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Ειδομεν τ ί έζήτουν οί δημχργ ικοΐ κατά τήν 
ΐϊρώτην πολιορκίαν τών Παρισίων. ’Αλλα τη 
18 μαρτίου τα πάντα μεταβάλλονται, καί ή 
Δημαρχία δεν είναι τότε άλλο, η λόγος μεστός 
πολλών εναντιώσεων. Επειδή οί [/.έν πρότερο’/ 
ορεινοί Ιακωβίνοι επαγγέλλονται vuv τά τών 
Γι;ονδίνω ', οί δέ αδιάλλακτοι ένωτικοί θέλουσι 
τήν διαίρεσιν τής Γαλλίας, καί περί, ούδενός 
άλλου φροντίζουσιν ή περι τών άτελειών καί 
τής ελευθερίας τών Παρισίων. 'Η δέ μεταγνώ- 
μη αΰτν) είναι τοσούτω μάλλον παράδοξος, 
οσω οί στασιάρχαι ώρμησαν άπό γνωμών καί 
παθών παντάπασιν εναντίων, καρπωσάμενοι 
μαλιστα μετά πολλής ύπουλότητος τήν οργήν 
του λαοΰ τών Παρισίων πρός εκείνους ό'σοι ήθε- 
λον ιναπαύσωσιν αύτούς πρωτεύουσαν πόλιν όν
τας τ·?,ς 1 αλλίας. Αλλ’ ό'μως έ'πρεπεν ΐνα έκλέξω- 
οι μίαν τινά τών γνωμών τούτων· διότι άδύνα- 
τον ήτο ΐνα ή ναι οί Παρίσιοι πόλις αυτόνομος 
καί πρωτεύουσα άμα τής Γαλλίας! Αιτία δέ 
τής μεταγνωμης ταύτης είναι ή έν μέρει άπο- 
τυχίατών βουλευμάτων τής Δημαρχίας. Διότι, 
άν αύτη κατώρθου ϊν’ άνατρέψη τήν Βουλήν 
τών αντιπροσώπων, εμελλε βεβαίως ί'να κ :α - 
τήση τυραννικώς έκ Παρισίων άπάοης τής

Γαλλίας, ουδόλως μεριμνώσα περί τών δημο

τικών προνομιών τών έπαρχιών. ’Αλλά μή δυ- 
νηθεΐσα ΐνα καταστήση τούς Παρισίους δικτά
τορας τής Γαλλίας, έκη'ρυξεν αύτούς αύτονό- 
μους· καί συνεβούλευε ταΐςλοιπαΐς τής Γαλλίας 
πόλεσιν ΐνα πράξωσι τό αύτό.

Ούδέποτε έγένοντο έκλογαι αϊσχρότεραι 
τών τής Δημαρχίας κατά τήν 2 6  μαρτίου. Ο 
λαός έ'μαθε μόλις περί τήν μεσημβρίαν τής 2 5  
ότι έ'μελλενϊνα ψηφίσηται τή πρωία τής έπιού- 
σης · αί δέ έκλογαι ώμοίαζον πρός λαχεΐον, 
ούτινος οί στασιάρχαι διέθηκαν οΰτω τούς αριθ
μούς, ώστε έπιτυχεΐν αύτών έκ πρώτης άρ- 
σεως. Θέλοντες όέ tv’ άναθαρρύνωσι τούς δει- 
λιώντας καί καταπ;ίσωσι τούς διστάζοντας, 
διέδωκαν ψευδείς φήμας περί τής έπιτυ^ίας 
όμοιων δημαρχικών έπαναστάσεων έν Λουγδού- 
νω καί αλλαχού τής Γαλλίας.

Ή Δημαρχία, ούτως έκλεχθεΐσα, ήτο άλ- 
λοκοτώτατον μίγμα σοσιαλιστών τής Διεθνούς 
Εταιρίας, άξιούντων ΐνα δοκιμάσωσι τά  κοι
νωνικά αύτών φάρμακα έπί τών πασχόντων Πα
ρισίων· εργατών δημοκρατικών έχόντων α
ξίωμά τι έν ταΐς συνοικίαις αύτών, δημα
γωγών καί ρητόρων μιμουμένων τούς Ιακω
βίνους τής πρώτης γαλλικής έπαναστάσεως, 
καί παντοίων ραδιουργών καί ξένων, ολέθρων 
καί βαράθρων τών νεωτέρων κοινωνιών. Τού- 
τοιςδέπροσθετέον γενναίους τινάς πολίτας, οΐτι- 
νες ήλπιζον ό'τι, μεταλαμβάνοντες τής άρχής, 
έ'μελλον ΐνα βελτιώσωσι τήν κατάστασιν τών 
εργατών. Αλλά βλεποντες πώς ή Δημαρχία 
μετεχειρίζετο τήν σφετερισθεΐσαν παρ’ αύ
τής έξουσίαν, ταχέως άπεχώρησαν.

0/ φιλήσυχοι τών πολιτών καί έθνοφυλά-

κων έπειράθησαν τή 2 7  μαρτίου ΐνα έ'λθωσιν 
είς συναλλαγήν πρός τούς δημαρχικούς- άλλ 
έσφάλησαν τών έλπίδων. Επειδή πορευθέντες 
άοπλοι ώς πέντε χιλιάδες πρός τήν πλατείαν 
Βανδόμ ην, ενθαή Δημαρχία κατέστησε τό έπι- 
τελεΐον, έ'χοντες άναπεπταμένην λευκήν ση

μαίαν, καί παραπεμπόμενοι ύπό άπειρου πλη'- 
θους, δεν ήδυνήθησαν ούδέ καν ΐνα έ'λθωσιν είς 
λόγους πρός τούς θηριώδεις άντάρτας, οϊτινες, 
στνίσαντες άντικρύ λόχον έθνοφυλάκων, έπυρο- 

βόλουν αύτούς, άμα φθάσαντας πρό τής πλα- 
τε.'ας, ών πολλοί μέν έφονεύθησαν, πολλοί δ’ 

έπληγ ώθησαν, οί δ’ άλλ οι διεσπάρηοαν φεύ- 
γοντες συγκεχυμένως πανταχόσε.

Ε '.

Ά μα κατασταθεΐσαή Δημαρχία έγένετο άληθι- 
j νή μηχανή ψηφισμάτων· διότι δέν έ'παυσεν άνα- 

λαμβάνουσα έ'ργον συντακτικής συνελεύσεως, 
ής τά  παράλογα ψηφίσματα, έάν έπετελοΰντο, 
έ'μελλον ΐν άνατρέψωσι τήν κοινωνίαν. Τά ψη
φίσματα αύτής ήσαν τά μέν έπανορθωτικά, τά  
δε φοβητικά. Τά πρώτα δεικνύουσι τήν παρα
φροσύνην τών έπι^ειρησάντων ΐν’ έπανορθώσωσι 
τά κακώς έ'^οντα · διότι ού μόνον ύπερβαίνουσι 
τό,καθήκον ούτινος δήποτε δημοτικού συμβου
λίου, άλλά καί τό τής εθνικής συνελεύσεως αύ
τής. Τά δέ δ εύτερα άπέβλεπον εις τήν κατά- 
λυσιν τής κτήσεως ( abolition d e  la pro- 
priete), τήν πρόσκαιρον καθαίρεσιν τών ένοι- 
κίων, τών τόκων, τήν αναβολήν τής πληρω
μής τών χρεών, καί τήν δη'μευσιν τών έργο— 
στασίων, ό'σων οί κύριοι ήσαν άπόντες, πρός 
όφελος τών εταιριών τών έργατών.
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Την δέ θρησκείαν μετεχειρίσθησαν ώς την 

κτήσιν, ψηφισάμενοι τον χωρισμόν της εκ
κλησίας άπο της πόλεως, την δήμευσιν πάν
των τών κτημάτων τοΰ κλήρου, καί. την κα- 
τάλυσιν της περί την θρησκείαν διδασκαλίας 
έν τοΐς σχολείοις. Κατέλυσαν δέ τόν τακτικόν 
στρατόν, και έκριναν ΐνα οί πολΐται, δσοι φω- 
ραθώσι συγκακουργοΰντες μετά τών έν Βερσαλ- 
λίαις έναντίων, πρώτον μέν έμβληθώσιν εϊς 
φυλακήν, έπειτα δέ δικασθώσιν υπο δικα
στών έθνοφυλάκων, όμ.οφρονούντων δηλονοτι, 

άνευ μειώσεως τών κατηγορημάτων. Ο δε 

εξελεγχθείς ενοχος έμελλεν ινα έμβαληται 
πάλιν είς τήν φυλακήν , ό'πως τυφεκισθνί τα
χέως άνθ’ ένός τών ύπό της έν Βερσαλλιαις 
κυβερνήσεως τυφεκιζόμενων δημαρχικών. Εν
τός είκοσιτεσσάρων ώρών τό δικαστη'ριον εκα- 

μνε τήν άνάκρισιν, τήν δημοσίαν ερώτησιν, 
καί ηύτοσχεδίαζε τήν κρίσιν εύθύς έκτελουμε- 
νην, εί δυνατόν. Ή δέ Δημαρχία έκρινεν ύστε

ρον ΐνα έπιθεωρτί άπάσας τάς κρίσεις, καθιστώσα 
οΰτω τήν πολιτικήν αύτής έξουσίαν άντί τοΰ 
’Αρείουπάγου.Τό δικαστη'ριον τών έπαναστατών 
τοΰ 1792 ήτο, τούλάχιστον πρό τοΰ νόμου τοΰ 
μηνός prairial τοΰ 1794 , υπόδειγμα δικαι
οσύνης παραβαλλόμενον πρός τό φρικώδες τοΰτο 
δικαστη'ριον. ’Επειδή έ'διδε τούλάχιστον τώ 

έγκαλουμ,ένω καιρόν ΐνα γνωρίση τά  έγκλή- 
ματα αύτοΰ, και i'/.ldir, συνήγορόν τινα’ ό δέ 
κατηγορούμενος έκρίνετο ού μόνον ύπό δικα
στών, άλλά και ύπό δικαζόντων πολιτών.

Αί σπουδαϊαι έφημερίδες καθηρέθησαν εί- 
καίως καί παραλόγως έπί προφάσει ό'τι έν καιρω 

πολέμου έκαστος δικαιούται ΐν’ άποκτείν^ τόν 
εχθρόν αύτοΰ. Έ κ  τούτων βλέπει τις ό'τι ή 
δημαρχία ήτο άπλώς άρχή τυραννική, άλλόκο- 
τος, πανδύναμος, θέλουσα ΐν ’ άναμορφώσγ ή 
μάλλον άνατρέψη διά τής τρομοκρατίας τά 

πάντα. Επειδή ή θρησκεία, ή δημοσία έκπαί- 
δευσις, ή άνατροφή, ή έλευθερία ένός έκαστου, 

ή δικαιοσύνη, ή καθολική ψηφοφορία, τά  πάντα 
άπησχόλησαν αύτήν, παραβαίνουσαν σύμπαντα 
αύτά θεωρούσαν καί πράττουσαν. ’Αλλ’ ούδέ 
τής δόξης τοΰ γαλλικού έ'θνους έφείσατο- οί δέ 
Πρώσσοι εΐδον χαίροντες τήν έν τη πλατεία 
Βανδόμη στήλην Ναπολέοντος τοΰ πρώτου κα- 
τασκαπτομ,ένην καί πίπτουσαν, ό'περ έγένετο 
τό μέγιστον κατόρθωμα τών βαρβάρων κοσμο
πολιτών τής Δημαρχίας, οΐτινες έτέρποντο μο- 
χθηρώς δάκνοντες τήν καρδίαν τής πατρίδος 
αύτών. Λλλ’ ούδέ τά  μ.άλιστα αξιότιμα κα
ταστήματα καί εταιρίας έσεβάσθη, μ,εταβα- 
λοΰσα τά  μοναστήρια, τά  νοσοκομ.εΐα, τά  σχο
λεία καί τάς έκκλησίας είς καταγώγια δη
μεγερτών, είς στρατώνας καί οπλοστάσια, έκ- 
διώξασα τούς οπαδούς τής ύπέρ τών πεπληγω- 
μένων συσταθείσης Διεθνούς 'Εταιρίας, καί τάς 
νοσοκόμους άδελφάς τοΰ έλέους, αϊτινες καθ’ 
δλον τόν πρός τούς Πρώσσους καί τόν έμφύλιον 
πόλεμον δέν έπαυσαν προθυμούμεναι ΐνα βοη- 
θώσιν έκ παντός τρόπου τούς πένητας, καί θε- 
ραπεύωσι τούς πεπληγωμένους. Κατέσχε δέ 
καί τά  ύπέρ τών πτωχών καί πεπληγωμένων 
δωρηθέντα αύταΐς χρήματα, αΐρουσα ύπέρ τών 
άσυλων τούτων άντί τοΰ σταυροΰ της Γ ε
νεύης τήν έρυθράν σημαίαν τής Δημαρχίας. 
‘Ο αρχιεπίσκοπος τών Παρισίων καί πολλοί άλ
λοι αρχιερείς καί ιερείς συλληφθεντες ένεβλή- 
θησαν είς δεινήν φυλακήν, ό'που οί άθλιοι διέ-

| μειναν μέχρις ου έςήχθησαν ΐνα τυφεκισθώσιν, 

ώς οί α’ίσχιστοι τών κακούργων. Αλλ ή δη
μαρχία άπέβλεπε μάλλον είς τήν άρπαγήν τών 
χρημάτων τοΰ κλήρου· διό καί έσφετερίσατο 

εύθύς παν δ ,τ ι πολύτιμον εύρε παρ’ αύτώ έν 
τοΐς μοναστηρίοις καί ταΐς έκκλησίαις, άς μ.ε- 
τέβαλεν είς επαναστατικούς συλλόγους· Παρέ- 

στημεν μια τινι τών έν τη εκκλησία τοΰ Αγ. 
Ευσταθίου συνεδριών, αϊτινες άνεμίμνησκον 

τάς συνεδρίας τών συλλόγων τής πρώτης 
γαλλικής έπαναστάσεως. Ή έκκλησια ήτο πε
φωτισμένη ώς έπί μ.εγάλη εορτή, καί πλήθος 

άπειρον παμ.μ.ιγοΰς ό'χλου, έν ώ πολλαί γυναί
κες μ,ετά τών τέκνων αύτών, έμαίνετο καί ώρύε- 
το βλασφημ,οΰν τά θεία καί τούς ιερείς, καταπτύ- 
ον, καταγελών καί καταφθεΐρον τάς εικόνας καί 
τά άγάλματα τών άγίων, καί άσπαζόμενον μα- 
νιωδώς πάσαν νέαν κατά τών καθεστώτων, τής 
ηθικής καί τής θρησκείας πρότασιν. 'θ  βωμό; 
τής έκκλησίας μετεβλήθη είς γραφεΐον, ένθα 
εδρεύει ό πρόεδρος τοΰ συλλόγου , κρούων τόν 
κώδωνα τής λειτουργίας· ό δέ άμ-βων είς βήμα, 
ένθεν οί δημ.αγωγοί άναβαίνοντες έπαλλήλως, 
προτείνουσι τάς παραβολωτάτας μεταρρυθμί
σεις, τήν διάλυσιν τοΰ τακτικοΰ στρατού, τήν 
καθαίρεσιν τής καθολικής θρησκείας καί τών εκ
κλησιών, τοΰ βαπτίσματος καί τοΰ γάμου, τόν 
θάνατον άπάντων τών ίερέω# καί τών πλου
σίων, ισότητα τής κτήσεως, καί εΐτι άλλο άπο- 

τρόπαιον. ’Ανά πάσαν δημηγορίαν ό όχλος ανα
κράζει έπευφημών καί ώρυόμενος · (( Ζήτω ή 
Δημαρχία! Θάνατος τοΐς ίερεΰσικαί τοΐς πλου- 

σίοις. »

Τήν έκκλησίαν τής 'Αγίας Γενεβιέβης καθιέ
ρωσαν είς τήν μνήμην τοΰ αίμοχαρροΰς Μαρά- 
του, πανηγυοίσαντες μεγάλην έπί τούτω δη- 
μ,αγωγικήν έορτήν. Άφελόντες τόν έπί τοΰ 
μετώπου τοΰ ναοΰ σταυρόν ύψωσαν άντ’ αύτοΰ 

τήν έρυθράν σημαίαν, περιηχούσης τής μ,ουσι- 
κής καί κροτούντων τών κανονοβολισμών, έν ώ 
ή έθνοφυλακή τής συνοικίας διήρχετο πομ,πι- 
κώ ς, προπορευομ,ενης τής μουσικής, πρό τοΰ 
άπαισίου ράκους. Λλλ’ οί καιροί τών άθλιων 
τούτων παρωδιών έ'μελλον ΐνα παρέλθωσι τα 
χέως · διότι δύο μ,ετά ταΰτα ήμέραις, ήτοι 
κατά τήν κυριακήν τής 3 άπριλίου, ό στρατός 
τών Βερσαλλιών έπετίθετο έρροιμένως τοΐς άν- 
τάρταις καί περιεκύκλου μ.άλλον μ.άλλον τήν 

πόλιν.
( "Επεται συνέχεια.)
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Τί σημαίνουσιν αί έν Ί σ χ λ  καί Καστάϊν φι- 
λικαί δεξιώσεις καί έντεύξεις τών δύο τέως 
άσπονδων έχθρών αύτοκρατόρων τής Γερμ,α- 
νίας; Κατά τινας άγγλικάς καί γερμανικάς 
εφημερίδας ή έ'ντευξις αύτη έφέλκεται σύμ- 
πασαν τήν Ευρώπην διότι, καί άγνοών τις 
τά  άπόρρητα τής πολιτικής τής Πρωσσίας καί 
Αύστρίας, δύναται ΐνα ίσχυρίζηται ό'τι οί δύο 
αύτοκράτορες συνήλθον είς Ισ χ λ , ό'πως αύξή- 
σωσι καί άφορίσωσι τή  έσχάτη γνώμη τάς ιδί
ας χώρας.

