων τού κόσμου. Τή; θύασιγκτώνος, 
τοΰ ‘Αγίου Φραγκίικου, τής Μελβούρνης, τοΰ 
Πεκίνου, τοΰ Καίρου, τής Κωνσταντινουπόλεως» 
της Πετρουπόλιω;, τοΰ Λονδίνου, τοϋ Βερολί
νου, καί τών Παρισίων. Σημειοΐ τά ; κινήσει;, 
τών πλανη:ώ/κατά τά ; δι»φόρους τοϋ έτους ώ
ρα; καί τοΰ; κύκλου; 2 0 0  ετών,

'Οιάκις ώρα τις σημαίνει, ακούεται μουσική 
ε»δο9εν τοϋ ώρολογίου, καί ο Ουάσιγκτων κα* 
θήμενος έπί θρόνου, έγείρεται κρατών έν τή δε
ξιοί του χειρ1, τήν άνακήρ-ξιν τής άνεξαρτησίας 
των ί,νωμέ^ων πολειτειώ/, «εθ ό υπηρέτη; εν 
στολή ανοίγει θυρίδα τινκ έξ ?ι; εξέρχονται δ;α- 
δοχικώ; πάντες οί πρόεδροι τώ/ ή/ω/ε ών πο
λιτειών, οΐηνε; άλληλοδιαδόχω; χαιρετίζουσ 
τό κοινόν. Μετά τήν παρέλασιν ταύτην ό 0 ;ά -  
σιγ/.των έπανακάθηται επί τοΰ θρόνου του,

Τάς ώρα; κρούει ό θάνατο;, τά τέταρτα ά· 
νήρ, καί τά ; ήμισείας νεανίας.

'Ο κατασκευαστής τοϋ άξιοθαυμάστον τού- 
του ωρολογίου ζητεί πεντήκοντα χιλιάδα; ταλ" 
λήρ »/. Ή ’Εκκλησία τής Βοστώννι; προσφέρει 
3 J  χιλιάδας,

4 *  ΧΡΟΝΙΚΑ , K f

Ευχαριστώ; άγγέλλομεν τοις ήμετεροις ανα- 
γνώσταις, οτι μεταξύ ιώ ν λογίων, οιτινες πα/υ 
άφιλοχερδώ; υπεσχέίίησιν ήμίν τήν ηθικην των 
συνδρομήν κατά τό τρίτον έτος τοΰ «Σίραπειου», 
συγκαταλέγεται ηδη ό αξιότιμο; κοί γνωστός 
εις tO> φιλολογικόν κοσμον κ. Ν. Καμπά; δ ι
κηγόρο;, οίρτίω; ές ’ Αθηνών άφιχθείς πρός έζά- 
σκηίΐν τοΰ έπαγγέλματός του ένταυΟα.

Τήν σύμπροιξιν τοϋ ευφυέστατοι» τούτου νε-  
βροΰ έπιστήμονο;, θεωροϋμεν πολύτιμον και 
τοιαύτνιν θά εΰρωσιν, ημεΟ* έκ τών προτέρων 
βέβαιοι, καί οί ©ιλόμουσι ήμών συνδρομηται.

Έπίση; ήξιώθιιμεν τής συμπράξεως τοΰ έκ

Κωνσταντινουπόλεως καί νΰν έν Βαγδάτ») οιαμε* 
νοντος άξιοτίμου κ. Κ. X. Μεταξά. άνθοκόμου, 
οΰτινος πραγματείαν περισποΰδαστον δημοιι- 
εύομεν εν τψ  παρόντι τεύχει.

ΕΡΓΑίΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Τνί 14 Δεκεμβρίου π. ε. εγένετο ή εναρξις 
τώ/ έργισ’.ών του Συλλόγου «. ϊερ ιιτείου», δη
λαδή προσερέρθη ή πρώτη, κατα τήν χειμερι
νήν πεpioSo'/j πνευματική τροφή τοΐς μέλετι τοΰ 
Συλλόγου.

Τό Σναβούλιον ά·-έ9εοε τφ  κ. Π. Γριτζάν/j 
τήν έναρξιν τδ/ έργατιών.

’θ  κ. Π Γριτζά/ης ώμίλησε περί Ελληνικής 
Σκηνή; καί περί θεάτρου έν γένει, άπό τών άρ* 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήαα;.

Ο αριθμό; δλων τών ακροατών δέν ΰπερεβαί
νε τού; είκοσι καί έτετά.

ΙΙιρήσαν ό αξιότιμο; κ. Πρόεδρο; τοΰ Σ/λ· 
λόγου, μέλη τινα τοΰ Συμβουλίου, διδάσκαλοί 
rtvs; καί τινε; τών παρ' ήμΐν λογίων, δηλαδή 
άνθρωιτοι μή έχοντες ανάγκην τής πνευματική; 
τρο·ρή; εοϋ έν Ά λε;α»δρε’α Συλλόγου.

°Οσοι, ητο πιθανόν νά ώρ·ληθώτιν έκ τών 
λόγων τοΰ άγορητοϋ δέ/ προσήλθον.

Δ ΐϊτ ί;
Τό ά^νοοΰμεν· τό βέβαιον είναι, δτι δέν προ* 

σήλΟον ' οάτε ποτέ θά προσέλθωσιν.
Πληρώνο^σιν δμω; !
Τά μέλη εΐσί περί τά δίχκόσια' τό εισόδημα 

τοΰ Σ-ιλλόγυυ φράγ*α 8,000. Τι γίνονται;
’Ασκόπως δατιανώνται.
Ούτε τό πολυτελέ; κα^-μέγα οίδημα, οΰτε ή 

άριστοχρατική οδός, ούτε, ή φαιδρότης τοΰ ψυ
χαγωγικού τμήματος, ήϊυνήθη νά προκαλέσιρ 
τήν φοίτησιν τών μελών. Τούτο άπεδείχθη. 
Οΐιχί σήμερον—πρό πε'ντε ετώ ν ! Τό νά έ*ιμέν$ 
τ ις , πευμόνω;, εις τήν σφαλεράν δδόν, $ν ακο
λουθεί δέ/ είναι φρόνιμον.

Έπαναλαμβάνομεν
Εκποιητις τών περιττών έπίπλων καί σκευών 

, τοϋ ψνχαγωγικοϋ τμήματος, οικονομία ενοικίου, 
ένοικίασις οιδήματος καταλλήλο« δι’ ά/αγνω·

στηριον μόνον, χρησιμοποίησις τώ/ σχετικώς με. 
γάλων πόρων τοΰ Συλλόγου είς αγαθοεργούς 
σκοποΰ; ών πρώτ.στο;, ήΐδρυσις δημοτικού Σχο
λείου εΐ; άπομεμακρυσμένην συνοικίαν.

Τοιαύτη οΰ μόνον ή ήμετέρ* γ/ώμη άλλά 
καί πλείστων μελών τοΰ Συλλόγο,ι.

‘Γπό τοιούτ)υς ορούς είναι δυνατόν ό Σύλλο
γος νά διατηρηθϊί καί έπιτελέσ/ι τόν σκοπόν 
του;

Ίδοΰ τό ζήτημα" καί περί τοϋτο περ1.-  
στραφή ή μελέτη τών αρμοδίων.

Τό £ν Κ,ωνσταντΰνουπόλε! ελληνικόν 
εκπαιδευτήριου τοΰ γυναικείου φύλου

« Ζ Α Π Π Ε Ι Ο Ν  »,

Έχομεν ΰπ’ οψει τόν κανονισμόν τοϋ ώ ; 
άνω εκπαιδευτηρίου καί μετ’ έθ/ική; ΰπερηφα- 
νεία; ά/αγράφομεν έ/ τα ΐ; οτνζλαι; τοϋ «.Σΐρα- 
πειου» τήν άαό τοϋ 1873 ίίρυσιν τοΰ υψηλοϋ 
τούτου σκηνώ/ατο; έν ω αί θυγατε'ρε; τή ; ’Α
νατολή; διαιιαιδαγωγοΰνται καί ηθικώ; δια* 
πλάττοντα ι'

Το ρ»ιθέν παρθεναγωγειον άνεγνωρΐαθη υτά 
τή; ‘Ελληνικής Κυβερνήσεω; ισοβάθμιοί τω Άρ- 
σακειφ.