’Από τοΰ 1 8 6 6  έ'τους, ήτοι άπό τής νέας 
; καταστάσεως της Γερμανίας, τεταγμ-ένης ύπό 

τήν ήγεμονίαν τής ΙΙρωσσίας, μεγα έγεν- 
νήθη πολιτικόν σχίσμ,α έν Αυστρία. Επειδή 
έκτοτε τά οκτώ εκατομμύρια τών Γερμανών 

υπηκόων τής Αύστρίας κινοΰνται, καί φαίνον
ται εύνοοΰντα μ.άλλον τούς έν Σαδόβα νική- 
σαντας Πρώσσους ή τόν οίκον τοΰ Χαβσβούρ- 

γου- καταστρέφοντα οΰτω τήν πολιτικήν ϊσο- 
σταθμ-ίαν τοΰ προθυπουργοΰ Βάουστ, ούτινος ή 
περί καταστάσεως έν Αυστρία δύο άρχών, τής 
γερμανικής καί σλαβικής, τοσοΰτον έπαινε- 

θεΐσα γνώμ.η έφανέρωσεν έ'τι μ.άλλον τήν έ χ -  

θραν τών έπί τάδε τής Λεί'θας Γερμανών τής 
Αύστρίας καί τών Σλάβων, τών Βοεμών δηλαδή, 

τών Πολωνών, τών Ούγγρων, τών 'Ρουθένων 
τών Σλοβένων κ . λ.

Διο'τι τά δύο ταΰτα στοιχεία τής αυστριακής 
αύτοκρατορίας, τό γερμανικόν καί τό σλαβικόν, 
αγωνίζονται διαμίλλώμενα πρός άλληλα περί 

υπεροχής- ή δέ Αύστρία, βλέπουσα τούς Γερ

μανούς αύτής ύπηκόους μάλλον πρός τήν Πρωσ- 
σίαν άποκλίνοντας, ένενόησεν ό'τι τοΰ λοιποΰ 
δέν δύναται ΐνα ύπάρχη, εϊμ,ή έπιστηριζομ,ένη, 
ούχί ώς πρότερον, τώ  γερμανική αύτής στοί
χε ίω, καταλείποντι ήδη αύτήν, άλλά τώ  σλα- 

βικώ , τοΐς Πολωνοΐς δηλαδή καί τοΐς Ούγ- 
γροις καί τοΐς Βοεμοΐς κ. λ . ,  ών τό πρός τήν 
Γερμ,ανίαν μίσος είναι μ,έγα καί πασίγνωστον. 
Ή  δέ εσχάτως γενομένη μεταβολή έν Αύστρία, 
καί ή είς τό ύπουργεΐον κατάστασις τοΰ Κ. 
Χοχενβάρτ, προσμαρτυροΰσιν ότι ή Αύστρία, 
βλέπουσα έαυτήν καταλιμπανομένην ύπό τών 
Γερμανών αύτής ύπηκόων, ζητεί ΐνα κρατυν- 
θη καί σωθή παρ’ αύτών τών έχθρών τοΰ γερ- 
μανισμ,οΰ, τών Σλάβων.

'Η δέ Πρωσσία εν μ,όνον διώκει έπιμόνως, 
τή ν  π α ν τ ε λ ή  έν ω σ ιν  π ά ντω ν  τώ ν  Γ ε ρ -  
μανών . Δίκαιοί δέ τοΰτο, ώς ή ’Ιταλία, 
καί εμμένει έν τή προαιρέσει αύτής, λέγου- 
σα ό'τι πράττει τοΰτο, προσταττόντων τών άπα- 
ραβάτων δικαίων τών εθνών. Οί ύπό τήν Αύ- 
στρίαν μ.έχρι τοΰδε τεταγμένοι Γερμανοί όφεί- 

λουσιν ά'οα ΐνα γενωνται μετ’ ού πολύ υπή
κοοι τοΰ νέου γερμανοΰ Καίσαρος, τοΰ αύτοκρά- 
τορος τής Πρωσσίας. ’Αλλ’ ή Πρωσσία άπαι- 
τήσει πρός τούτοις καί άλλο τι· ΐν’ άνα- 
κτη'σηται δηλαδ ή πάσας τάς έν τή Βαλ
τική γερμανικάς επαρχίας, ό'σαι τυγχάνουσι 
τεταγμέναι ύπό τήν 'Ρωσσίαν, μέχρι τής γερ
μανικής πόλεως 'Ρίγας, άνθαμ,ίλλου τής ’θδησ- 
σοΰ.

Ή Αύστρία αισθάνεται τό δυσχερές τής 
καταστάσεως αύτής, καθόσον άν τις δύνηται 
ΐνα κρίνη έκ τής άμ,φιρρεποΰς πολιτείας τοΰ 
Κ . Βάουστ, έκ τών άναριθμήτων προσκομμ,ά- 

ων, πρός ά. προσκρούει ή κυρία άρχή, έκ 
τής Καταστάσεως τοΰ Κ. Χοχενβάρδ ύπουργοΰ, 
έκ τών πρός τούς Σλάβους καί μάλιστα πρός 
τούς Πολωνούς καί τούς Ούγγρους εύμ.ενών 
καί κολακευτικών αύτής ύποσχέσεων· διότι, 
έκτος τοΰ δουκάτου τής Βιέννης, έννοεϊ ό'τι 
μέλλει ΐν’ άπολέση τά 8 0 0 0  0 0 0  τών Γερ

μανών αύτής ύπηκόων, τών κατοικούντων έπί 
τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμ-οΰ Λε'ΐθας. Καί 
διαφυλάξει μέν έν τώ  παρόντι τάς γερμανικάς 
αύτής χώρας· άλλ’ έπειδή τό κράτος τής Γερ
μανίας μεταβήσεται έκ τοΰ οίκου τοΰ Χαβ- 
σβούργου εϊς τόν τοΰ Χοχεντζόλερν, ό αύτοκρά

τωρ τής Αύστρίας βασιλεύσει μόνον τών έν~ός

της Λέϊθας χωρών, ώς ό βασιλεύς τής Σαξωνίας, 

υπήκοος δηλαδή κυριακός τής Πρωσσίας-
Ή  Αύστρία είναι υπομονητική, ’Αφ’ ού οί 

σοφοί τής Γερμανίας άπε'δειξαν ό'τι τό γερμα
νικόν γένος υπερέχει πάντων τής γής τών γε
νών· άφ’ ούή Πρωσσία, μ,εγάλακατορθώσασα, 
έπεκύρωσέ πως τήν άμφισβητη'σιμον ταύτην δό
ξαν, πάντες οί λαλοΰντες γερμανιστί σπεύδουσιν 

ΐνα γίνωνται δούλοι τών Πρώσσων· ό δέ παγ 
γερμανισμός κραταιοΰται, και μετ’ ού πολύ- 

επιτελεσθη'σεται.
Ή Αύστρία άφίσταται άρα τών έν Γερμανία 

πραγμάτων. Πρός τί λοιπόν ήλθεν είς ’ Ισχλ ό 
αύτοκράτωρ τής Αύστρίας παρά τόν νικήσαντα, 
ταπεινώσαντα, καί άδικήσαντα αύτόν αυτο- 
κράτορατής Γερμ.ανίας; Αναμφίβολον είναι ό'τι 
ήλθε ζητήσων άμ.οιβάς κατά τον κάτω Δούνα- 
βιν άντί τών γερμανικών επαρχιών, άς μέλ
λει άποβαλεΐν. Ή Πρωσσία καί ή Αύστρία 

μεταχειρίζονται τόν εργολάβον τών βλαχομολ- 
δαβικών σιδηροδρόμων Στρομβέργ πρός τό κα- 
λύπτειν τούς σκοπούς αύτών. ’Αλλ’ ή Πρωσ

σία ή ό π α γ γ ερ μ α ν ισ μ ό ς  έ'χει αντίπα
λον φοβερόν τήν 'Ρωσσίαν ή τόν πανσλαβι
σμόν, άμ.ιλλώμενον πρός αύτήν περί τής παν- 
τοκρατορίας. Διό ή Πρωσσία, θέλουσα ΐν’ έμ- 
ποδίση τήν κατά τόν Δούναβιν πρόβασιν τών 
'Ρώσσων, ραδιουργεί, καί είναι έτοιμος ΐν ’ 
άφήση τήν Αύστρίαν ΐνα προσλάβη πολλάς κατά 

τόν κάτω Δούναβιν χώρας μέχρι τοΰ Εύξείνου 
Πόντου. Διότι ό πανσλαβισμός, φάντασμα Πέ
τρου τοΰ Μεγάλου, διωκόμενον ύπό τής Αικα
τερίνης καί τών διαδόχων αύτής μ.ετ’ άσυγ- 

-κίΐτου έπιμονής καί δεινότητος, σκοπός δέ 
εϊς δν μ,άλιστα τείνει πάντοτε ύπερπονοΰσα 
ή 'Ρωσσία άπό εκατόν έτών, δύναται μ.όνος 
ΐνα κατέχη τόν παγγερμανισμόν καί διαγωνί- 
ζηται πρός αύτόν περί τών πρωτείων έν τίί 
Εύρώπη. Γνωρίζουσι δέ τοΰτο κάλλιστα οί Γερ
μανοί, μ,άλιστα δέ οί Πρώσσοι, ών οί πολιτι
κοί καί οί σοφοί εργάζονται νυχθημερόν *<ίαί 
άόκνως πρός άποσκέδασιν τοΰ φαντάσμ,ατος τοΰ 

πανσλαβισμού, ό'περ θωπεύει ή 'Ρωσσία άπό 
πολλοΰ, έργαζομ-ένη ύπέρ τούτου συνεχώς, ώς έν 
τη μηχανική ή επίμονος δύναμ,ις, ώς τό στα- 
λάζονΰδωρ, τό κοίλαΐνον τόν λίθον.

Οί Πρώσσοι έθνογράφοι, βοηθούμενοι ύπό τής 
πρωσσικής διπλωμ,ατίας, μεταποιοΰσιν άπό 
τίνος τήν ιστορίαν τής 'Ρωσσίας, καί τών 55 
εθνών, έξ ών αΰτη σύγκειται· καί ώς ό Μι- 
ραβώ, άποκρινόμενος πρός τό ψήφισμα Αικα
τερίνης τής δευτέρας, κηρύττον τούς 'Ρώσ- 
σους Ευρωπαίους τό γένος, « Οί 'Ρώσσοι, εί- 
πεν, είναι Εύρωπαΐοι έκ τοΰ κομπώδους όρι- 
σμοΰ τής αύτοκρατείρας, » φΟ,οτιμοΰνται ΐν’ 
άποδείξωσεν ούχί άλόγως ό'τι οί 'Ρώσσοι δεν εί
ναι Εύρωπαΐοι τό γένος· ό'τι ή μεγάλη μογγο
λική καί ταρταρική εισβολή καί δυναστεία, άττώ- 
σασα τούς Σλάβους πέραν τοΰ Δνΐεπερ ποτα- 
μ,οΰ, κατέστησεν εϊς Ρωσσίαν δύο διάφορα άλ- 
λήλων έ'θνη, ήτοι πέραν μέν τοΰ Δνίεπερ τούς 
αύτόχθονας Σλάβους, άπογόνους τών γεωργών 
Σκυθών τοΰ Ηροδότου, ιντός δέ αύτοΰ, ήτοι 
εις την αληθή Ρωσσίαν, τούςΤζούδους f τούς βο
ρείους Ρώσσους), τούς Μοσκοβίτας ( τό ασια
τικόν φΰλον τοΰ Βόλγα), τούς μ-ογγολικούςΤαο- 
ταρους, καί τέλος τά  έκ τών μετοικισμών τών 
Περσών κατασταθεντα εις αύτήν μ.εσημβρινά 
φΰλα.

Ταύτα δια-εινονιαι οί σοφοί τής Γερμανίας

πρός τάς πανσλαβικάς έγκλίσειςτής 'Ρωσσίας, 

παρά τήν έπιγραφήν τής μεγάλης πυραμίδος 
τοΰ Νόβγορωδ, Φίλοτιμόύμενοι ό'πως έπεκτεί- 
νωσι τά όρια τής Γερμανίας μέχρι τής γερμα
νικής πόλεως 'Ρίγας καί μέ^ρι τής Δουίνας, 
ώστε έπιτρέψαι τ·?ί Αύστρία ΐνα καταστήση με
γάλην άπό τών σλαβικών λαών ομοσπονδίαν, 

έκτεινομένην πρός μέν μεσημβρίαν άπό τών 

Βαλκανίων ορών εις τάς έκβολάς τοΰ "ίστρου, 
πρός δέ άνατολάς μέχρι τοΰ Δνίεπερ ποταμ-οΰ, J 

μέλλοντος όοίου τής 'Ρωσσίας,
Ό τ ι  δέη A ύστρία όμογνωμονεΐ νΰν τή Ποωσ- 

σία ταΰτα, καταφαίνεται έκ τών πρός τά σλα- ί 
βικά έ'θνη ύποσ/έσεων καί θωπειών αύτής, έκ τής 
δυσαρεστήσεως τών Γερμανών αύτής υπηκόων, 
έκ τών ονειροπολημάτων τής άποκαταστά- 
σεως τής Πολωνίας, άτινα σχεδιάζονται άνα- 
φανδόν έν Λεμ,βέργη, καί έκ τής περί παραιτή- 
σεως τοΰ πρωθυπουργού Βάουστ διαδοθείσης 

φήμης. Ταΰτα δέ πάντα άποδεικνύουσιν ό'τι ή έν 
Ισχλ έ'ντευξις, καί αί έν Καστάϊν κοινολο- 

γίαι τών δύο αύτοκρατόρων άφορώσιν είς τά 
έξής. Ιον. Τήν παραχώρησιν τή γερμανική 

όμ.οσπονδία τών ^ωρών τής Αύστρίας , κα- 
τοικουμένων ύπό 8 0 0 0  0 0 0  Γερμ,ανών περι- 
πού. 2°ν. Τήν όμ.όνοιαν τών δύο αύτοκρατό

ρων πρός τό καταστήσαι πρόχειρον καί εΰκο- 
λον τήν έ'κτασιν τής Αύστρίας μ.έχρι τών 
έκβολών τοΰ Ίστρου. 3°ν. Τήν διαβεβαίω- 
σιν τών δικαίων τής Πρωσσίας πρός τούς κατά 
τήν Βαλτικήν γερμανικούς τόπους τούς κατεχο- 
μένους ύπό τής 'Ρωσσίας. 4»ν. Τήν συμπτω- 

ματικήν κατάστασιν Σλαβικού τίνος βασιλείου, 
περιοριζομένου πρός μεν άρκτον ύπό τών χω 
ρών τής παλαιάς Πρωσσίας, πρός δέ ήλιου ανα
τολήν ύπό τών ποταμ-ών Δουίνα καί Δνίεπερ , 
πρός δέ μεσημβρίαν ύπό τοΰ Εύξείνου πόντου.

Ταΰτα διανοείται ή Πρωσσία, φοβουμένη τήν 
ταχέως αύξανομένην δύναμιν τής 'Ρωσσίας. 
’Αλλά πόσων ενιαυτών, πόσων πολέμων έ'σται 

χρεία πρός τό έπιτελέσαι τό φάντασμα τοΰτο;

Ε Π ΙΣ Τ Ο Α Α Ι Ε Ξ  Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΠΡΟΣ ΕΙΙΙΣΐΡΟ Φ ΙΙΧ  ΤΩΝ IOY1AIQN

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ.

Τί δύναταί τις ΐνα φρόνηση καί εΐπη περί 
έ'θνους πλουσίου και νουνεχούς παραβλέποντος 
παο ’ έαυτω μίν άποθνήσκοντας κατ’ έ'τος ύπό 
τής πείνης μυριάδας άνθρώπων έν ταΐς άγυιαΐς 
τών μεγάλων πόλεων, άμεριμνοΰντος περί τής 
έκ τής πενίας διαφθοράς καί κραιπάλης μ,υριά- 
δων γυναικών ομοεθνών καί ομοθρήσκων, δα- 
πανώντος δέ εν έκατομμ-ύριον φράγκο^ν κατ’ 
έ'τος πρός έπιστροφήν τών ’Ιουδαίων είς τόν 
χριστιανισμόν;

Ή άποστολομ,ανία τών ’Λγγλων παρωδήθη 
πολλάκις έν σχήματι γυναικός, τής Βρεττα- 
νίας, άναχωρούσης είς ξένας χώρας μετεσχη- 
ματισμ.ένης είς εκβιβαστήν πλοίου ( debar- 
deur) , έχούσης έν μέν τή μια τών χειρών 
τήν Αγίαν Γραφήν, έν δέ τή έτέρα δύο φιά- 
λας, τήν μέν ρωμίου, τήν δέ οπίου.

’Απότίνος καιροΰ συνέστη έν Λονδίνω 'Ε τα ι- 
ρΓot πρός έπ ισ τρ ο φ ή ν  τώ ν  Ιουδαίω ν ε ίς  
τόν χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ό ν , δαπανώσα περί έν έκα- 
τομμύριον δραχμ.ών κατ’ έτος, καί προτιθε-

μένη «ΐνακηρύττη τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
τ ο ΐ ς  θέλουσιν  ή μή ΐν ’ ά κ ο ύ ω σ ιν  αύτήν 
(τό κατά λέξιν wheter they will hear, o r whe- 
ter they will forbear.)

'Η εταιρία, ής έδρα είναι εν Λονδίνω, σύγ- 
κειται εκ λόρδων, ιερέων, γυναικών, πλουσίων 
έμπορων, οίτινες χορηγοΰσιτάς δαπάνας. Έ χει  
δέ επιτρόπους καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην καί 
Ασίαν, μάλιστα δέ τήν Μικράν, έ'νθακατέστη- 

σεν άπό τίνος ’ίδια πρός τόν σκοπόν εύαγγε- 
λικά καταστήματα,

Ή εταιρία γνωρίζει καλώς ό'τι τό δόγμα 
τών διαμ,αρτυρομ,ένων ούδόλως επιδίδει έν 
’Ανατολή, ής οί διάθερμοι λαοί δέν δύναν- 
ται ΐνα συνεθίσωσιν έαυτους πρός θρησκείαν 
άπλώς ρητορικήν, καί ό'τι μόνη ή έλληνική καί 
ρωμαϊκή εκκλησία ήδυνήθησαν ΐνα κατορθώ- 
σωσί πως τοΰτο, τών λαμπρών αύτών τελε
τών χάριν καί τής πομπικής λατρείας, άλλ’ 
ούχί δι’ όμ,ιλιών ξηρών καί άηδών, έν γλώσση 
ήν ό ίεροκήρυξ γνωρίζει άτελώς. ’Αλλά ταΰτα 
πάντα δέν έμ,ποδίζουσι τής έπιχειρήσεως τούς 
Αγγλους. Επειδή φαίνονται πιστεύοντες ότι, 
άν^μή κατώρθωσάν τι παρά τοΐς Τούρκοις, 
τοΐς Αρμ.ενίοις ή άλλοις άσιατικοΐς λαοΐς, εύ- 
τυχήσουσι π7,έον παρά τοΐς ’ίουδαίοις, καν 
ούτοι τυγχάνωσι γεννηθέντες έν ’Ανατολαΐς.