‘11 πράξι; αδτη τοϋ μεγατίμου ίδρυτοΰ προ- 
σεκτήσατο δικαίως απαράγραπτα δικαιώματα 
εθνικής ευγνωμοσύνης έν τή καρδία παντός *Ελ· 
ληνός, διότι ή πρόοδο; καί έν γε'νει τό μέλλον 
τής πατρίδο; έγκειται έν τί) γυναικί, ώς σοφώ* 
τβιτα άπεράνθη μέγας άνηρ* είς τόν έρωτήσαν- 
τα αυτόν πώ; είναι δυνατόν νά προαχθ^ εν έ
θνος; άπεκρ.θη ιχορφώιατε μητέρας.

Η αποστολή τοΰ μεγάλου τούτου παρθενα
γωγείου, είναι ή έθνική διαπαιδαγώνητις, ή ή- 
θική μόρφωσις καί έ*ιστημονική είς τό ώραΐον 
φύλο/ διάδοσις τής πρώτη; καί μέσης παιδεύ
σεις ίνα έκτελέσγ, τόν άληθή αύτοϋ προορισμόν
εν τε τώ  οίιω καί έν τή κοινωνία·» · · *

Κατά τόν τελευταΐον Ιούνιον έν τφ  παρθε
ναγωγεία) τού-τω ανήγγειλε δ γνωστός τοΐς ή-
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ε τ εροις άναγνώσται; κ. Δ. Σταματιάδης ιατρός, 
ώραί^ν προσλαλιάν περί τών δικαιωμιτων τοΰ 
Γυναικείου φύλου, ή; τήν δημοσίευσιν ενεκεν 
έλλείψ=ω; χώρου άναβάλλομεν είς τά προσεχές 

εϋχις.

Ό ιχεγαλίΐ'τιρος αριθμός του 'Γσπανικοσΰ Aayiioy.

2 ,8 0 3 ,4 9 0 .

Ό  κάτοχος τοΰ κερδήσαντος άριθμοΰ 150 , 
000  φράγκων'εις τό γνωστόν υπέρ τώ< Ιχ 
τής πλημμύρας παθόντων έν Μο>υρκ;α λαχεί 
ου δεν είρέΟνι χαί κατά συνέπειαν τά χρήμα
τα μένουσι άναμένοντα τόν κύ.ιόν των. ’Αλ
λα δ;ν πρόκειται περί τούτου- ώς θά ί'δη ό 
αναγνώστης, η άγυρτία καί η άτιμ ία πολ
λών συνηνωμένη δμως χαί μετά τής avsviσίας, 
ίφθασεν είς άπίστευτον βαθμόν.

Ό Πρόεδρος τής επί τοϋ λαχείου επιτρο
πής ίλα β ί πλήθος επιστολών έξ ών τινα , 
ναγράφομεν ένταΰθα.

’λβελ^άν 13 Μαίου 1880

»  Τό γραμμάτιον, δπερ επεμψα Ομΐν έ 
φερε τόν αριθμόν 2 ,8 0 3 .4 9 0  καί γ-ωρίζω θε
τ ικής, δτι έκέρδηια. Ευαρεστηθήτε νά μή α
ναβάλατε τήν αποστολήν τοΰ ποσοΰ μου, 
διότι σας προειδοποιώ δτι τήν ®οοάν ταύτην 
δέν Οά σά; περιμείνω έπί Ινα μήνα. ’Εάν εν
τός έ ; ή έπτά ημερών, τδ άργώτερον δέν λά 
βω τά /ρέματά μου, θ ί λαβω τά άπαιτού- 
μενα μέτρα δικαστικώς.