Οί Αγγλοι ιεροκήρυκες δέν άποκαρτερώσιν 
ευκόλως, εργάζονται δέ έπιμ,όνως τό έ'ργον αύ
τών. Στέλλουσι δέ καθ’ έκάστην είς τό Λον- 
δΐνον τηλεγραφήματα συγχαίροντες τή Ε τα ι
ρία έπί έκάστω ’ίουδαίω, όν κατορθοΰσιν ΐνα 
μεταστρέψωσι δι’ ό'ρκων, μή φροντίζοντες άν 
ό νεοπειθής ούτος ήναι άπλώς άθλιος τις 
Εβραίος, δελεασθείς ύπό ολίγων λιρών στερ

λινών μ.άλλον, προτεινομ.ένων αύτώ άπομνυ- 
μενω τήνπροτέραν αύτοΰπίστιν, ή ύπό τής υψη
λής εύαγγελικής τών ιεροκηρύκων διδασκαλίας.

Οί άπόστολοι ούτοι έργάζονται μάλιστα 
μετά πλείστης όσης προθυμίας έν 'Ρωσσία καί 
ταΐς λοιπαΐς σλαβικαΐς χώρ5«ς. Έ ν Λονδίνω 
ό'μως, ό'που οί ’Ιουδαίοι ίσχύουσι μ,εγάλως καί 
φυλάττουσιτήν έκκλησίαν αύτών, δυσκόλως ιε
ραπόστολός τις τολμά ΐνα παοαστή εϊς τήν 
συνοικίαν τών ’Ιουδαίων, έπειδή κινδυνευει 
περί τής ζωής.

Οί άπανταχοΰ τής γής ’Ιουδαίοι προσήλυ
τοι ούδέποτε εγένοντο ύπέρ τούς διακοσίους 
τόν αριθμόν κατ’ έ'τος. Τών δέ δαπανών ού- 
σών 4 0  0 0 0  λιρών, βλέπομεν ό'τι έκαστος 
προσήλυτος έξαγοράζεται άντί 5 0 0 0  φράγκων, 
ποσον τοσουτω μ.εΐζον ό'σω οί Ιουδαίοι προσή
λυτοι δέν καταναλίσκουσιν, ούδ’ άναγκαζόμε- 
νοι, οΰτε ρωμιόν, οΰτε όπιον, οΰτε άλλα αγ
γλικά γεννήματα, ώς οί Κινέζοι, οί ’Ινδοί, 
ή οί άλλοι άγριοι λαοί. ’Α λλ’ έπ:ιδή οί 
Ιουδαίοι βοηθουσιν ώς γνωστόν άλλη'λοις εΐ- 

περ τι καί αλλο έθνος, φιλοτιμ,οΰνται, άν.’ 
αποσκιρτήσαντος ύμοθρήσκου τινός , ΐνα δια- 
φθείρωσι τό έμπόριον αύτοΰ, οΰτως ώστε άπαν- 
τες οί προσήλυτοι, άσπασάμενοι τόν χριστια
νισμόν τών χρημ,άτων χάριν, έπανέρχονται ού 
πολύ ύστερον είς τόν ’Ιουδαϊσμόν, μ,άλιστα έάν 
ή έταιρία μή θέληση ΐνα πορίζηται αύτοΐς διά 
βίου τά  πρός τό ζήν.

Πρό τίνος χρόνου ή έταιρία αΰτν) έ'πεμψε 
πρέσβεις είς τήν Πετρούπολιν, ζητουντας παρά 
τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου ΐνα προστα- 
τεύση τούς έν ’Οδησσώ ’Ιουδαίους άπό τών 
επιβουλών τών Ρώσσων καί μάλιστα τών 
Ελλήνων. Οΰτω οί λογικώτατοι Άγγλοι που 
μέν πρεσβεύονται ύπέρ τοΰ Ιουδαϊσμού, ποΰ 
δέ πολεμοΰσιν αύτόν διά τών ιεροκηρύκων?



ΠΡΟΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ·

Ώ ς παλαιός φίλος της οικίας τοΰ έν Γρενόβλη συν- 
ταγμαρχουΣ. έκλήθην πρό τινων ετών ίνα μετάσ-/ο> 
τών υπέρ τών γάμων της Ιρασμιωτάτης αύτοΰ Ουγα- 
τρος τελούμενων έορτων, αίτινες έγένοντο μεγαλοπρε- 
πέσταταί' διότι άπαντες οί εύγενεΐς της Γρενόβλης 
συνηλθονεις τήν επαυλιναΰτοΰ, δποίς μεταλάβωσι τών 
χορών και τών συμποσίων τοΰ γάμου.

Η επαυλις περιηχειτο ύπδ ευθυμίας κα'ι ευφρόσυ
νης. Αλλά μονος δ πατήρ της νεονύμφου έφαίνετο κα- 
τεχομενος ίιπδ μεγάλης λύπης. Ήρώτησα αυτόν τίς 
ή αιτία της τοσαύτης μελαγχολίας. Ούδέποτε δέ 
λησμονήσω τήν άπόκρισιν αύτοΰ.

Η ήμερα αΰτη, λέγει πρός με δ συνταγματάρ
χης Σ ., είναι εύνυχεστάτη πασών διο'τι δίδω τήν 
Θυγατέρα μου εις άνδρα αγαθόν και περίβλεπτον κα- 
ταστησοντα βεβαίως αύτήν εύδαίμονα. Αλλ’ ό’μως 
νομίζω ό'τι ή ήμέρα αΰτη έσται και δυστυχεστάτη · 
προαισΟανομαι δτι μέγα τι δυστύχημα έπίκειται τή 
οϊκογενεία μου . . .

—  Ι'.νω δε οΰτω λυπηρώς άπεκρίνετο, ή έτέρα αύ · 
τοΰ θυγάτηρ, κορασίς δεκαετής ωραιότατη, ώς £οδον 
τοΰ μαΐου, προσήλθεν άσπαζομένη και περιβάλλουσα 
αύτδν χαριέντως.

Ούτος δέ προαισΟανο'μενος δτι ήσαν οί τελευταίοι 
αύτης ασπασμοί,

— Ταλαίπωρον τέκνον! άνέκραςε καταφιλών αύτής 
τδ μέτωπον ! Ταλαίπωρε Μαρία ! Θεέ μου, Θεέ μου, 
άπόστησον άφ’ ήμών, άπο'στησον άπ’ αύτης τήν έπι- 
κρεμαμένην συμφοράν! . . .

Ή το ήδη ή ένδεκάτη τής πρωίας. Τα παιδία έτρε- 
χον εις τους κήπους τής έπαύλεως φαιδρώς παίζοντα 
τον λεγόμενον κρυπτόν (cachette), παίγνιον δπερ 
Ιπαίζομεν πάντες παιδία οντες, καί έκρύπτοντο παν- 
ταχοΰ τής έπαύλευις.

Αίφνης τα παιδία, ζητοΰντα τήν συμπαίζουσαν μι
κρήν Μαρίαν πανταχοΰ και μή ευρίσκοντα αύτήν, με- 
ριμνώσι, κραυγάζουσι, και μετ’ ολίγον πάντες οί είς 
τήν επαυλιν κεκλημένοι άγωνιώσιν υπέρ αύτης, το- 
σοΰτο μάλλον οσον έβλεπον τον πατέρα κλαίοντα άπα- 
ρηγορήτως. Πάντες δέ έξετάζουσι τήν επαυλιν, δια
τρέχουν τους κήπους και τδ άλσος και τά πέριξ τής 
επαύλεως. Αλλ’ οίμοιίτά πάντα εις μάτην· διότι εκ - 
τοτε ή μικρά και ώραιοτάτη Μαρία ήφανίσθη διά παν
τός ! . . Καί νομίζω δτι βεβαίως άποθανοΰσα δλιγώ- 
τερον αν Ιλύπει ήμας ή αν ήμφιβάλλομεν περί της 
ζωής αύτής.

Τέσσαρα μετά ταΰτα ετη ετυχον πάλιν εν τή έπαυ- 
λει τοΰ φίλου μου Σ . . . πενθοΰντος αείποτε τδ άπο- 
θανδν προσφιλέστατον τέκνον.

— Ήδη παρήλθον τέσσαρα έτη, αγαθέ φίλε, λέγει 
μοι πάλιν ούτος, άφότου άπώλεσα τήν προσφιλεστά- 
τήν μοι Μαρίαν! Όπόσον ωραία αν ήτο τιόρα δεκαές 
Ιτών ούσα, έάνεζη! Αλλά φεΰ! βεβαίως τδ τέκνον 
μου άπιόλετο διά παντός.

Καί Ισιώπησε. Τά δάκρυα ε{55εον άφθονα εκ τών 
οφθαλμών αύτοΰ· τδ δέ πρόσωπον επεσκίαζε ζοφερδν 
πένθος. Αίφνης δέ Εγείρεται προπετώς, καί

—  Φρικιόδης ιδέα! ανακράζει, αποτρόπαιος θάνα
τος ! Έάν ή νέα αΰτη προαίσθησις ήναι αληθής, ώς 
ή προτέρα! . . . ελθέ μετ’ έμοΰ, φίλε.

Έπορευθην μετ’ αύτοΰ είς τδν 6πδ τήν οροφήν σι
τοβολώνα τής επαύλεως.

— Τδ τέκνον μου είναι Ινταΰθα, λέγει μοι, δει- 
κνύων παλαιδν μέγιστον κιβώτιον σιδηροΰν, έγκατα- 
λελειμμένον εκεί άπδ πολλών ετών. Τδ κλειδών δέν 
είναι ετι εν αύτω. Διότι ίσως τδ τάλαν, θέλον ίνα 
κατακλείση Ιαυτδ είς τδ κιβώτιον ασφαλώς, άφεΐλε 
τδ κλειδών, καί μή δυνηθέν ίνα εξέλθν], άπέθανεν έν 
τώ κιβοιτίω, δπερ έγένετο δ τάφος αύτοΰ.

Καί δ’τε μετά τάς Ιπιμόνους προσπαθείας δύο σι
δηρουργών ήνοίχθη τέλος τδ σιδηροΰν κιβώτιον, εΰρο- 
μεν έν αύτώ τδν σκελετδν τής δυστυχοΰς Μαρίας, πε- 
ριβεβλημένον ετι τήν ο̂δόχρουν έσθήτα ήν έφόρει κατά 
τήν ήμέραν τών γάμων τής αδελφής.

ΚΑΘΟΛΜΟΒΟΛΗΣΙΣ

ΤΩΝ Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν

1Γ.

Το όβούζιον εκφέρει επί τής κωνοειδούς αύ
τοΰ κορυφής καυλόν μετάλλινον, οστις, καταλη- 
γων είς οξύ, πλήττει άμ.α καταπεσόντος αύτοΰ 

απτικόν τι καψάκιον (capsule fulminante), 
δπερ άνάπτει τήν έν τώ  όβουζίω πυρίτιδα, καί 
διαρρη'γνυται είς πλεΐστα πανταχόσε έκριπτό- 
μενα τεμάχια. Τό όβούζιον, πίπτον εις γην 
παχεΐαν, πολύπορον ή ύγράν, δέν έκρη'γνυται, 
άλλα όιεισδύεται εις αύτήν πολλάκις είς βάθος 
δύο καί τριών μέτρων. Έ νια  δ’ αύτών άντί πυ- 
ρίτιδος περιέχουσι πετρέλαιον καί άλλας εύ- 
πυρώτους ύλας· άλλα δέ, τά  φοβερώτατα πάν
τω ν, περιέχουσι 2 0 0  μέχρι 5 0 0  μικροτέρας 
σφαίρας, ών τά  μεταξύ κενά πληροΰνται θείου.

Το όβούζιον, διατρέχον περί 4 0 0  μέτρα άνά 
παν δευτερόλεπτον, εκφέρει ήχον άπαίσιον συ- 
ριγματώδη, άκουόμενον εις άπόστασιν μέχρι 
3 χιλιομέτρων, δν ό άπαξ άκούσας ούδέποτε 
λησμονεί’. 'Η ταχύητς μεθ ής διατέμνει τον 
αέρα είναι τοσαύτη, ώστε γίνεται άόρατον, καί 
μονον αίσθανό .θα αύτό, δταν, καταπεσον, 
δια ο ραγή μετά ροθίου βίας καί κρότου.

Οί Πρώσσοι ήρξαντο τοΰ καταβομβολισμοΰ 
τών μέν περί τούς Παρισίους φρουρίων τή 
ποωί'α τής 2 7  δεκεμβρίου τοΰ 1 7 7 0 ,  τής δέ 
πόλεως κατά τήν πρωίαν τής 6 ίανουαρίου, καί 
διετέλεσαν πυροβολοΰντες αύτήν μέχρι τ ή ς 2 7 .

Τά άπο πολλοΰ ύπό τοΰ βασιλέως Γουλιέλ- 
μου όρμητικώς αναμενόμενα γιγάντεια κανό
νια τοΰ Κρούππ έθαυματούργησαν επί τρεις 
εβδομάδας, καθ’ άς έγενόμεθα αύτόπται τής 
φρικωδεστάτης διά πυροβόλων δπλων μά
χ η ς, έν ή 1 5 0 0  κανόνια παντοίου μεγέθους, 
άπό τών 12  μέχρι τών 9 6 ,  έξηρεύγοντο πΰρ 
καί θάνατον έπί τήν άτυχή λιμώττουσαν καί 
ριγοΰσαν πόλιν. Περί τό άπειρον τοΰτο πλήθος 
τών πυροβόλιον δπλων ήσαν συνοιθροισμέναι
7 5 0 ,0 0 0  βολαί ήτοι 5 0 0  όβούζια ν.αί άλλοι 
μύδροι άνά παν κανόνιον, μετακομισθέντες 
πολλαχόθεν τής Γερμανίας πρός τόν καταβομ- 
βολισμόν τής μεγάλης πόλεως. Ή φοβερά αύτη 
τηλεβολοστοιχία υπηρετείτο ύπό 15 5  ταγμά
των πυροβολικών, έκάστου τάγματος συγκει
μένου έξ 1 0 0  υπηρετών, ήτοι 2 5 ,0 0 0  πυρο- 
βολιστών. Βεβαίως δέ οί Πρώσσοι μεγάλως 
έ'βλαψαν τήν πόλιν. ’Αλλ’ ή βλάβη δέν έγέ
νετο άνάλογος πρός τούς πόνους καί τάς δα- 
πάνας άς κατέβαλον οί έξαρτύσαντες καί μετα- 
κομίσαντες τήν τοσαύτην κεραυνοστοιχίαν. Καί 
ή μέν πόλις, ύποστάσα γενναίως τό κακόν, 
έδοξάσθη· οί δέ Πρώσσοι, θελη'σαντες ίνα βλά- 
ψωσιν ανθρώπους άβλαβεΐς, καί νοσοκομεία, 
καί πτωχοτροφεΐα, προσοφλισκάνουσιν ώμό- 
τητα καί άπανθρωπίαν. Διότι καθ’ δλας τάς 
συνοικίας τ ή ; άριστεράς όχθης ούδεμιάς έφεί- 
σαντο εκκλησίας, ούδενός νοσοκομείου, ούδε
νός σκολείου, καί ούδενός φιλανθρωπικού οικο
δομήματος· φιλοτιμηθέντες μάλιστα ΐνα βλά- 
ψωσι τάς πτωχοτάτας τών πολιτών τάξεις, 
καί καταστρέψωσιν ού μόνον τά νοσοκομεία, 
άλλά καί τά  μνημεία τών επιστημών καί τε 
χνών.

*0 καταβομβαρδισμός τής πόλεως ήρξατο 
άνευ ούδενός προλαβόντος προαγγέλματος, ώς 
ειθισται παρα τοϊς πεπαιδευμένοις λαοΐς. Αλλ 
έάν ό πόλεμος ήναι καθ’ εαυτόν μονομαχία δύο 
εθνών, ό θέλων ΐνα προσβάλϊΐ τόν άντίπαλον

οφείλει ΐνα προαγγείλη αύτώ τοΰτο, ώς πράτ- 
τουσιν οί ξιφομαχοΰντες, οϊτινες, πριν η άρ- 
ξωνται ξιφομαχίας, χαιρετίζουσιν άλλήλους 
διά τοΰ ξίφους. Αλλως τε δε τίς ή ωφέλεια 
τής πυροβολήσεως γυναικών άβλαβων, καί 
παίδων, καί γερόντων, καί ιδιωτικών κατοι
κιών ; Καθ δλον τό μήκος τών παρά τά οχυ
ρώματα τής πόλεως οδών αί μέν οΐκίαι κατε- 
στράφησαν ύπό τών όβουζίων, πολλοί δέ τών 
κατοίκων διεφθάρησαν μή δυνηθέντες ΐνα δια- 
σωθώσι φεύγοντες.

Το όβούζιον έπισκήπτει ώς κεραυνός, έπι- 
φερον τα αύτά παράδοξα αποτελέσματα. Οΰτω 
λ. χ . όβο ύζιον έπισκήψαν εις τ ι ιπποστάσιο ν, 
δπου ήσαν είκοσιτέσσαρες ίπποι, άπέκτεινεν 
οκτώ καί έτραυμάτισεν έννέα έξ αύτών. Έ τ ε 
ρον δέ έπισκήψαν είς τήν Σχολήν τής Μεταλ
λουργίας έ'πεσεν έπί τήν τράπεζαν τοΰ καθη- 
γητοΰτής Ορυκτολογίας Δοβρέ, καί εμεινεν έκεί 
ακίνητον μή έκραγέν. Κατά παράδοξον δέ συγ
κυρίαν ό Κ . Δοβρέ ήσχολήθη έπί πολλά ετη 
περί τήν μετεωρολογίαν, καί έσπούόασε λίαν 
έπιμελώς μάλιστα τά περί τήν φύσιν τών λε
γομένων μετεωρολίθων, ή λίθων καταπεσόν- 
των έζ ούρανοΰ, περί ών εγραψεν άιιολογωτά- 
την πραγματείαν. Οί δέ μετεωρόλιθοι, συγκεί
μενοι όλοσχερώς σχεδόν έκ σιδη'ρου, ώς τά 
όβούζια, διατρέχουσί καταπίπτοντες τήν αύ
τήν έκείνοις τροχιάν. Τό όβούζιον λοιπόν τής 
Μεταλλουργικής Σχολής δύναται ίνα /  ρησι- 
μεύση ώς δείγμα νέου είδους άερολίθου έν τή 
όρυκτολογική συλλογή τοΰ Κ. Δοβρέ.

Καί δμως ή άπάνθριοπος αύτη πραξις ούδό- 
λως συνέβαλεν εις τήν παράδοσιν τών φρου
ρίων καί τή·ς πόλεως, άν μή έτερος έ'/θρος, 
ό δεινός λιμός, κατεδείκνυε τό αδύνατον πάσης 
έν τώ  μέλλοντι άντιστάσεως. Διότι κατά τάς 
τελευταίας τής πολιορκίας ημέρας έπέλειψε τήν 
πόλιν, πλήν τοΰ ίππείου κρέατος, εύλαβώς καί 
τούτου διανεμομένου, παν σχεδόν τρόφιμον 
ό δ’ όλίγιστος άρτος, ον έλάμβανεν έκαστος, 
κατήντησε τοσοΰτον μέλας καί σκληρός ώστε 
πολλοί έδυσπέπτουν· καί έν έπιμε'τρω ταλαι
πωρίας τό ψΰχος, δπερ διετέλεσεν ον δριμύ- 
τατον έπί δύο μήνας, κατέστη τέλος άφόρη- 
τον, μάλιστα τής έλλείψεως ένεκα ανθράκων 
καί καυσίμων ύλών. Ό  δέ λαός ήρξατο τρώ- 
γων κόρακας, κύνας, γαλάς, μάλιστα δέ μΰς 
πωλουμένους άναφανδόν έν ταΐς άγυιαϊς καί 
ταΐς άγοραΐς. Τά σπανιώτατα πτηνά, οί έλέ- 
φαντες, οί ρινοκέρωτες, οί στρουθοκάμηλοι, καί 
αύτοι οί πίθηκες τοΰ ζωολογικού κη'που έπω- 
λη'θησαν άντί πολλών χρημάτων τοΐς κρεω- 
πώλαις, ή διενεμήθησαν τοϊς νοσοκομείοις. 
Έ ν  ώόν έπωλεΐτο άντί φράγκων τριών" μία 
δρνις άντί όγδοήκοντα. Τά δέ γεώμηλα ήσαν 
ΐσοστάσια τώ άργύρω. Ειδομεν δέ ημείς αύ- 
τοί ίππον φερόμενον εις τό σφαγεϊον, δστις, 
καταπεπονημένος καί λιμώττων άπό πολλοΰ, 
έπεσε χαμαί. Τοΰ δέ ιππηλάτου άποχωρήσαν- 
τος δπως ζητήση βοήθειαν ύπέρ τοΰ ίππου, τό 
λιμώττον πλήθος, νομίσαν έγκαταλειφθέντα, 
έπιπεσόν κατέκοψεν αύτόν διά μαχαιρών καί 
πελέκεων, μέχρις ού μετά μιας ώρας τέταρτον 
έποινελθών ό ιππηλάτης δέν εύρεν άλλο τοΰ ίπ 
που ύπολειφθέν πλήν τόν χαλινόν, τά  ώτα 
καί τήν ουράν.

—  Άν τούλάχιστόν μοι άπε'λειπον μίαν 
πλευράν έπί δεϊπνον ! ελεγε θρηνών. Και άπο- 
σπάσας μόνον τόν χαλινόν τοΰ ίππου άπήλθε 
περίλυπος.

Λ. Μ.

Η Π Ο Ι Κ Ι Λ Η .

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ.

Πλούτος δ της ψυχής πλοΰτος 
[μόνος εστίν αληθής.

Τ ’ άλλα δ’ έχει λύπην 
[πλείονα τών κτεάνων.

Τδν δέ πολυκτέανον καί 
[πλούσιόν έστι δίκαιον

Κλήζειν, 6ς χρήσθαι 
(τοϊς άγαθοϊς δύναται.

Α Ο Τ Κ ΙΑ Ν Ο Ϊ.

«Knowledge is pow er». Ή παιδεία 
είναι δύναμις, λέγουσιν οί Άγγλοι. 'Π δέ σοφή 
αύτη γνώμη καταφαίνεται έ'τι σοφωτέρα έκ τής 
επομένης συντόμου βιογραφίας τοΰ τήν Ε λ 
λάδα πολλαχώς και παντοιο- 
τρόπως τιμήσαντος καί εύερ- 
γετήσαντος άνδρός, ούτινος 
παρατίθεμεν τήν εικόνα.

Ό  ιατρός Απόστολος Λρ- 
σάκης έγεννήθη τή 6  ίανουα
ρίου τοΰ 1 7 9 2  έ'τους έ'ν τινι 
μικρά τής ’Ηπείρου κώμη Χο- 
ταχόβω τής έπαρχίας Κορι- 
τζάς. 'Ο πατήρ αύτοΰ, φοβη
θείς τήν οργήν καί άδικίαν 
τοΰ τότε σατράπου τών Ιω - 
αννίνων Χλή Τεπελενλή, κατέ- 
φυγεν εις Πρεμετήν, ένθεν, 
άσφαλίσας τά  τέκνα, άπήλθεν 
είς Βουκορέστιον, δπου ε ’ν/& 
δύο έκ πατρός θείους, καί 
άδελφόν Γεώργιον, δστις, ά
κούσας τάς δυστυχίας τής οί- 
κογενείας, έκάλεσε κατά τήν 
παρ’ Έλλησιν άληθώς άξιο— 
θαύμαστον φιλοστοργίαν τά  
τέκνα έκείνου εις Βουκορέ- 
στιον. Έ ν  δέ τούτων ήτο καί 
ό Απόστολος ’Αρσάκης, δν, 
ίδών εύφυή καί αγαθόν, έ'πεμ- 
ψε τώ  1 8 0 4  έκπαιδευθησό- 
μενον είς Βιέννην, τά  μέν 
Ελληνικά παρά τώ  τότε δια- 
ση'μω Νεοφύτω Δούκα, τά  δ’ 
έγκύκλια μαθήματα έν τοΐς έκεΐ 
γερμανικοΐς διδασκαλείοις.

Τόν Αρσάκην ήγάπησε καί έπεμελήθη αύ
τοΰ διαφερόντως ό Δούκας· δθεν καταοτύσας 
αύτόν παντοία γνώσει καί μάλιστα τίί τής 
ελληνικής, ώς ένενόουν τήν σπουδήν αύτής οί 
αρχαίοι διδάσκαλοι, προύπεμψεν αύτόν τώ 
1 8 1 0 εις τό έν Άλη Πανεπιστήμιον, ένθα έμα- 
θεν έπιμελέστατα τήν ιατρικήν έπί τρία έτη. 
Τό δέ δίπλιομα αύτοΰ φέρει τόν βαθμόν άρι
σ τα . Μάλιστα δέ έγένετο γνωστός τοΐς τότε 
έν Άλη σοφοΐς, έν οίς διέπρεπεν ό διάσημος 
άνατόμος Μέκελ, καί καθόλου έν Εύρώπη άπό 
τοΰ διδακτορικού θέματος αύτοΰ, έκλέξας έκ 
τοΰ δυσκολωτάτου μέρους τής φυσικής ιστο
ρίας, τής ’Ιχ θ υ ο λ ο γ ία ς  τό έ'τι δυσκολώτε- 
ρον θέμα, τήν α να τομ ική ν  διαγραφήν τοΰ  
εγκεφ άλου κα ί τοΰ  ν ω τια ίο υ  μ υελού τώ ν 
ιχθύων *. Η διατριβή ένομίσθη τό έντελέ- 
στατον τών τότε περί τής ύποθεσεως ταύτης 
πονημάτων διο και μετεφρα^θη εις διαφόρους 
γλωσσάς, και διεμεινε μέχρι σήμερον μία τών

‘ De piscium Ccrebro et Medulla Spinalli, dc 
Apostolo Arsake, Epirota.

αρίστων περί τής ύποθεσεως ταύτης πραγμα
τειών, ρνημονευομίνη παρά πάντων τών περί 
τό νευρικόν σύστημα τών ιχθύων άσχοληθέν- 
των φυσικών. Ό  δέ μέγας άνατόμος Μέκελ, 
κατανοησας τήν αξίαν τοΰ πονήματος, εγραψεν 
εις τόν ’Αρσάκην τήν έςής λατινικήν επιστολήν.

Άποστόλω ’Αρσάκη 

’Ιωάννης Φρειδερίκος Μέκελ 

Χαίρειν.

« ’Αναγνούς προσεκτικώς τήν·σήν πραγμα

τείαν ύπερεχάρην δτι έγένου καί σύ έκ τών 
έμών φίλων. Καίπερ δέ συμφωνών πρός σέ έν 
πάσαις ταΐς παρά σοΰ έν τή πραγματεία ταύτη 
νεωτεριζούσαις δόξαις, δέν δύναμαι ΐν’ άπο- 
κρύψω ό'τι απορία τίς με λαμβάνει ενός- αν, 
δσα σύ δ ι ’ έπαρκεστάτων τεκμηρίων σπουδά
ζεις δπως άποδείξης έκ τής θέσεως, τής φύσεως

Ό  ιατρός ’Απόστολος Αρσάκης.

καί τής μορφής τών έν αύτοΐς περιεχομένων 
οργάνων ο π τ ικ ά  οίδη 'μ α τα , ήναι όντως τοι- 
αΰτα, ή τούναντίον καί ταΰτα ήναι αιματώδη 
σφαιρίδια, ώς διισχυρίζεται ό Κουβιέρος. Α λλ 
δπως ποτ’ άν έχη , άναμφίλεκτον είναι δτι τό 
σόν πόνημα ού μικρόν συμβαλεΐται εις έπίδο- 
σιν τής συγκριτικής ανατομίας.

Μεγάλως έχαιρον, φίλε, βλέπων σε παι- 
δευόμενον τήν έπιστήμην καί θεραπεύοντα αύ
τήν ούχί ώς γαλακτουχοΰσαν δάμαλιν, άλλ’ 
ώς θεόν. » .................................................................

Έγραφον έν Άλη, τή 7 Απριλίου 1813.

Πρός τίμησιν τής έπιστολής ταύτης άνάγκη 
ΐν’ άναμνησθώμεν δτι ό Μέκελ ήτο τότε ό μέ
γιστος τών άνατόμων, καί δτι ό Αρσάκης άν- 
τεπεξήλθεν άντικρυς τώ  Κουβιέρω. Οί δ’ έπι- 
στήμονεςδέν άπεφήναντο είσέτι τήν τελευταίαν 
αύτών γνώμην περί τοΰ ζητήματος τούτου. 
Δήλον δμως δτι καί ό διάσημος Γάλλος φυσιο
λόγος Φλοΰρενς έδίδασκεν ύστερον κατά τό σύ
στημα τοΰ Έλληνος ’Αρσάκη.

Έ τ ι  δέ τοΰ Αρσάκη έν Άλη παιδευομένου 
έγεννήθη Ναπολέοντι τώ  μεγάλω υιός, ό βασι
λεύς τής 'Ρώμης. Τότε ό πρώην τοΰ Νεοφύτου 
Δούκα μαθητής συνέγραψεν ελληνιστί Ειδύλλιον 
κατά τόν Θεόκριτον, καί προσεφώνησεν αύτό 
τώ  μεγάλω Ναπολέοντι, έν ω , φυλαττόμενος 
ΐνα κολακεύση αύτόν άγενώς, πρός έν τ ι  μόνον 
σπουδάζει, τό έπιστρέψαι τήν διάνοιαν αύτοΰ 
πρός τήν Ελλάδα. Έκ δέ τοΰ ειδυλλίου τού
του βλέπει τις δτι ό ’Αρσάκης ανήκει εις τήν 
άποσβεσθεΐσαν γενεάν τών άνδρών, οϊτινες συνέ- 
βαλον λόγω καί έργω εις τήν δόξαν καί άπελευ- 
θέρωσιν τοΰ έθνους, καί εύδοκίμουν έπί βαθεία 
παιδεία τής σοφής καί δυσκολωτάτης ήμών 
γλώσσης, ήν έγραφον έπισταμένως, ούχί μι
μούμενοι τάςνέας εύρωπαϊκάς γλώσσας, γράφον- 
τες γαλλιστί ή ίταλιστί διά λέξεων ελληνικών, 
ώς πράττουσιν οί παρ’ ήμΐν πολλοί άπειρόκα- 
λοι καί τής γλώσσης καί τής ήθικής διαφθορείς 

μεταφρασταϊ, μεταγγίζοντες 
αύτολεξεί εις τάς καρδίας τών 
Έλλη'νων αναγνωστών παν 
ό',τι άποτρόπαιον έξη'νεγκον 
είς φώς οί μισθαρνοΰντες κά
λαμοι τών μυθιστοριογράφων, 
καί παριστώντις αύτό εις 
γλώσσαν ούδέν έχουσαν άλλο 
ελληνικόν εϊμή τά ξηρά γράμ
ματα, ούτως εΐπεΐν, τοΰ ελλη
νικού αλφαβήτου.

Αυπούμεθα δέ δτι, στοχοί-· 
ζόμενοι τής συμμετρίας τής 
παρούσης βιογραφίας, άδυ-> 
νατοΰμεν ΐνα κατα^ωρίσωμεν 
τό δλον τοΰ ώραίου τούτου 
ποιήματος· δπως δέ δυνηθή 
ό αναγνώστης ΐνα κρίνη έκ 
τοΰ δνυχος τόν λέοντα, άρ- 
κείτωσαν οί κάτωθι εις τήν 
Ελλάδα στίχοι*.

Εν έτει 1 8 1 3  ό Αρσάκης 
έξέδωκε δίς έν τώ Λ ογίω  
Έ ρ μ η  «Συνοπτικήν διαγρα
φήν τής Ιστορίας τής ’Ιατρι
κ ή ς» , έν ή έδειξεν δτι ού 
μόνον ήτο μεμυημένος τήν 
άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν 
καί τήν νεωτέραν όρθώς έ'γρα- 
φεν, άλλά καί περί τήν καθό
λου ιστορίαν τής ιατρικής 
δεινός ήτο. \λλά τό πόνημα 

δεν απετελεσθη · διότι, λήξαντος τοΰ έ'τους 
1 8 1 3 , διεκόπη καί ή ύπό τοΰ Ανθίμου Γαζή 
εκδοσις τοΰΛ ογίου  Έ ρ μ ο ΰ , ή'τις έπανελήφθη 
ύστερον παρά τοΰ Φαρμακίδου.

Επανελθών είς Βουκορέστιον ό ’Αρσάκης 

ήσκησε τήν ιατρικήν μέχρι τοΰ 1 8 2 2 ,  δτε, 
μετα τήν έκ τής ελληνικής έπαναστάσεως έπ ελ - 

θοΰσαν μεταπολίτευσιν έν ταΐς Ήγεμονίαις, ό 
πρώτος άποδειχθείς τότε ήγεμών Βλαχίας παρέ- 

λεβεν αύτόν ίδιον γραμματέα έπί τών εξωτε
ρικών. Έν δέ τώ έτει 1 8 3 6  ό ’Αρσάκης έξε-

1 Αρχετε ποιμενικαί μ έλεος, φίλαι, άρχετε Μώσαι. 
Τδν δέ καθαδύνουσ’ άβρδν βασιλήϊον Τ ’ϊα 
Ανθών τ’ άμβροσίων ποτικίδνατ’ άρ ιστός οδωδή, 
Πνοιή τ’ είαρινής πρόφρων άίύττνοος ωρης 
Τερπνά μάλα πνείει λαμπράν περί κοιτίδα κείναν 
Όρτάσδει γενέθλην, δρτάσδει θέσκελον ημαρ 
Καί φύσις ά πολύμορφος, έά πτύγματ’ άνθε,αόεντα 
Ταΐς δροσεραϊς Αεΰς τάχ’ άναπτύσσουσα βολήσι. 
• • • • • • • • • « • « ,

Άμμες μοΰνον, Δάφνι, ταλάφρονες Ελλάδος υίες! 
Άμμιν ίλιγγιάαν μάλα δουλείηφι πέπρωτόιι

ί



λέχθη γραμματεύς της πολιτείας, καί δ ι:τε- 
λεσε τοιοΰτος μέχ ρ1. τοΰ 1 8 3 9 .

’Αλλ’ ούχ ήττον ό Αρσάκης, καίπερ μακράν 
τ ι ς  πατρικός Πιατελών καί ήδη περίβλεπτος 
επί παιδεία και άξιώματι και πλούτω, ένό-

Αρρηκτω στυγερά! και ουποτ’ ελεύθερον άμαρ! 
*12 πάτρα! πάτρα! ώ δύσταν’ Ελλάδος αία! 
Ματερ ελευθερίας το'σσων πατρΐς άαιΟεων τε, 
Δουλεύεις, 3 πραν σύ γ’ ελεύθερος όλβιοδαίμιον, 
“Ενθα ποτ’ αθάνατοι,καλόν προλιπόντες Όλυμπον, 
Βαΐνον έοαδόαενοι, και σοϊς παίδεσσιν δμίλευν.

| μισεν άνάξιον έαυτοΰ τό, δυνάμενος ΐνα συι*.- 
{ βάλλη τό έπ’ αύτω εις την έπίδοσιν καί παι- 
j δείαν της πατρίδας, μηδέν αυτήν εύεργετεΓν. 
I Και άκου σας ό'τι ή τότε ύπό ’ίακωβάκη 'Ρίζου 

τοΰ Νερουλοΰ κατασταθεΐσα ύπέρ της έκπαι- 
δεύσεως των κορασίων Φιλεκπαιδευτική Έ τα ι
ρία έκινδύνευεν ΐνα καταλυθη διά χρημάτων 
έλλειψιν πρός τελείωσιν τοΰ Παρθεναγωγείου, 
εγραψεν εις τούς πρός αύτόν άποβλε'ψαντας έιίι- 
τρόπους αϋτης Θ. Φαρμακίδην και Χνέστην 
Χατσόπουλον προτείνουν ΐνα οΐκοδομήση έκ 
τών ιδίων τό μέγαρον, άποδούς τη Έταιρία 

| ό'σα αύτη μέχρι τότε έδαπάνησεν.