'Γπογ. ΓΑ2ΓΑΝ ΑΤΒΙΝ

Έμφαντικωτέρα επιστολή είναι η ακόλουθος :
ΐ) ....... Δι’ επιστολών 2 καί 9 ’Απριλίου, 1

κ ι ί  10 Μαίου ό υποφαινόμενος ζητώ τό πο-

σόν τών 150 ,000  φρ. καί τών 10 ,000  φρ. 
τά όποια έκέρδησαν οί αριθμοί τών νραμ" 
μα 'ίω ν μου, άτινα ο τετραετής υ:ός μου έξε- 
σχίσε παίζων. ’Αναφέρομαι είς τήν δ ικαιο
σύνην τοΰ Θ;οΰ καί τής επιτροπής.

'Τπογ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΟΣ

( ’Ιδιοκτήτης έν Πόπολι τή ; ’ Ιταλίας)

Τέ)ος, άλλος άπλοϊκώτερο:, πτωχός διδά 
σκέλος ομολογεί δ ι’ επιστολής του δτι έξ α
προσεξίας έκάη τό γραμτάτιόν του. προσθέτει 
δέ δτι δέν εχει μεγάλας απαιτήσεις” αρκεί- 
ται νά τω πληρώϊωσι μέοος των 150 ,000  
φράγκων. „

’Εν γένει, δλοι οΰτοι οί ανόητοι δσον καί 
άδέζ ιοt άγύρται, μή λαβόντες άπάντησιν εϊς 
τάς έπιστολάς των, έσιώπησαν. ’Αλλά τήν έπι- 
φύλαξιν ταύτην δέν έτνίρησε καί δήμαρχός 
τις, ό'στις κατ ’ άρχάς άπετάν'ίη εις τήν επ ι
τροπήν διά τής ακολούθου επιστολής θέσας 
ήμερομ. προγενεστέοαν τής έκκυβεύσεως.

"\γ ι ; Μαρτιάλ, 31 Μαρτίου 1880 
Σά; προειδοποιώ, δτι έ^ασα τό γραμμάτι- 

όν μου φέρον τόν άριθ. 2 ,8 0 3 ,4 9 0  δταν 
γίν/ι ή έκκύβ :υσι; τοΰ λαχείου θά ϊδω ;κ τοΰ 
καταλόγου άν έκέρδησα, καί σδ; ειδοποιώ 
ποΰ πρέπει νά μοΰ έμ,βάσητε τό πο ιό ν».

Μετ’ όλίγα; ημέρας, ό ευφυής δήμαρ
χος, έγραψε τή επιτροπή καί ειδοποιεί δτι 
ό κερδήσας αριθμό; ητο ό τοΰ γραμματί
ου του. ’Επειδή δέ οΰ<5εμίαν, φυσικό» τφ  
λόγω, ελαβεν άπάντησιν, φοβούμενος μή ώπό 
ώρας εις ώραν παρουσιασθή ό αληθής κάτο 
χος τοΰ γραμματίου, κατέσχε συντηρητικώς 
τό ποσάν, μέ/ρι άνευρέσεως τοΰ ουδέποτε ά- 
πωλεσθέντο; γραμματίου του. Ό Διευθυντής 
τοΰ αλλοΊσπανίκοϋ λαχείου έζήτησε τήν 
άρσιν τής κατασ/έσεω; παρά τοΰ δ ικαστη
ρίου τών κατεπειγουσών υποθέσεων. Τά δικα- 
στνίριον, επειδή ό αϊτών δέν προσήγαγε τον 
τίτλον, δηλαδή τό γραμμάτιον τοΰ λαχείου, 
ήρε τήν κατάσχεσιν.
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Ή κυρία Ρ  εισέρχεται ολίγον πρά
μεσημβρίας είς τά μαγειρείον καί βλέπει τήν 
Μαροϋλαν μακαρίω; άπολαμβάνουσαν ποδο- 
λουτρόν.