Ή Αρσάκειο; έταιρία κεκτηται νΰν έκ δια
φόρων φιλογενών συνδρομών, ών πρώτιστη καί 
μεγίστη έγένετο ή τοΰ Αρσάκη, κτημάτων μέν 
περιουσίαν έκ δραχμών 6 6 7 ,2 8 3  περίπου, 
χρημάτων δέ ώς 3 4 1 ,0 0 0 .  Ό δέ πρό τινων 
έτών άποβιούς έν Λονδίνω φιλογενής Π . 'Ράλ- 
λης έδωρη'σατο τώ  ’Αρσακείω 5 0 0  λί'α ς, ών 
τόν τόκον λαμβάνει βραβεΤον κα τ’ έ'τος ή κατά 
την διαγωγήν καί την μάθησιν άριστεύουσα 
μαθήτρια. Τώ δέ 1 8 6 9  σύμπαντες οί μαθηταί 
τοΰ παρθεναγωγείου, τοΰ αλληλοδιδακτικού 
σχολείου καί τοΰ παιδαγωγείου, τών προσηρ- 
τημένων τώ  Αρσακείω Παρθενοτροφείω, ήσαν

ως 9 6 7 .  Τό λαμπρόν τοΰτο κατάστημα στέλλει 
ήδη άπό πολλοΰ διδασκαλους εις πολλας έλ- 
ληνικάς κοινότητας· δέχεται δέ έλληνιδας μα
θήτριας έξ άπασών τών μεγάλων πόλεων της 

t Τουρκίας καί της 'Ελλάδος. Μαρτυροΰσι δε 
την αξίαν τοΰ καθιδούματος καί τήν άρίστην 
αύτοΰ διάταξιν ού μόνον οί ήμέτεροι, άλλα 
καί οί ίδόντες αύτό ξένοι. Ούτω λ . χ . ό μέν 
Martin Doisy, έπιστάτης τών δημοσίων 
σχολείων τής Γαλλίας, έ'γραψεν έν τώ  δελτίω 
τοΰ καταστήματος·

- « Martin Doisy, inspecteur general francais, 
depose ici le temoignage de son admiration

pour un etablissenient auquel il ne connait pas 
d’egal. »
ό δέ πρώην ύπουργός τής παιδείας Δερουής·

« Get etablissenient honore autant le patrio- 
tisuie genereux des citoyens qui l’ont etabli et 
l’entreticnnent, que la sagesse et l’abnegation 
des personnes qui le dirigent.» 1869.

To δέ σπουδαιότατον δτι ή έταιρία αύτη ού 
μόνον ευδοκιμεί έν τή ιδία στάσει, καί διαδίδει 
έκειθεν τήν ελληνικήν καί χριστιανικήν παι
δείαν, άλλά πρό τίνος χρόνου κατέστησε καί άλ- 
λαχοΰτής Ελλάδος άλλα ό'μοια καταστήματα.

Τώ 1 8 5 7  ό ’Αρσάκης, εισαχθείσης εϊς τάς

Ηγεμονίας τής συνταγματικής πολιτείας, εκ
λεχθείς βουλευτής, συνετέλεσεν είς τήν έκλογήν 
τοΰ Κούζα ήγεμόνος άμφοτερων τών Ηγεμο
νιών, ό'στις άπέδειξεν αυτόν έν ετει 1 8 6 0  
ύπουργόν τών εξωτερικών, υπογραψαντα τότε 
τήν περί ένώσεως τών δυο ηγεμονιών ομολο
γίαν, καί ύστερον πρωθυπουργόν. Αλλα, τοΰ 
Κούζα θελήσαντος ΐνα καταλυση τό σύνταγμα, 
ό ’Αρσάκης, άποδοκιμάζων τοΰτο, άπεχωρησε, 
καί εκτοτε ιδιωτεύει, άπολαύων τής έκ τών 
άρετών καί τών ευεργετημάτων αύτοΰ εύδοξίας 
καί τής φιλοστοργίας απάντων τών φίλων καί 
οικείων, άγων ήδη τό 7 9ον ετος
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'Ο Μόρτων αφων τήν αμερικανικήν -σημαίαν αντίκρυ τοΰ νέου ΐΐκεανοϋ.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Ε Ι Σ  Τ Α Σ

ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

Ν ΕΩΤΑ ΤΛ Ι Ε Ξ ΕΥ ΡΕ Σ Ε ΙΣ .

1

Π Ρ Ο Ο ΙΜ ΙΟ Ν .

*0  ’'Ερεβος και ό Τρόμος.

Αί μεταξύ τοΰ βορείου πόλου και τών κύ
κλω αντικείμενων ακτών τ ι ς  Ασίας και άρ- 
κτωας Αμερικής πεπηγυΐαι θάλασσαι άπε- 
καλυψαν ηδη προ πολλοΰ τα  μεγάλα αύτών 
μυστήρια τοΐς τολμηροΐς θαλασσοπόροις, ών 
πολλοί φιλοτιμουμενοι περί τήν διασάφησιν 
γεωγραφικών προβλημάτων, ή , άποσταλέντες 
προς άνεύρεσιν τοΰ άφανισθέντος Φραγκλίνου, 
άστοχησαντες της οδού, και άποκλεισθέντες 
ύπο τών πάγων, άπώλοντο ύπο ψύχους ή λι
μού ίι άλλων κακοπαθειών.

*Πδη μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος αίώνος ή 
*Ρωσσική κυβέρνησις, αγνοούσα είσε'τι τήν γεω
γραφίαν της ιδίας χώρας, άπέστειλεν επιτρο
πήν γεωγράφων, άποταχθεΐσαν ΐνα διαγράψη 
τά  γεωγραφικά προσβόρεια της Ασίας δρια άπό 
τήςΝεας Ζέμλας μέχρι τοΰΒεριγγίου πορθμού, 
τοΰ χωριζοντος τήν Σιβηρίαν άπο τής 'Ρωσσι- 
κής Αμερικής. Ή επιτροπή αΰτη άπεφήνατο 
μετά πολυχρονίους έρευνας OTt ή θάλασσα ή 
αφοριζουσα τας προς ά'ρκτον της ’Ασίας άκτάς 
εκτείνεται πεπηγυΐα, μυστηριώδης και ανεξι
χνίαστος τα  πολλά μέχρι τοΰ βορείου πόλου, 
και ότι πιθανώτατα ύπάρνει έν αύτη πλωτή
JN/ », , χ „ , , , , ,
οιοοος απο του ενος μέχρι τοΰ έτερου Ωκεα
νού· ην ματην έζήτησαν Άγγλοι τινές θα- 
λασσοποροι άπολόμενοι κατά τάς άκτάς τής 
Σιβηρίας.

Ηόη απο τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος έξευ-

ρέθησαν αί θάλασσαι τοΰ Δαβίζου, τοΰ Βαφ- 
φίνου και τοΰ Οΰδσιονος, αί άφορίζουσαι τάς 
προσβορείους άκτάς τής άρκτώας Αμερικής, 
ήτις ένομίζετο πρότερον έκτεινομένη συνεχής 
μέχρι τοΰ πόλου. Ή δέ Χγγλική κυβέρνησις, 
άμιλλωμένη προς τήν 'Ρωσσικήν, επέταξε και 
αύτή άρχομένου τοΰ παρόντος αίώνος τοΐς 
πλοιάρχοις 'Ρίχαρδσων, ΒλάκκαίΣίμσων, ΐνα, 
παροδεύσαντες, διαγράψωσι τά προς βορράν 
δρια τής άρκτώας Αμερικής. Έ κ  τών οδοιπο
ριών τών άτρομήτων τούτων θαλασσοπόρων 
ύπεδείχθη δ τι, ώς άπο τών άκτών τής Ασίας, 
οΰτω καί άπο τών τής άρκτώας ’Αμερικής ή 
θάλασσα, εί καί πολυπληθείς έ'χει νήσους, εκ
τείνεται μέχρι τοΰ πόλου, και δύναται ΐσως κατά 
τήν ώραν τής τηκεδόνος' τών πάγων ΐνα παρά- 
σχη άπο τοΰ ενος είς τον έ'τερον ’Ωκεανόν δίο
δον, ής, καίπερ εύσταθώ; και έπιμονως ζη τή- 
σαντες, ήστόχησαν άποπλανηθέντες οί πλοίαρ
χοι 'Ροσς και Πάρρης.

Προς έξίχνευσιν τής διόδου ταύτης ή Αγ
γλική κυβέρνησις άπέστειλεν αύθις ένετει 18 4 5  
τον διάσημον πλοίαρχον Φραγκλΐνον, πρώην ( 
μέν διοικητήν τής γης Βάν Δίεμεν, ΰστερον δέ I 
συνοδοιπόρον τοΰ 'Ροσς γενόμενον. 'Ο Φραγ- 
κλΐνος άπέπλευσε μετά πολλών άτρομήτων 
οπαδών έπιβάς τοΰ Ε ρ έ β ο υ ς  καί τοΰ Τ ρ ό
μ ο υ , σιδηρών έλικοκινήτων πλοίων, άτινα 
άνήχθησαν ρυμουλκούμενα προς τάς πεπη- 
γυίας θαλάσσας, καί κάμψαντα το άκρω- 
τήριον τών Αποχαιρετισμών (F arew ell), 
νοτιωτάτην τής Γροιλανδίας άκραν, εϊσέπλευ- 
σαν είς τον πορθμόν τοΰ Δάβις, έ'νθα κατελή- 
φθησαν ύπο σφοδράς τρικυμίας, καί μετά τ ι-  
νας περιπλανήσεις έ'φθασαν είς τήν Βαφφινείαν 
θάλασσαν, δθεν περί τήν 7 0  μοίραν βορείου 
πλάτους έ'μελλον ΐνα άρχωνται τών ερευνών, 
καί δπου είδεν αύτούς φαλαινοθήρας τ ις , κο- 
μίσας είς Ευρώπην τάς τελευταίας περί αύ
τών άγγελιας.

Έ κ το τε  ούδείς ήκουσέ τ ι περί αύτών. Ή δέ

’Αγγλία καί ή σύζυγος τοΰ Φραγκλίνου, άγωνιώ- 
σαι ύπέρ τοΰ μεγάλου άνδρδς καί τών οπαδών 
αύτοΰ, έ'πεμψαν πρός άναζήτησιν αύτών πολλάς

άποστολάς, τάς μέν άπ’ άνατολών διά τοΰ Βεριγ- 
γίουπορθμοΰ,τάς δέάπόδυσμών διά τήςΒαφφι- 
νείας θαλάσσης, τάς δέ κατά γήν διά τής προς 
άρκτον παραλίας τής ’Αμερικής ύπο τον Σίρ 
'Ρίχαρδσων καί Mac-Cure, ώς εστάλη πρό
τερον ό πλοίαρχος 'Ροσς εις άναζήτησιν τοΰ 
πλοιάρχου Βλάκ. Ή δέ Αμερική επεμψεν είς 
άναζήτησιν τοΰ Φραγκλίνου διπλήν αποστολήν 
ύπότόν ιατρόν Kane. Προτιθέμενοι ΐνα διέλ- 
θωμεν ενταύθα τάς έκ τών εκδρομών τούτων 
γενομένας τή γεωγραφία νέας σπουδαίας εξευ
ρέσεις , άναγκαΐον νομίζομεν ΐνα προτάξωμεν 
έν προοιμίου ρ,οίρα σύντομον διαγραφήν τών 
περί τούς πόλους θαλασσών καθόλου.

Β\

Αί περι τούς πόλους θάλασσαι.

Τά πεπηγότα ταΰτα πελάγ/ι, οις ή φύσις 
επέγραψε γνοφώόεσι γράμμασι το μή π ερ α ι
τ έ ρ ω , είναι πλώϊμα μόλις έπί εξ εβδομάδας, 
άπο ϊουλίου τελευτώντος μέχρι σεπτεμβρίου 
άρχομένου, καθ’ άς οί θαλασσοποροΰντες σπεύ- 
δουσιν ΐνα τραπώσι προς μεσημβρίαν, κινδυ
νεύοντας, έάν χρονοτριβήσωσιν, ΐνα διαχειμά- 
σωσιν άκίνητοι έν τοΐς πάγοις, η γένωνται 
άνάρπαστοι ύπο τών πλευστών πάγων, οϊτινες, 
άποσπώμενοι τής παραλίας ύπο τών εις τήν 
θάλασσαν έκ τής τηκεδόνος τών πάγιον έκδι- 

| δόντων σφοδρών χειμάρρων, καταφέρονται λά
βροι ώς βουνοι πελώριοι προς τούς δύο ’Ωκεα
νούς. Οί πεπηγότες ούτοι όγκοι διαπλέουσι 
τά  περί τούς πόλους πελάγ/ι, ότέ μέν κατά 
συστήματα πολυπληθή, ότέ δέ πάλιν μεμονω
μένοι, ποικίλας έμφαίνοντες μορφάς καί σχή
ματα, νΰν μέν ταραχώδεις καί παταγοΰντες, 
νΰν δέ γαλήνιοι καί μεγαλοπρεπείς· ποτέ μέν 
διολισθαίνοντες λείως επ' άκρων τών κυμάτων, 
ποτέ δέ βυθιζόμενοι εις τήν θάλασσαν εις βάθος 
ώς δύο χιλιάδων ποδών, έξαίροντες ύπέρ ταύτης 
πολλοστόν τοΰ δγκου αύτών μέρος. Ούτως ό 
πλοίαρχος “Ροσς είδεν ένα τών δγκων τούτων 
άπεικάζοντα απειρομεγέθη γέφυραν, έφ’ ής τής

Ό  Έ ρεβ ος καί 6 Τρόμος εν τοΐς πάγοις.

άψίδος ΐστατο γίγας, έμβάπτων τήν κεφαλήν 
αύτοΰ ταΐς νεφέλαις. 'Ο δέ 'Ολλανδός Βερέντσος 
είδε τήν θάλασσαν έμφαίνουσαν πόλιν μεγίστην, 
βρίθουσαν οικιών καί πύργων καί εκκλησιών και 
τειχών καί προμαχώνων. ’Αλλαχού δέ το πΰρ 
καί ό πάγος διαμιλλώνται περί, ύπεροχής έπί 
τών κορυφών τών περί τούς πόλους ήφαιστείων 
όρέων, ώς έπί τοΰ άπροσίτου ήφαιστείου Ερέ
βους, δπερ άνεΰρεν ό πλοίαρχος 'Ροσς κε- 
καλυμμένον ύπο χ ιόνος καί πάγου άπο τών 
ύπωρειών αύτοΰ μέχρι της κορυφής, καίόμοιά- 
ζον όγκω κρυστάλλου άπειρομεγέθει πΰρ καί 
τέφραν έξερευγομένω.

Τά πλέοντα ταΰτα κρυσταλλόπηκτα δρη κα- 
θιστώνται μαλιστα έπικινδυνωδέστατα, δταν,

φερόμενα ύπο σφοδράς παλίρροιας, συγκρούων- 
ται μετά πατάγου παραπλήσιου βροντή, και 
θραυόμενα εις μυρία τμήματα ρίπτωνται π ε- 
τρηδόν πανταχόσε, πελωρίους δίνας και κλύ- 
δωνας άπεργαζόμενα· ή δταν, τακείσης τής υπο
βρυχίου αύτών βάσεως καί τής ισορροπίας κα- 
ταστραφείσης, καταπίπτωσι και άνατρέπωνται 
καταποντίζοντα ή συντρίβοντα παν το προσ- 
τυχόν. Ποτέ δέ δύο πελώριοι όγκοι κατέρχον
ται συμπλέοντες ούτω πλησίον άλλήλων, ώστε 
μόλις άπολειπεται στενή μεταξύ αύτών πάρο
δος, καί άν πλοΐόν τ ι τολμήση ΐνα διαπλεύση 
δι’ αύτών, ή έμπλεχθή αύτοΐς κινδυνεύει ΐνα 
συντριβή ώς κέλυφος λεπτοκαρύου έκ τής τών 

ί  πάγων συγκρούσεως.

Άλλοτε δέ οΐ όγκοι ούτοι, άποσπώμενοι ίκ 
τού βυθοΰ τής θαλάσσης, όρμώσι μετα τοσαυ- 
της ταχύτητας προς τήν έπιφανειαν, ώστε ανα- 
τρέπουσιν ή άνατινάσσουσιν έν ακαρεΐ υψηλό
τατα καί τά μέγιστα τών πλοίων. Άλλοτε δέ 
τά δρη ταΰτα, ύποσκαφέντα δια τής τήξεως έν 
τώ μέσω, έκρήγνυνται μετά καταπληκτικού 
κρότου εις πλήθος μορίων, άτινα όιαρριπτον- 
ται πανταχόσε σφοδρότατα και βαρύγδουπα, 
οΰτως ώστε τά παρατυγχάνοντα πλοία κιν- 
δυνεύουσι διττώς, καί άπό τών όγκων, οΐτι- 
νες άναρριφθέντες εϊς μεγάλα ύψη καταπί- 
πτουσι βαρείς, καί άπό τών δγκων, οϊτινες, 
καταπεσόντες ήδη και βυθισθέντες μέχρι τοΰ 
βυθοΰ τής θαλάσσης, άνέρχονται μέχρι τής



έπιφανείας μετά τής αύτής ταχυτητος ανατρε- 
ποντες πάντό ποοστυχόν. "Αλλοτε δε οί πάγοι 
βυθιζόμενοι απεργάζονται δίνας σφοδροτάτας, 
έν αίς άναεπαζόμενα τά πλοία περιδινοΰνται 
επί μακρόν, μέχρις ού τιναχθώσι μακράν, ή 
καταβυθισθώσιν είς τό έν τω  μέσω τοΰ κλύ- 
δωνος περιδινούμενον και χαΐνον βάραθρον.

Τούτοις δέ τοΐς δεινοΐς προσθετέον τά  τοΐς 
ναυτιλλομένοις γινόμενα άπορα έκ της κατά 
τους πόλους παρεγκλίσεως και τών άτακτων , 
κινήσεων της μαγνητικής βελόνης.

Και δταν οί περί τούς πόλους διαχειμά- | 
σαντες, έκφυγόντες τά  παντοΐα ταΰτα δεινά, 
θελη'σωσιν, έπελθούσης της τών πάγων τήξεως, 
ΐνα έξέλθωσι της πεπηγυίας αύτών ειρκτής, 
αναγκάζονται ΐνα πριονίζωσι τούς περι το 
πλοΐον πάγους, οΐτινες δυσκόλως τήκονται, 
μάλιστα έν τοΐς στομίοις τών μικρών κόλπων, 
καί σύρωσιν αυτό άπό καλω [Λακ ρ αν, μέχρις ού 
έπιτύχωσι πλωτού ρεύματος. Αλλα πολλάκις, 
δταν πολλάς ή [λέρας ταλαιπωρη'σαντες καίχρο- 
νοτριβησαντες φθάσωσιν έπι το ποθουμενον, 
συμβαίνει ΐνα νέος φραγμός πάγων κλείση παλιν 
την ήδη άνοιχ(ίεΐσαν διώρυγα, είτε ένεκα επελ- 
θόντος νέου ψύχους, είτε ένεκα δγκου τινός πά
γου, δστις, έσφηνωμένος 
πρό της εισόδου, έπιπρο- 
σθεΐ αύτοΐς της διόδου .
Τότε δέ αναγκάζονται ΐνα 
πριονίσωσι πάλιν τούς νέ
ους πάγους καί ρυμουλκή- 
σωσι τό πλοΐον καίπολ- 
λάκις συνέβη ΐνα, πριν η 
διαπράξωσιν δπως έλευ- 
θερώσωσιν εαυτούς, έπα- 
νε'λθη πάλιν ό δεινός χει
λών καί κλείση αύτούς 
έν τοΐς πάγοις έπί άλλους 
ένδεκα [/.ηνας. ’Η άν τ έ -  
λος διαπράζωσιν ΐνα έζέλ- 
θωσι της ειρκτής ταύτης, 
έμπίπτουσιν είς μυρία αλ- 
λα προσκόμματα, γινό
μενα έκ τής νηνεμίας, καί 
τών παλιρροίων, καί τών 
ρευμάτων, καί προχω- 
ροΰσι βραδέως, νΰν μέν 
προβαίνοντες, νΰν δ’ όπισθο,ρμοΰντες. 1ίανταχ_οΰ 
δέ δπου δύο ξηραί πλησιάζουσιν άλλήλαις, τά 
στενά αύτών είναι πάντοτε πεπηγότα. Τούτου 
ένεκα ό πλοίαρχος 'Ρόσς κατώρθωσεν έν ένί 
έ'τει ΐνα μεταβη μόνον άπό τίνος λιμένος είς 
έ'τεοον όλίγας ώρας τοΰ πρώτου άπέχοντα.

Ό  βίος τών έν τώ  ταρτάρω τούτω διαχει- 
μαζόντων ναυτών είναι βίος ταλαιπωριών καί 
πένθους·

Ήέρι καί νεφέλη κεκαλυααένο'.· ού Si ποτ' αύτούς
Ήέλιος οαε'Οων έπιλά|Λπεται άκτίνεσσιν,
Αλλ’ επί νύς ολοή τέταται . . .

Έπειδή σιγή πένθιμος καί σκότος βαθύ 
περικαλύπτει αύτούς πανταχόθεν, άμυδρώς 
πως διαλυόμενον ύπό τών πλαγίως πιπτουσών 
ηλιακών άκτίνων καί τοΰ μυστηριώδους φω
τός της σελήνής, έξαίροντος τη δε κάκεΐσε τάς 
έξηλλαγμένας καί πολυποίκιλους τών πάγων 
μορφάς, είς ούς άνέρπουσι μόνον αί φώκαι, ή 
βρυχώνται αί πειναλέαι άρκτοι καί άλώπεκες.

Ή ομίχλη αποπλανά τά βη'ματα αύτών καί 
αποκρύπτει αύτούς τούς πανταχόθεν έπικειμένους 
αύτοΐς κινδύνους. Ή δέ άδιαλείπτως έπιπίπτου- 
σα ψυχροτάτη καί δύστηκτος χιών προσκολ- 
λάται ούτως, ώστε μόλις άποσπάται μετά τοΰ 
δέρματος· οί δέ ναΰται, μή δυνάμενοι ΐνα

μεταβάλωσιν αύτήν είς πότιμον ύδωρ, ύφί- 
στανται πολλάκις ταντάλειον δίψαν. Ή θερ
μοκρασία κατέρχεται ένίοτε μέχρις 6 0  βαθ
μών ύπό τό μηδέν, καί πολλάκις, πηγνυμέ- 
νου τοΰ ύδραργύρου καί τοΰ οινοπνεύματος, 
τό θερμόμετρον δέν άρκεΐ είς διορισμόν τοΰ 
ψύχους. Τότε τά  πανταχόθεν διαρρηγνύ- 
μενα ό'ρη καί πάγη καί αί πειναλέαι άλώπεκες 
καί άρκτοι άρχονται καταχθονίου συναυλίας, 
ήν οί άκούσαντες ούδέποτε λησμονοΰσι. Μετ’ 
ολίγον δέ παν ζώον άποναρκοΰται, πλήν τών 
Έσκιμώς, οΐτινες άνθίστανται έρρωμενέστατα 
πρός τό δεινόν ψΰχος τής πατρίδος αύτών, ήν 
προτιμώσι πάσης άλλης χώρας. Διότι αί έπί 
εξ μήνας διαμένουσαι νύκτες, αί έκ χιόνος κα- 
λύβαι, τά σκύτινα ένδύματα, άτινα καθιστώ- 
σιν αύτούς παρεμφερείς τοΐς θηρίοις, καί ή άη- 
δεστάτη τών φωκών σαρξ άρέσκουσιν αύτοΐς 
μάλλον τών ήδέων άπολαύσεων τοΰ ημέρου 
βίου καί τών έκ τής εύκρασίας άγαθών. Ού
τως έ'χει τ ι αύτοφυές φίλ/τρον παρά τούτοις ό 
άγριος βίος· ό δέ χ_ρόνος καί ή συνήθεια περι- 
γίνονται τής έκ τών αφιλοξενών τούτων χωρών 
κακοπαθείας.

Καί δταν μετά τόν άπέραντον έκεΐνον καί

Ή  Ικ πάγου κώριη τών Έσκι,Αως Έ τ α χ , άνΟροιπίνη κατοικία.

αύτών ούτως, ώστε άναγκάζονται ΐνα ένδύων- 
ται προσωπεία πρός αποφυγήν τών φαρμακτών 
αύτών κεντημάτων.

Χλλά καί τά περί τροφήν αύτών καί κατοικίαν 
πολλά τά  άπορα. Έπειδή τό ξύλον είναι άγνω
στον κατά τάς χ ώρας ταύτας, ώς ή βοτάνη καί 
οί καρποί. Τά δέ τήδε κάκεΐσε πλανώμενα ζώα, 
άλώπεκες κάτισχνοι καί άρκτοι λιμώττουσαι, 
καί άδηφάγοι λύκοι, θηρεύουσι μάλλον τόν 
άνθρωπον ή θηρεύονται ύπ’ αύτοΰ. Ή δέ σάρξ 
αύτών είναι επιβλαβέστατη" τών δέ φωκών 
άηδεστάτη. Οί δέ ιχθύες είναι τοσοΰτον νε- 
ναρκωμένοι ύπό τόν πάγον, ώστε τό δέλεαρ 
ούδαμώς ελκύει αύτούς.

Περί τό θέρος άναφαίνονται μέν μοσχοβό
λοι τινές βόες, καί ίππέλαφοι, καί πέρδικες 
λευκαί καί λαγωοί, άλλά σπανιώτατοι καί άνε- 
παρκεΐς είς διατροφήν πληρώματος. Οί S' έγ- 
χώριοι τρέφονται τό πλεΐστον έκ τής λιπώδους 
σαρκός τών φωκών, καί πολλάκις έκλειπουσών 
τούτων, λιμώττοντες, κατατρώγουσι τά  δέρ
ματα τών ένδυμάτων αύτών, καί ή άποθνή- 
σκουσιν ύπό τής πείνης, ή θανατόνοντες τούς 
παΐδας καί τάς γυναίκας τρέφονται έκ τής 
σαρκός αύτών.

Κατά τάς κατά γην 
οδοιπορίας μεταχειρίζον
ται, ώς γνωστόν, οί Λά- 
πωνες έλκηθρα συρόμενα 
ύπό κυνών ή ίππελάφων, 
άτινα τής σπάνεως έ'νεκα 
τοΰ ξύλου κατασκευάζον
ται ώς έπί τό πολύ έκ πά
γου, έξ οστών ή έκ π ε- 
πηγότων ιχθύων, μάλι
στα δέ άττακέων, οΐτινες 
έν θερμοκρασία 2 0 °  ύπό 
τό μηδέν γίνονται σκλη
ροί ώς ξύλον, ώστε οί 
οδοιπόροι, άφοΰ κατανα- 
λώσωσι τάς τροφάς αύ
τώ ν, δύνανται, έάν ήναι 
ανάγκη, ΐνα φάγωσι καί 
αύτό τό έλκηθρον, έκτος 
εί μή οί σύροντες τοΰτο 
κύνες, πειναλέοι γίνομε—

δεινόν χειμώνα άναφανή, άρχομένου τοΰ ε'αρος, 
ό ήλιος, έπάγει τοσαύτας τοΐς θάλασσοπόροις 
βασάνους, ώστε ούτοι προτιμώσι μάλλον το 
σκότος. Διότι ό ήλιος έπιφωτίζων τον θανασι- 
μον έκεΐνον παγετώδη πέπλον, διασπώμενον 
τήδε κάκεΐσε ύπό τών μελαινών κορυφών σπο
ραδικών τινων γρανιτικών βράχων, άποκαλύ- 
πτει αύτοΐς τό δεινόν τής καταστασεως. Ουδεν 
φυτόν, ούδεμία πόα, ούδέν άνθος, πλήν τής 
άνεμώνης καί τινων σπανιωτάτων διαστροφών 
δενδουφίων ανακουφίζει τήν καταπεπονημένην 
δρασιν, ήν ή άντανάκλασις τών ηλιακών ακτι
νών, καίπερ άμυδροτάτων, καταθαμβεΐ μέχρις 
άλγηδόνος, ώστε καί πολλοί ναΰται έπανήλθον 
οϊκαδε τετυτλωμένοι.

Έπανελθόντος τοΰ θέρους τό θέαμα μετα
βάλλεται. Τότε οί πάγοι διαρρήγνυνται ριπτο- 
μενοι μετ’ άδιαγράπτου πατάγου καί σφο- 
δρότητος είς τά υψη, καί ρύακ,ες τηκόμενης 
χιόνος ρέουσι πανταχόθεν. Ή γή κατακαλύ- 
πτεται ύπό λάκκων μεστώ/ ύδατος, έπιπρο- 
σθούντων πάσης κατά γην δι έλκηθρων οδοι
πορίας. Καί είς έπίμετρον κακοπαθείας μυ- 
ρίαι ιοβόλοι μυΐαι περιβομβοΰσιν έν τώ  αερι 
καί καταβασανίζουσι τούς άνθρώπους κεντοΰσαι 
καί έρεθίζουσαι άδιαλείπτως τήν επιδερμίδα

χθίσαντες αύτό πρό τών οδοιπόρων, είμή καί 
τούς οδοιπόρους αύτούς.

Κατά τά  κλίματα ταΰτα ό άνθρωπος έ'χει 
χρείαν παμπλείστου άνθρακούχου τροφής. Οί 
Έσκιμώς, καίτοι τοιοΰτον διάγοντες βίον, εί
ναι ύγιέστατοι καί άνθηρότατοι τήν δψιν τοΰ 
πλήθους έ'νεκα τών ελαιωδών βρωμάτων, άτινα, 
οσάκις εύτυχήσωσιν άγρας, προσφέρονται θη- 
ριωδώς καί άπλήστως, δπως δύνωνται ΐν ’ άν- 
τέχωσιν ύστερον πρός τήν πείναν, δταν έπι- 
λείψη αύτοΐς ή τροφή'. 'Ο 'Ρόσς διηγείται δτι 
έκαστος αύτών κατεβρόχθιζε μεταξύ προγεύ
ματος καί δείπνου περί έξ λίτρας φώκης καί 
δεκαπέντε άττακέως. Κτείναντος όέ ποτέ τοΰ 
άνεψιοΰ τοΰ πλοιάρχου 'Ρόσς βοΰν μοσχοβό-· 
λον, οί έγχώριοι οδηγοί ώρμησαν έπ’ αύτόν, 
καί διετέλεσαν τρώγοντες αύτοΰ άπλη'στως δι 
όλης τής ήμέρας. Ό  στόμαχος αύτών διεστέλ- 
λετο, ώς ό τοΰ δφεως Βόα, άρτι τήν λίαν αύ
τοΰ καταβροχθίσαντος. Φαγόντες δέ οΰτως οί 
Έσκιμώς έ'πιον έκαστος άνά εν άγγεΐον έλαίου, 
καί μετά ταΰτα έκοιμήθησαν ύπνον τρισό.όιυν. 
Τή δ’ έπαύριον έ'τρωγον μετά τής αύτΐ,ς όρε— 
ξ3ως. ’Αλλ’ έάν Εύρωπ&ΐος τις έ'τριογε π. λ- 
λοστημόριον τ ι ς  σαρκός, ήν έκαστος Εσκιμώς 
κατεβρόχθισεν έν μια ή μέρα, {Ιεοαίως άπεθνη.
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σκεν άν άπόπληκτος. Έάν δέ περισσεύση τέ
λος αύτοΐς βοΰς ή φώκη, άποθησαυρίζουσιν έν 
τώ πάγω, βέβαιοι ό'ντες δτι ή χιών διατηρήσει 
τήν σάρκα πρόσφατον.

Παραδοξόταται δέ αί κατοικίαι τών Έσκι
μώς , άς κατασκευάζουσιν άπλώς έκ χ ιόνος 
έντός ολίγων λεπτών, καταλληλοτέρας τών ξύ
λινων πρός τήν άπό τοΰ πάγου καί ψύχους 
διαφύλαξιν, δπερ πράττουσί τινες τών περί 
τούς πολους διαχειμαζόντων Εύρωπαίων. Πρός 
δέ τοΰτο οι Εσκιμώς κόπτουσι τήν χιόνα είς 
λίθους τετραγώνους, δι’ ών έγείρουσι ταπεινόν 
θόλον· έν δέ τώ  μέσω αύτοΰ άφίνουσι τρύπαν, 
ήν κλείουσι διά πάγου διαφανούς άντί ύάλου. 
Καθ’ δλον δέ τόν χειμώνα οί έγχώριοι μετα
χειρίζονται πρός φωτισμόν ε'λαιον φώκης ή 
τό λίπος τών πτηνών πιγγουίνων, ά'τινα είναι 
λίαν λιπώδη. Ή λυχνία αύτών άποτελεΐται 
συνήθως έξ ένός πτερωτού άκεραίου πιγγουί- 
νου· θέτοντες δέ έν τώ  ράμφει τοΰ πτηνοΰ 
θρυαλλίδα, άνάπτουσιν αύτήν φλέγουσαν έπί 
μακρον, έως ού άπαν τό λίπος τοΰ πτηνού 
καταναλωθή μέ
χρι τοΰ όρροπυ- 
γίου. Αί τοιαΰ- 
ται χιόνεαι κα- 
τοικίαι προφυ- 
λάττουσιν αύ
τούς άπό τής 
χιόνος καί τοΰ 
ψύχους, μέχρις 
ού, έπελθόντος 
τοΰ έ'αρος, καί 
τής χρόνος 
λυθείσης, αί κώ- 
μαι αύτών άφα- 
νίζονται παρα- 
δόξω ς, μετα- 
βαλλόμεναι είς 
σταγόνας ύδα
τος καί ρυάκια.

Τα εύρωπαΐκά 
πλοία δέν έγκα- 
ταλείπονται, ώς 
προτού, ύπό τοΰ 
πληρώματος , 
καταφεύγοντος 
είς τήν ξηοάν 
δπως διαχειμά- 
ση, άλλά προσ
ορμίζονται α
σφαλώς, καί άμ’ άρχομένου τοΰ χειμώνος οί 
ναΰται έγείρουσι περί τό πλοΐον περιτείχισμα 
υψηλόν χιόνος, φυλάττον αύτό άπό τής βίας 
τών σφοδροτάτων άνέμων καί τής τών πάγων 
συγκρούσεως. Τό πλοΐον καλύπτεται τότε διά 
στέγης έπικλινοΰς, ής τά  δύο πλευρά έξέχου- 
σιν άμφοτέρωθεν τοΰ πλοίου, οΰτως ώστε στη
ρίζονται έπί τοΰ έκ χιόνος έρύματος. Ό  πλοί
αρχος 'Ρόσς άπέθεσεν είς τό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου στρώμα χιόνος, ή'τις πατηθεΐσα κατέ
στη στερεά ώς πάγος, καί έπ’ αύτήν έ'χυσεν 
άμμον, ώστε τό κατάστρωμα ώμοίαζεν όδώ 
κήπου. 'Ο πλοίαρχος Πάρρης διηγείται δτι, 
δτε δι εχ είμασεν έν Μελβίλλη, ό καπνός τοΰ μα
γειρείου καί ή τών άνθρώπων έκπνοή συνέστη- 
σεν έπί τών τοίχων τοΰ πλοίου έπιβολήν πά
γου τοσοΰτον παχέος ώ στε, άποξέσαντες αύ
τον περί τον τελευτώντα χειμώνα, έγέμισαν 
εκατόν καόδους. Οπως δέ άποφύγωσι τήν έκ 
τούτου γινομένην ύγρασίαν, τά πλοία φέοου- 
σιν εκτοτε τούς λεγομένους συμπήκτας, μη- 
χανάς αϊτινες άπορροφώσι τάς έν τώ  πλοίψ

γινομένας παντοίας αναθυμιάσεις. Πρός δέ ψυ
χαγωγίαν τοΰ πληρώματος κατά τούς άτελευ- 
τήτους τούτους χειμώνας ό μέν Πάρρης έπε- 
νόησε δραματικάς παραστάσεις, καί κατέστησεν 
έφημερίδα γραφομένην καθ’ εβδομάδα καί όνο- 
μαζομένην Χ ειμ ερ ιν ά  Χ ρ ο ν ικ ά , ό δέ πλοί
αρχος 'Ρόσς κατέστησεν έν τώ  πλοίω γραμμα- 
τοδιδασκαλεΐον ύπέρ τών άγραμμάτων ναυτών.