—  Τί σοΰ ήλθε τώρα ι ά μεσημέρι νά πλύ- 
νης τά πόδια σου;

—  Κυρά μου άπαντα ή Μαροΰλα, θά β γά 
λω σήμερα τή φωτογραφία μου.

Πρωί' πρωί ή κυρία 2  λ έγ ίι εις τόν φ ι-
λάργυρον καί ζηλότυπον σύζυγόν της : '11 ά- 
νοιξι; εφθασε καί £χω ανάγκην άπό 2  χ ιλ ιά 
δες φράγκα οιά φορέματα.

—  Δύω χιλιάδες φράγκα ! ανακράζει ά- 
πηλπισμένο;, διά τοαλέτα ι; τή ; άνοίξεω; !

—  ”Αν προτιμάς νά περιπατώ γυμ νή !
—  *Οχι ! δ χ ι ! ό'χι ! Νά πάρτα.

Νεοσύλλεκτο; γυμνάζεται. Ο δεχανεΰς τάν 
διδάσκει τήν μεταβολήν. Τά υποδήματατα 
τοΰ νεοσυλλέκτου εί-αι τόσον μεγάλα, ώστε 
χωροΰν δύω τρία ζεύγη ποδώ*.

Ό ίεκανεύς: Στρατιώτα, δέν έκαμες τήν 
μεταβολήν.

Ο νεοσύλλεκτος: Τήν έκαμα κύριε δεκα
νέα, μέσ’ τά παπούτσια μου.

Έν χοροί· 'Αβρά κόρη σκοντάπτει καί πί* 
πτει επί νέου καθημένου.

— Pardon, κύριε,
—  Merci δεσποινίς.

A  a n )  π α ρ εξή γησ ις .  — Γνωστόν δτι ο5 
Τραπεζϊται όνομάζουσιν ανάγκην (besoin) 
τά γραμμάτια τά  φέροντα τή- εξής έπ’ αυ
τών σημείωσιν: «Έ ν ανάγκη άποτανθήτε είς 
τάν κ. δείνα .»

Νεανίας τις κομιστής τοιούτου γραμματίου 
παρουσιάσθη εις τά γραφεϊον τοΰ κ. Κ .... Τοϋ 
κ. Κ. άπουσιάζοντος κατ’ εκείνην τήν σ τ ιγ 
μήν, ο νεανία; ουνήντησεν τήν σύζυγον αυτοΰ, 
καί:

Κυρία είπ» προτείνων τά γραμμάτι-

ον, έρχομαι διά μίαν μικράν ά ϊ ά γ χ η ν  (pour 
un petit bes< in).

—  Αυθάθ?ι ! έφώνησεν  ̂ σύζυγος τοϋ Τρα
πεζίτου, Ις άπ’ εδώ !

"Έν τ ιν ι εσπερινή συναναστροφή, κυρία τις 
ίκ  τών παρευρισκομένων, έζήτησεν Sv ποτή· 
ρ ον υδατος παρά τοΰ υπηρέτου.—  Ό  υπηρέ
της τό εφερε μετά τής συνήθους αυτώ άπλοί’- 
κότητος.

—  Τό ποτήριον προσφέοεται έπί πινακίου, 
τώ  παρετήρησεν ή οικοδέσποινα.—

Ό υπηρέτης έπανηλθδ μ ετ’ ολίγον φέρων 
τά δδωρ, δπερ δμως τήν φοράν ταύτην εί^ε 
χύσει εντός τοΰ πινακίου·

—  Καί πώς θέλει; τώρα νά τό πίή ή κυ
ρία, είπεν ή οικοδέσποινα.

—  ’Αμμ’ αΰτά δά, συλλογοΰμαι κ ι’
Κυρία I

Η ΛΙΜΝΗ

Ι̂Ιταν προχθές κορίτσια ’στό χορό 
”θλα λουλούδια, δλα μυρωδιά.
“Αχ, τ ’ ίγαποΰσα δλα χα\ θαρρώ 
Καί γι’ άλλα τόσα μώμενε καρδιά.