Αί πρός τά  περί τόν άνταρκτικόν πόλον 
πελάγη έκδρομαί είναι έ'τι μάλλον κινδυνώδεις 
καί δυσχερείς· διότι οί θάλασσοποροΰντες, πριν 
η φθάσωσι παρά τόν άνταρκτικόν πόλον, 
ανάγκη ΐνα διαπλεύσωσιν άπεράντους θαλάσσας, 
η ΐνα περιπλεύσωσι τό Εύελπι άκρωτήριον, καί 
ύποστώσι τοσούτους κινδύνους καί κόπους, 
ώστε, πριν ή φθάσωσι παρά τούς πόλους, τά 
μέν πληρώματα είναι καταπεπονημένα, τά δέ 
έφόδια έξαναλωμένα. Ένω δέ τά  μέν περί τόν 
αρκτικόν πόλον πελάγη γέμουσι νήσων καί 
δρμων, έ'νθα καταφεύγουσι διαχειμασοντες οί 
θαλασσοποροΰντες, τά περί τόν άνταρκτικόν 
πόλον, συνεχή ό'ντα, δέν παρεχουσιν ούδέν

καταφύγιον αύτοΐς, άναγκαζομένοις ινα όπι- 
σθορμώσι καί καταφεύγωσιν είς τάς άκτάς τής 
Αμερικής ή τών νήσων τής 'Ωκεανίας.

'Ο περιώνυμος γάλλος πλοίαρχος Δυμών 

Δουρβίλλος, δστις έστάλη έν έ'τει 1 8 3 7  μετά 
δύο πλοίων πρός γεωγραφικάς άνακαλ.ύψεις 
κατά τόν πόλον τούτον, εύρε τή 14 ίανουαρίου, 
ήτοι μεσοΰντος τοΰ θέρους τοΰ νοτίου ημι
σφαιρίου περί τήν 6 2 °  ν. π . ,  κολοσσαίους 
πάγους διατεινομένους έπ’ άπειρον, άποκλείον- 
τας αύτιο πάσαν περαιτέρω πορείαν, εί καί ό 
πρό αύτοΰ κατά τάς θαλάσσας ταύτας πλεύσας 
Βέδδελ έ'φθασε μέχρι τής 7 1 °  1 5 ' ν. π . Μετά 
δέ πολλούς ματαίους πόνους μόλις διέπραξεν ό 
Αουιβίλλος ίνα άνεύρη τή 4 φεβρουαρίου χα
ράδραν τινά έν τοΐς πάγοις, καί είσεχώρησεν 
είς αύτήν πρός νότον. Αλλά μετ’ ού πολύ οί 1 
πάγοι συνεσωρεύθησαν περί αύτόν τοσοΰτοι τό 
πλήθος, ώστε περιέκλεισαν αύτόν πανταχόθεν 
ώς έν ειρκτή, ήστινος μόλις μετά πολλών 
ή μερών πόνους ήδυνήθη ΐν’ άπαλλαχθή.

» Ή δψις τών κατεψυγμένων τούτων έρη

μων, λέγει ό πλοίρχος Δουρβίλλος, είναι με
γαλοπρεπής άμα καί φοβερά, εξαιρούσα καί κα- 
ταπλήττουσα τήν ψυχήν τοΰ θεατοΰ ένθουσιών- 
τος μέν έπ ίτώ  μεγέθειτοΰ θεάματος, αίσθανο- 
μένου δέ τήν μικρότητα αύτοΰ καί ούδένειαν.»

« Ό  έ/.γατάλειφθείς μόνος έν τώ  πενθίμω 
τούτω κόσμω μή περιμένη μήτε παραμυθίαν 
μήτε βοήθειαν διότι μυρίοι κίνδυνοι έπικρέμαν- 
ται τή  ασθενεί αύτοΰ φύσει. Απ’ ανατολών καί 
δυσμών, καί μέχ ρι τών περάτων τοΰ όρίζοντος 
εκτείνεται πεδιάς άπέραντος πάγιον, ή έπι- 
κρέμαται αέναος πυκνή καί ζοφώδης ομίχλη. 
Καί δταν, έπιπνέοντος τοΰ ανέμου καί τοΰ 
άέρος άνακαθαιρομένου, προσβάλλωσιν αί τοΰ 
ήλίου άκτΐνες τόν άπειρομεγέθη έκεΐνον πα- 
γώνα, ό θεατής καταπλήττεται ύπό τοΰ έξηλ- 
λαγμένου θεάματος τών πάγων, πή μέν όμοιων 
άλαβαστρίνοις πόλεσι, ναοΐς καίοίκοδομήμασι, 
πή δέ συσσεσωρευμένοις φύρδην μίγδην είς 
άπείκασμα καταχθονίου ταρτάρου, έμπρέποντος 
σιωπή πομπική, ήν διαταράσσει παροδικόν τι 
πτηνόν άψόφως διαπετόμενον ή μονήρές τ ι άπο-

πλανηθέν κή
τος, βαρέως φυ- 
σών, άναμιμνή- 
σκον τήν φε- 
ρέσβιον γήν καί 
θάλασσαν.»

Οί πάγοι τοΰ 
νοτίουπόλουέκ- 
τείνονται μάλ- 
7,ον τών τοΰ βο
ρείου πρός τόν 
τροπικόν, έξ ού 
είκάζετο δτι ό 
νότιος πόλος 
καλύπτεται κύ
κλω ύπό ηπείρου 
συνεχούς. Τήν 
ήπειρον ταύτην 
έξεΰρον τά  γαλ- 
λικά πλοία κατά 
6 5° νοτίου πλά
τους,καί ώνόμα- 
σαν Γήν  Λου
δοβίκου Φ ι 
λ ίπ π ο υ , έκτει- 
νομένην πιθα- 
νώτατα έως τοΰ 
άνταρκτικοΰπό- 
λου.

Έν έ'τει 1 8 4 0 ή  Αγγλική κυβέρνησις επεμψε 
καί αύτή τόν Έ ρ εβ ο ν  καί τόν Τρόμον είς τάς 
πρός τόν άνταρκτικόν πόλον θαλάσσας πρός 
γεωγραφικάς καί άστρονομικάς έρεύνας ΰπό 
τόν 'Ρόσς, δστις έπιχειρη'σας τρις ΐνα διαπε- 
ράση τό κρυστάλλινον έκεΐνο περιτείχισμα, 
δπερ ένεπόδιζε πάσαν πρός τόν πόλον πορείαν, 
κατώρθίοσε τέλος ώς ούδείς άλλος τών πρό 
αύτοΰ ΐνα προχωρήση μέχρι τής 7 2 °  3 2 ' ,  
έ'νθα άνεκάλυψε τήν αύτήν χιονόβλητον γήν, 
ής έξήρετο είς ΰψος 1 2 ,0 0 0  ποδών τό φρι- 
κτόν ήφαίστειον, δπερ ώνόμασεν άπό τοΰ 
πλ -ίου αύτοΰ Έ ρ ε β ο ν , /αί άμα έξαγαγών ό'τι 
π ι, ά τόν άνταρκτικόν πόλον υπάρχει είς καί 
Μ νος μαγνητικός πόλος ώς παρα τόν αρκτικόν 

ίπευσεν ΐνα κατάλείψη τήν ταχίστην τάς 
άφιλοξένους έκείνας άκτάς καί έπιστραφή πρός 
τά εύκραέστερα κλ.ίματα, έν οίς.

Ήέλιος [J.;v έπειτα νέον προσέβαλλε. άρούρ«ις 
Έ ξ άκαλλαρρείταο βαθυρρόου ϋχεανοΤο·
Έν δ’ επεσ1 Ώκεανίο λαμπρόν οάος ήελίο.ο 
"Ελκον νύκτα μέλαιναν.

Τό ένδον καλύβης εκ πάγου των ΐσκιμ ώ ; κατά τό εαρ.



Γ  .

Νέα ο ίοο ος . —  Είίρεσις του -κερί τον 

πόλον άπαγοΰς ώκεανοϋ.

Ό  άφανισμός τοΰ πλοιάρχου Φραγκλίνου και 
αί ύπέρ της εύρέσεως αΰτοΰ γενόμεναι έρευ- 
ναι ωφέλησαν μεγάλως την γεωγραφίαν τών 
άρκτώων θαλασσών· διότι έκ τών επιμόνων 
εκδρομών έγένετο γνωστόν ότι αύται άποτε- 
λοΰνται έξ άμυθήτου πλήθους μικρών και με
γάλων νη'σων χωριζομένων άπ’ άλλήλων διά 
στενών και σκολιών πορθμών. Έν αύταΐς ό τολ
μηρός πλοίαρχος Mac-Gure, οστις, άναχω- 
ρών ανέκραξε προς τούς μέχρι της άναβάΟρας 
προπέμψαντας αύτόν φίλους, ότι έπανελεύσε- 
ται εις Χγγλίαν «φέρων τον Φ ραγκλΐνον η 
εϋρών την ποθουμένην δ ίο δ ο ν » , εϋρε τ έ 
λος τον πορθμόν τόν φέροντα ύπέρ της Αμε
ρικής άπό τοΰ ’Ατλαντικού εις τόν Ειρηνικόν 
’Ωκεανόν.

Και μέχρι μέν τοΰδε οί γεωγράφοι ένόμιζον 
δτι άπό τών τε 
λευταίων τού
των νη'σων, αΐ- 
■τινες συνιστώσι 
τόν περι τόν 
πόλον λαβυριν
θώδη κρίκον , 
έξετείνετο ΰπ’ 
αιωνίων κάλυ- 
πτομένη πάγων 
Τ περι τους 
πόλους βορεία 
λεγομένη θάλασ
σα. Ό δέ πλοί
αρχος Πάρρης 
έπεχείρησεν ΐνα 
διαπεράση αύ- 
τήνδι’έλκηθρων 
καίπορευθη μέ
χρι τοΰ σημείου 
τοΰ -όλου, εν 
ώ άκριβώς έκη'- 
ρυξεν ότι έ'μελ- 
λεν ΐνα στη'ση 
τήν σημαίαν της 
μεγάλης Βρετ- 
τανίας. Ά λλ’έφ’ 
όσον ή συνοδία 
αύτοΰπρούχώρει
πρός τόν πόλον, έξεπλήττετο μεγάλως βλέ- 
πουσα τό μέν ψΰχος έλαττούμενον, τους δέ 
πάγους διακοπτομένους τ·?,δε κάκεΐσε ύπό λι
μνών διαλελυμένου ΰδατος, αΐτινες, άποβαί- 
νουσαι μάλλον μάλλον συνεχέστεραι και μεγα- 
λείτεραι, ένεπόδισαν τέλος τά  έλκηθρα πάσης 
πρός τό πρόσω πορείας. Ή  άπρόοπτος εμφά— 
νισις τών λιμνών τούτιον και ή κατά τάς βο- 
ρειοτάτας και περι τόν πόλον κειμένας ταύτας 
χώρας παράδοξος έπί τό θερμότερον μεταβολή 
της θερμοκρασίας ένέβαλεν είς μεγίστην άπο- 
ρίαν τούς γεωγράφους, ών πολλοί παρεδέχθησαν 
έκ διανοίας ό'τι ή περί τούς πόλους θάλασσα 
δέν είναι ίσως πεπηγυΐα, ώς κοινώς ένομίζετο.

Τό δέ μέγα τοΰτο αίνιγμα ελυσεν εσχάτως τις 
τών τόλμηροτάτων θαλασσοπόρων, ό πλοίαρχος 
Μόρτων. Έφ’ όσον τό έ'λκηθρον τοΰ πλοιάρχου 
Μόρτωνος προύχώρει πρός τόν πόλον, ή φύσις, 
άντί τοΰ καθιστάσθαι άγριωτέρακαί ψυχροτέρα, 
ά π ’ εναντίας μετεβάλλετο έπί τό εΰκραέστερον, 
μέχρις ού οί οδοιπόροι εύρέθησαν έν άληθεΐ 
έαρι. Ή τέως άποσβεσθεΐσα ζωή ή'ρξατο ΐνα

άναγεννάται πάλιν ύπό ποικίλας φυτώνκαί ζώων 
τών βορείων κλιμάτων μορφάς, καί πλήθος 
άμύθητον νησσών καί λάρων καί άλλων ύδρο- 
βίων πτηνών κατεδύοντο καί άνεδυ'οντο έπι- 
χαρίτως παρά τάς άκτάς τοΰ πρό αυτών άνελισ- 
σομένου κυματόεντος ώκεανοΰ. Ό  τολμηρός 
οδοιπόρος, έκπαθής ύφ’ ηδονής γενόμενος έπί 
τη θέα της σκοτεινής ταύτης θαλάσσης, ήν αύ
τός έξεΰρε, καί ήν ούδέν πλοΐον διεπέρασε μέχρι 
τοΰδε, έ'στησε τρεμούσ/ι τη χειρί τήν άμε- 
ρικανικήν σημαίαν έπί τίνος ακρωτηρίου, ο 
ούδέποτε έπάτησε μέχρι τοΰδε άνθρωπος. 
Έπειτα δέ ωχρός καί καταπεπονημένος ήσπά- 
σατο τόν τελευταΐον άσπασμόν τόν μυστηριώ
δη καί κυματόεντα ωκεανόν, καί μετάβραχεΐαν 
άνάπαυσιν επανήλθε τήν άργαλέαν έπάνοδον.

’Ιδού δέ πώς ό άρχηγός τής έκδρομής ταύ
της άμερικανός ιατρός Kane διηγείται τά 
κατά τήν δευτέραν ταύτην ύπέρ τής εύρέσεως 
τοΰ Φραγκλίνου άποσταλεΐσαν έξ ’Αμερικής έκ- 
δρομήν, ής μετέσχεν ό τόν νέον εύρών ώκεα- 
νόν Μόρτων.

'Ο ιατρός Kane και οί συνοδοιπόροι αύτοΰ διαχειμάζοντες παρά τον πο'λον.

Α Π Ο  N E O B O P A K O V

Μ Ε Χ Ρ Ι ΤΗΣ

8 2  Μ Ο ΙΡ Α Σ  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ  Π Λ Α Τ Ο Υ Σ .

'Υπο τοΰ ιατροΰ Kane.

Περί τό έ'αρτοΰ έ'τους 1 8 5 3  άπεδείχθην ύπό 
τοΰ άμερικανικοΰ ναυαρχείου αρχηγέτης νέας 
πρός άνεύρεσιν τοΰ άφανισθέντος ναυάρχουΤζών 
Φραγκλίνου έκδρομής. Ό  κύριος Τρίννελ, ό'σ- 
τις οΰτω γενναίως συνέβαλεν είς τήν άποστο- 
λήν τής πρώτης έκδρομής, ής μετέσχον, 
έπέτρεψέ μοι τό βρίκιον Γ Advance- ό δέ 
γνωστός κύριος Peabody, ό μεγάλως έν ’Αμε
ρική έπί φιλανθρωπία καί φιλοδωρία τιμώμε
νος, έπη'ρκεσεν έκ τών ιδίων πάσι τοΐς πρός 
τόν έ'κπλουν δεομένοις.

Τό πληριομα συνέκειτο έκ δεκαεπτά έκλε- 
κτών έθελοντών οδοιπόρων, ένεργεστάτων, 
προθυμοτάτων καί άτρομήτων, έννοούντων ότι

μόνη ή πειθαρχία,'ή τών οινοπνευμάτων άποχή 
καί ή έπιμονή ήδύναντο ΐν’ άγάγωσιν είς α ί
σιον πέρας τήν τολμηοάν καί έπικινδυνωδε- 
στάτην ταίτην αποστολήν.

Αποπλεύσαντες τή  3 0  μαίου άπό Νεοβο- 
ράκου έφθάσαμεν αισίως μετά δεκαοκτώ ημέ
ρας είς τήν Νέαν Γ ή ν  έντεΰθεν δέ έπλεύσαμεν 
προς τήν Βαφφινείαν θάλασσαν, καί τή 1 ίου- 
λίου προσωρμίσθημεν είς τόν λιμένα τοΰ F lS - 
k ern ffiS , ούτινος οί Δανοί Γρηλανδοί κάτοικοι, 
άήθεις ό'ντες τοιούτων έπισκέψεων, ύπεδέχθη- 
σαν ή μας άλαλάζοντες.

Ό επιστατών τής έκτετοπισμένης ταύτης 
άποικία^ κύριος Λάσσεν έ'δωκεν ήμΐν οδηγόν 
νέον τινά Έσκιμώς, τόν Hans Cristian, όσ- 
τις μεγάλως ήμΐν χρήσιμος έγένετο.

"Ηδη τή 2 7  ίουλίου έπλέομεν έν τώ  Μελ- 
βιλλίω κόλπω άνά μέσον όρέίον κρυστάλλου, 
άτινα πληθυνόμενα περιεκύκλουν ημάς παντα- 
χόθεν. Ό  άήρ έ'πνεε σφοδρός, καί έκινδυνεύο- 
μεν ΐνα παρατραπώμεν τής όδοΰ- διό έπέταξα 
ΐν’ άναδέσωσι τό πλοΐον πρός στερεόν πα

ράλιον πάγον. 
Αλλά μόλις 
κατορθωθέντος 

τούτου μετά 
πολλών ώρών 
πόνους, ειδομεν 
αίφνης καταρ- 
ράττοντας πε- 
τρηδόν άπό τής 
κορυφής τοΰ ό
ρους σωρούς μ ι
κρών πάγων, 
δεινά προαγ
γέλλοντας. Έ -  
σπεύσαμεν ΐν’

άποχωρχσωιχεν, 
καί τό πελώοιον 
όρος κατέπεσε 
μετά δεινοΰ πα- 
τάγου, άνα- 
κυκών καί π ε- 
ριδινοΰν πάσαν 
τήν πέριξ θά
λασσαν.

Μέχρι τής 2 2  
αύγούστου ύπέ- 
στημεν τά πάν- 
δεινα έκ τών 
τρικυμιών καί

τών καταιγίδων, άφ’ ών τό σκάφος πολλάκις 
έκινδύνευσεν ΐνα διαρραγή κατά πετρών, η 
συντριβή έν τοΐς πάγοις. ’Αλλά τό βρίκιον 
άντέσχεν έρρωμένως πρός τούς κινδύνους, καί 
τη 2 3  ήδυνήθημεν ΐνα άνελκύσωμεν τό γεν- 
ναΐον σκάφος ύπέρ τινα παγώδη σύρτιν έπι- 
προσθοΰσαν αύτώ τής όδοΰ, κατά τήν 78ο 4 1 ,  
είς πλάτος, έ'νθα πλήν τοΰ Πάρρη ( 1 8 2 6 )  
ούδείς πρό ήμών έ'φθασεν.