Τό κρΓμά μου τό λίγω" δέν ’μπορώ 
Ατάραχο; νά δώ τήν ώμορφιά 

"Αχ, jji τής λίμνης ’μοιάζω τό νερό,
Ίΐοΰ ο,τι πέρνα, άφίνει ζωγραφιά·

Μ’ άν ζωγραφίζ’ ή λίμνη κάθε τι,
Πέρνα αΰτο χ’ ή ζωγραφιά πέρνα.
Και μοναχά τοΰ ούρανοϋ κρατεΓ 
Τή ζωγραφιά πιστά, παντοτεινά-

“Αφησε δλοι νά μέ λεν τρελλό 
Και μή οέ μΛη, αγάπη μου χρυσή.
"Αν είμαι λίμνη, μ' δλαις άν γελω,
Ό ούρανος τής λίμνης εΤσαι σύ·

Ν. ΚΑΜΠΑΣ.

ΕΑΛ.ΗΝΙΚ.Α.

— Σήμερον είναι ή έορτή τή; ε?ς τον Ορο'νον άναβά- 
σεως τής Βικτωρίας.

—- ’Αληθές, άπό τό πρωί αί σημαίαι παιανίζουν είς 
τά προξενεία.

— Περίεργον ! αδελφοί καί δέν ομοιάζουν διο’λου. Ό 
ένας είναι ευγενικός, ό άλλος, 8λως διόλου άγενικός.

— Έβαρ^θηκα πλέον τάν βο'ρυίον, χαί συγκατοικώ 
μόνος μου.

— 'Οπως ί«υ δέν βίλεις νά ζημιωΟής, τοδτο - ω. 
χι’ Ιγώ. ‘ ’ ’
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ΪΕΑΟΠΩΑΕΙΟΝ.— Α. Άνδρέου καί Σα. κά
τωθεν τοϋ Ξενοδοχείου τ ϊ ;  «,Εύρώπη;». Πω- 
λη ιις  λιανική και χονδρική.

Οί υ.·λ. Α· ’Ανδρέου καί 2*, έκτό; α ί ;  μεγά
λης καί γνωστή; των αποθήκη; κατά τήν όδόν 
Μαχμουδίε, συνέστησαν καί δτερον άξιοσΰττα- 
τον ύελοπωλεΐον έν τή πλατεία Μοχάμετ Αλη 
καί κάτωθι ακριβώς τοΰ Ξενοδοχείου «Ευρώπη».

Έν αύτφ οί άγ,ορασταί εΰρίσκουτι πολυτελέ
στατα ίιάλινα σκεύη, πάση; ποιότητος καί δια
φόρων τ ιμ ώ ;, σ^ετικΰ; συγκαταβατικών, έκ 
τών μάλλον ανεγνωρισμενων εργοστασίων τής 
’Αγγλίας και Γαλλίας.

Αάμπας παντό; είδονς καί μεγέθους πάντα 
τα άπαιτούμενα προς καταρτισμόν πολυτελούς 
τραπεζη;, κρυστάλλινα σκεύη, παροψίδα; κλπ .

Ου μόνον, αί οϊκογ,έ'ειαι δύνανται νά προ· 
μηΟευθώσι παντός oyτίνος έχουν ανάγκην διά 
τόν οΐ/.ον των, άλλά καί τά καφενεία, τά 

ξενοδοχεία κ τλ .

Ο ΔίΑΑΣΚΛΛΟϊ κ. Μαυρομάτη:, έκτός τής 
ελληνική ;, αναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν καί 
τής γαλΧική; γλώστης.

'θ  κ. Μαυρομάτης είναι ά 'ιος πάσης συστά* 
σεω;, διότι ού μόνον έπί ίκανότητι δ’.εκρίθη 
μέχρι τοΰδε, άλλά και χρηστότητι ι^θύ» κ»ΐ 
ιΰπροσηγορια, έν πολλαϊς δέ οΐκογενείαις εΐσα- 
χθείς κατέλιπε καλάς εντυπώσεις.

ΓίΕΟΡΙ ΤΛΡΟΘΒΡΑΠΕϊ ΟΗΡ Ο* έν Σμύρνή 
διευθυνόμεΌν ΰαό τοϋ ιατρού Χρήστου ϋολίτοο.

Τό ώ. «νω κατάστημα, άρ'άμενον τών έρ· 
γαίΐώκ του άπό τή^ 1 ης Αύγούστου 1880 . 
τυγχάνει έφάμιλλον πρός τά εντελέστερα τών 
έν Παρισίοις, ύφ’ όλις τάς έπόψϊΐς, αρχιτεκτο
νικός καί μη^ανικάς.

L . STEjN , κατάστημα ι ν ί  υμάτων δι’ dEv- 
δρας καί τκ ιδ ία . — ’Εν ’Αλεξάνδρειά. Πλατεία

Μεχμέτ ’Λλή. — 'Εν Κοΐρψ όδό; Μουσκι.
Οί βουλόμενοι νά τιμτίσωσι τό έν λόγιμ ρίγα 

κατάστημα εΰρήσουσι ποικι/.λίαν ένδυμάτων} 
κομψότατος ΐδιαζούβης, τοϋ τελευταίου συρμού, 
καί ποιότητο; άρίιτη ;.

Τοιαύτη είναι ή ποιότη; τώ / έμπορευμάτων 
καί ή συγκαταβατική αυτών τιμή, ώστε οΰδίΐ; 
τών προσερχομένων απέρχεται χωρίς ν’ αγορά" 
σνι τ ι.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΤΜΑϊ ΩΝ δι’ ά/δ ρα; και ^at. 
δία A. Mayer et Co. Έ- ’a) ■ εζανδρϊία, Πλα
τεία ^Ιοχάμετ ’ Αλη παρά τή 'θύελλα  Nuovn 
καί έν Καΐρω οδό; Μούσκι. Έν αζιοσυίτά- 
τω τούτω κατβστήματι εΰρίτκουσιν οί άζιότιμο1 
άγβρασταί ενδυμασίας άρίστη; ποιότητο; εί; 
τιμά; μετριότατα:, πίλους δ ι’ άνδρχ;, γ υ να ί
κα; καί παιοια, Οποδιίαατα, ασπρόρουχα λινα 
καί πάντα τά άπαιτούμενα είδη διά τα ξ ίδ ια .

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΓιΙΟΝ Α. Μανδά Χη
μικά καί φαρμακευτικά προϊόντα- ειδικά φάρμα- 
χαΓαλ) ία ;, ’Αγγλίας καί ’ ΐτα λ ία ;.’Επίδεσμοι καί 
κλυστήρια, καί παντός είδους εργαλεία έζ έλα- 
στικοΰ κόμμεω; Μεταλικα δδατα. Πώλησις 
χονδρική καί λιανική.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Καπνών, Άγιασουλοίκ 
*αί Έργοστάσιον Σιγαροχάρτων Ίωάν»ου Ααγου- 
δάκη. Έν ’Αλεξανδρ'.α παρά τή Γαλλική Όκέλ- 
),α Έν τω  έργοστασίφ τούτιρ κατασκευάζονται 
οιγο^όχαρτα πάσης ποιότητος καί παντός μεγέ
θους εϊς τιμά; μετρίας.

Πωλοΰνται καπνά χονδρικώ; ποιότητος ά~ 
ρίστης ’Αγίασουλοίκ.

La Centrale. — ’Ανώνυμος ασφαλιστική 
έταιρία’ κατά τοϋ πυρός. Κεφάλ*ιον 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
φράγκων, Παρισιοι όδός R ich «lie&  άριθμ. 108. 
Γενικός κατά τήν Αίγυπτον πράκτωρ, ’Ιωάννη; 
Κ. Σεβαστόπουλος. Έν ’Αλεξάνδρειά όδός ’Αδιπ 

οικία Ζηροϋ.