Έ κτοτε προύχωροΰμεν λίαν βραδέως καί 
έπιπόνως· τό δέ πλήρωμα έφαίνετο μάλλον 
έπιθυμοΰν ΐνα έπανελθόντες διαχειμάσωμεν 
έ'ν τινι πλέον πρός νότον λιμένι. ’Αλλ’ άκού- 
σαντες διά τ ί έγώ τε  καί οί άλλοι συνοδοι
πόροι έκρίναμεν ΐνα πράξωμεν τό έναντίον, 
ήκολούθησαν άγογγύστως καί προθύμως τώ 
προγράμματι τής έκδρομής ήμών. "Εκ- 
τοτε ό πλοΰς ήμών κατέστη δυσκολώτατος· 
διότι έ'πρεπεν ΐνα όδοποιήσώμεν ήμΐν πριονί- 
ζοντες άίιαλείπτως τούς πάγους, καί τέλος 
ήναγκάσθημεν ΐνα, καταλιπόντες πρός ώραν τό 
βρίκιον έν τοΐς πάγοις, καταφύγωμεν είς τά

έλκηθρα, καί ζητήσωμεν άσφαλές χειμερινόν 
άσυλον. Άλλά τη 3 σεπτεμβρίου εΰρομεν κατά 
τήν 7 8  5 2 '  ποταμόν μέγιστον, οστις, άνι- 
στάμενος έκ τών γρανιτικών τής Γροιλανδίας 
ορών, καί δεχόμενος καταρρέοντας άλλους χ ει- 
μάρρους, κατεφέρετο σφοδρότατος καί χειμαρ
ρώδης κατά τής γρανιτικής χαράδρας έπί τήν 
θάλασσαν, ήν άνεπίμπλα βοής καί σάλου καί 
κλύδωνος. Ό  δεινός ούτος χείμαρρος είχε πλά
τος ώς 5 ,0 0 0  μέτρων· ώνομάσαμεν δέ αύτόν 
Mary-Monturn άπό τοΰ ονόματος τής άδελ- 
φής τοΰ κυρίου Γρίννελ. Διεπεράσαμεν δέ αύ
τόν λαβόμενοι τών χειρών, νΰν μέν κολυμβών- 
τες, νΰν δέ βαδίζοντες σφαλερόν καί παράφορον 
διά τοΰ φοβεροΰ ρεύματος.

’Αλλά τά  τρόφιμα κατηναλίσκοντο όσημέραι, 
καί, άπελπίσαντες τοΰ προχωρήσαιπεραιτερω, 
άνέβημεν υψηλόν τινα βράχον, ό'πως κατο- 
πτεύσωμεν τήν πέριξ χώραν. Ούδέποτε λη- 
σμονη'σω τό πένθιμον θέαμα, όπερ μετά ημέ
ρας άργαλέαν άνάβασιν είς ΰψος 1 1 0  ποδών 
ειδομεν άνελισσόμενον ένώπιον ήμών άπό τής

υψηλής εκείνης περιωπής. Ήμεθα παρά τήν 
8 0 °  β. πλάτους. Πρός τά δεξιά έξετείνοντο 
κυματοειδώς έδάφη πρωτογενή μέχρις ού ήφα- 
νίζοντο μακράν συγχεόμενα τώ  γνοφώδει και 
ι/έλανι όρίζοντι τής μεγάλης παγετώδους χα
ράδρας τοΰ Ούμβόλδου, ύπέρ ήν έξειλίσσοντο 
αί λεγόμεναι γαΐαι τοΰ Ούασιγκτώνος, αί κα- 
ταλη'γουσαι είς τό άκρωτη'ριον τοΰ Ζάξωνος. 
Άπασαι δέ αί άκταί άπείκαζον γιγάντειον ίπ- 
ποδρόμιον περιβάλλον πεπ/ιγυΐαν θάλασσαν. 
Ενώπιον δέ ήμών έξετείνετο πεδιάς απέραν
τος, έ'νθα οί πάγοι ΐσταντο ώς οχυρώματα πο- 
λιορκουμένης πόλεως, αφ ών εξνιροντο δια- 
σταδόν ώς πύργοι ύψηλότατα πάγων όρη, ένώ 
μακροτάτω τοΰ όρίζοντος σωροί κρυστάλλων 
συνηθροισμένοι άπετέλουν ανυπέρβλητον κυ- 
κλώπιον έ'ρυμα.

Καταβάντες τής περιωπής έκείνης έπανήλ- 
θομεν διά τ ή ς  αύτής όδοΰ πρός τούς ύπέρ ήμών 
άγιονιώντας ηδη συνοδοιπόρους, οίς έδη'λωσα 
ό τι, μή δυνηθείς ΐνα εΰρω καλλιτερον καταφυ
γ ή ν , έκρινα ΐνα διαχειμάσωμεν ένταΰθα. Διο

κατεστη'σαμεν έν άσφαλεΐ τό βρίκιον απο τής 
τών κρυστάλλων καταφοράς μεταξύ όυο νησί
δων. Ά λλ’ έπέπρωτο ΐνα μή άπέλθωμεν του 
όρμου τούτου μετ’ αύτοΰ· διότι τό ταλαν 
έμεινεν έκτοτε έν τοΐς πάγοις, οϊτινες ισως 
περιβάλλουσιν αύτό μέχρι τοΰ νΰν.

Διαχειμασία. —  Θάνατος εν τω πλοκρ. —  Επί- 
σκεψις τών Έσκιμώς.— Κατοικίαι αυτών.—  Νύξ 
καί δεΐπνον αηδές.

Άμα κατασταθέντες ήσθ^μεθα τοΰ χειμώνος 
προσεγγίζοντος έκ τής έλαττώσεως τοΰ φωτός, 
άααυρουμένου πρώτον μέν έν ταΐς κοιλάσι καί 
χαράδραις, έπειτα κατά τάς ύπωρείας καί τάς 
χ ιονοβλη'τυυς κορυφάς τών γρανιτικών όρέων, 
μέχρις ού νύξ καί σκότος ψηλαφητόν κατεκά- 
λυψεν ημάς πανταχόθεν. Ό ήλιος ήφανίσθη έπί 
1 4 0  ημέρας, καθ’ άς αί λυχνίαι ήμών δέν 
έ'παυσαν φωτίζουσαι ύπό τό κατάστρωμα. Οί 
δέ έ'κτου μεγέθους αστέρες ήσαν ορατοί έν με
σημβρία. Ε ί δέ καί μηδείς Ευρωπαίος διεχεί-

αασε μέχ ρι τοΰδε έν τούτω τώ  πλάτει, ό χ ει- 
μών τοΰ 1 8 5 3 — 18 5 4  δέν έφάνη ήμΐν δεινό
τερος τών χειμώνων, ούς πρότερον πολλοί ημών 
διεχείμασαν κατά τούς πόλους· πλήν ότι τά 
τρόφιμ.α ήλαττώθησαν βαθμηδόν τοσοΰτον,ώστε 
τό πρόγευμα καί τό δεΐπνον ήμών συνέκειντο 
έξ όλίγου τεταριχευμένου χοιρίου κρέατος, έκ 
γεωμήλων πεπηγότων καί σκληρών ώς λίθων, 
τείου καί καφέ. ’Αλλά μάλιστα έταλαιπωρούμε- 
θα ύπό τοΰ ψύχους· διότι μή εύποροΰντες γαιαν
θράκων, ήναγκαζόμεθα ΐνα φειδώμεθα αύτών. 
Ή δέ τοΰ άέρος κράσις ήτο μέσην οδόν βα- 
δίζουσα 4 0 ° , έν δέ τώ  πλοίω 7° 7 8 ’ ώστε ό 
ζΰθος καί ό οίνος ήμών διετέλουν πάντοτε πε- 
πηγότες. Έ κτος τών συνοδοιπόρων μου Πετέρ- 
σωνος καί Μόρτωνος άπαντες έκακοπαθήσαμεν 
ύπό τής στομακάκης ( s c o r b l l t ) .

Διήλθομεν δέ τόν χειμώνα νΰν μέν άθυ- 
μοΰντες νΰν δ’ εύθυμοΰντες. Αλλά τή 7 άπρι- 
λίου ό συνοδοιπόρος ήρ.ών Βέκερ, άσθενήσας , 
άπέθανε τή έπαύριον. Περιετυλίξαμεν τό σώμα 
διά δερμάτων φωκών, καί παραπέμψαντες άπε- 
θέσααεν τόν vocpov έπειτα είς τόν πάγον.

'Υστερον δέ προσηυξάμεθα τήν προσευχήν τών 
άποθανόντων, καί έρρίψαμεν έπ αύτον χιονα 

άντί γής.
Έπανελθόντες δέ περίλυποι ειδομεν αίφνης 

πλήθος Έσκιμώς παρα τήν παραλίαν κραυγα- 
ζοντας πρός ημάς « Κά, Κάχ ! Κά, Καχι! και 
κινοΰντας παντοιοτρόποις την κεφαλήν και τας 
χεΐρας. "Ηρχοντο δέ άπό τοΰ κόλπου τοΰ 
Hasten, άπέχοντος δεκαοκτώ μίλια ήμών, 
ίνα ϊδωσιν ήαάς τούς ξένους, ών είκασαν την 
κατά τάς άκτάς ταύτας παρουσίαν έκ τινων 
τής πορείας ήμών σημείων. Προσεκαλουν δέ 
ημάς είς τήν κώμην αύτών, είς ην άσμενως 
έπορεύθημεν.

νΕταχ ή συνήθης αύτών κώμη είναι ή πλη- 
σιεστάτη τω  πόλω ανθρώπινη κατοικία, και κει- 
ται παρά τήν βορείαν πρός άνατολάς άκτήν τοΰ 
Hasten-Bay. Ή παράδοξος δέ αΰτη έκ χ ιό- 
νος κώμη στηρίζεται είς τήν άπότομβν ύπώ- 

' ρειαν ύψηλοΰ γρανιτικοΰ όρους, προσφέρουσα τώ  
π ροσερχομένω  μάζαν χιόνος λευκοτάτης, έν η 
φαίνονται ώς κηλίδες αί τών θυρών καί θυρί
δων σκοτειναί όπαί.

Οί κάτοικοι τών παραδόξων τούτων φωλεών 
συνηθροίσθησαν περί έμέ χορωδοΰντες, Ναλεγ- 
κ ά χ ! Ναλεγκάχ! Τ ίμ α ! « ’Αρχηγέ! αρχηγέ! 
Χ αΐρε! » Είς δέ αύτών, ό Μέλεκ Έΐδερ Δούκ, 
προσεκάλει ΐνα είσέλθω. Αδύνατον ΐνα έννοήση 
τις τήν δίαιταν τών άνθρώπων τούτων ζών- 
των φύρδην μίγδην ώς σκώληκες ρυπαροί εν 
άλιέιος καλαθίσκω. Τό μ.όνον ε'πιπλον έκαστης 
έκ χιόνος καλύβης έχούσης συνήθως μήκος μεν 
ώς έπτά ποδών, ΰψος δέ ώς έξ, είναι εξημισειας 
έλλειψοειδές τι άνάκλιντρον (k o lo p S U t), κατε- 
κευασμένον ομοίως έκ πάγου, και έστρωμενον 
διά δέρματος φώκης, χρήσιμον είς έδραν άμα 
καί κλίνην τοΐς πολυπληθέσιν αύτής κατοίκοις· 
καί ή όστεΐνη άγροΐκος λυχνία, ήτις καίουσα 
νυχθημερόν άναδίδει άεννάως καπνόν μέλανα 
καί άφόρητον ταγγοΰ ελαίου φώκης όσμη'ν. 
Περί τήν έσπέραν παοετέθη χαμαί είς δεΐπνον 
τεμάχιον ώμον φώκης άνευ άρτου η άλατος. 
Άπασα ή οικογένεια τοΰ ξενίζοντας με Έϊδερ 
Δούκ, καθίσασα χαμαί, άποκόπτουσα έτρωγεν 
εύφραινομένη. Προσεκλήθην ΐνα συμμετάσχω 
τοΰ δείπνου, ούτινος μόνη ή θέα ηρκει ΐνα

*ωκ α:



με άηδίση. Διό καθίσας παρ’ αύτοΐς έδείπνησα 
φαγών άπλώς τεμάχιά τινα πεπηγότος ήπατος, 
άτινα είχον εν τώ  θυλακίω, και μετ’ ολίγον, 
ίδών τούς πάντας άποδυομένους εϊς ύπνον, 
άπέδυν και βγω, καί διαθέσας τον καταπεπο- 
νημενον σκελετόν μου παρά τούς πόδας της 
οίκοδεσποίνης Έ ΐδερ  Δούκ, και καταστη'σας 
εν τών παιδίων αύτης εις την δεξιάν, και λα
βών προσκεφάλαιον την Θέρμην κοιλίαν του φι- 
λοξενούντος φίλου μου Δούκ, έκοιμήθην ύπνον 
μακρον και νήδυμον. Τή δ’ επαύριον ή οικοδέ
σποινα Έΐδερ Δούκ, ένδΰσα ενώπιον μου το έκ 
δέρματος φώκης ύποκάμισον αύτης, ήτοίμαζε 
το πρόγευμά μου. Έκλέξασα δέ τεμάχιον έφθόν 
φαλαίνης προση'νεγκεν αύτό μετά ζωμού εντός 
κοίλου οστού χρησίμου άντί κοχλιαρίου. Κα- 
τανυστάζων έ'τι δέν παρετη'ρησα τα  καθ’ έ'καστα 
της μαγειρικής σκευασίας της φαλαίνης. Πει
νών δέ ήτοιμαζόμην ΐνα αποδεχθώ εύγνωμό- 
νως την φιλόξενον προσφοράν· άλλ’ είδον τήν 
οικοδέσποιναν πράττουσάν τ ι άηδές, ό'περ κα- 
τηύνασεν εύθύς τήν ορεςίν μου- διότι τρέψας 
τυχαίος τήν κεφαλήν είδον αύτήν άποφέρουσαν 
ύπατό έ'νδυμα αύτης πλήρες τό κοχλιάριον, καί 
έμβάπτουσαν αύτό εϊς τήν χύτραν, έξ ής άπή- 
νεγκεν ετερον τεμάχιον φαλαίνης ύπέρ τοΰ οι
κοδεσπότου. ’Έμαθον δέ ύστερον ό'τι τό σκεύος 
τοΰτο είναι χρήσιμον παρ’ αύτοΐς πρός δύο τινα, 
καί ό'τι, ό'ταν μή εχωσιν άμεσον χρείαν αύτοΰ 
έν τώ μαγειρείω, μεταχειρίζονται αύτό. . . δέν 
τολμώ ΐνα εΐπω πρός τ ί . . .  Ή καθαριότης είναι 
ά'γν(οστος καθόλου παρα τοϊς ύπερβορείοις τού- 
τοις νομάσι τών πόλων, όπερ άποδοτέον ού 
μόνον τη συνήθει αύτών διαίτη, άλλα καί τώ  
ύπερβάλλοντι ψύχει, ούτινος ή ένέργεια κατα
στέλλει πάσαν σήψιν καί πάσαν έκ τής έν μι- 
κροτάτω χώρω συμβιώσεως άνθρώπων καί κυ- 
νών διαφθοράν τοΰ άέρος.

Κατά τήν παρά τοϊς Έσκιμώς διατριβήν 
μου ή άδελφή τοΰ Έσκιμώς τοΰ ξενίζοντος 
τον φίλον μου Πετεράβικ άπέθανεν αίφνης. Τό 
σώμα αύτής περιερράφη διά δερμάτων φωκών 
ό δέ σύζυγος έπωμισάμενος μετεκόμισεν αύτό 
έξω τής καλύβης, και θάψας έν τή χιόνι συνε- 
σώρευσε τάφου δίκην κατά τό έ'θος τών πρω
τογενών άνθρώπων λίθους πολλούς καί βαρείς 
έπί τοΰ πτώματος.

Οΐ Εσκιμώς κλαίουσι τούς άποθανόντας 
ούχί κατά λόγον τής πρός αύτούς φιλοστοργίας, 
άλλά κατά συνήθειαν. "Οτε είς αύτών, άνα- 
μνησθείς άποθανόντος τινός συγγενοΰς ή φίλου, 
άρχεται κλαίων, οί παρεστώτες, καί εύθυυ.οΰν- 
τες, νομίζουσι πρέπον ΐνα συμμετάσχωσι τοΰ 
θρήνου, εΐ καί άγνοοΰσι τήν αιτίαν αύτοΰ, καί 
άπομάσσουσι τά δάκρυα τοΰ πενθοΰντος φίλου 
ή συγγενοΰς. Πολλάκις δέ καί συνέρχονται έπί 
τό αύτό εϊς ώρισμένον τόπον καί ώραν, καίδια- 
τελοΰσιν έπί μακοόν θρηνοΰντες καί όδυρόμε- 
νοι, ούδεμίαν αισθανόμενοι λύπην.

Καθόλου δέ ή ιστορία καί ή θρησκεία τών 
παρά τόν πορθμόν τοΰ Σμίθ Έσκιμώς είναι 
δύσγνωστα καί δυσεξερεύνητα. Διότι μοι φαί
νεται ό'τι ό παρακμάζουν ούτος λαός, άποκεχω- 
ρισμένος τών άλλ(ον άνθρώπων, καί κατατρυ- 
χόμενος ύπό τών καθημερινών χρειών τοΰ 
άβιώτου αύτοΰ βίου, δέν σχολάζει ΐνα μεριμνά 
περί τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος, ώς οί 
Εσκιμώς, οϊτινες κατεστάθησαν μάλλον πρός 

νότον παρά τάς δανικάς άποικίας· διότι ούτοι, 
διαφέροντες μάλλον κατά τό σώμα καί τά ήθη 
τών πρός άρκτον ομοφύλων, διεφύλαξαν πα- 
τροπαραδότου^ τινάς περί τής φυλήί αύτών 
παραδόσεις.

Ό βίος τών άνθρώπων τούτων κατά τόν 
χειμώνα είναι φρικώδης, μάλιστα τής έλλεί- 
ψεως ένεκα τοΰ ήλιακοΰ φωτός, τής τροφής καί 
τών ξύλων. 'Ο ίανουάριος καί ό φεβρουάριος 

μήν είναι δεινότατος. ’Αλλά κατά τό έ'αρ, ή 
μάλλον καθ’ ήν ώραν άναφαίνεται ό ήλιος, ή 
κατάστασις αύτών βελτιοΰται κατά πάντα. Τότε 
αί κρυσταλλόπηκτοι καλύβαι ή μάλλον αί 
άθλιαι φωλεαί αύτών πληροΰνται ζωής καί 
ένεργείας. Επειδή οί ιχθύες καί αί φώκαι συσ
σωρεύονται είς αύτάς, καί αί μέν γυναίκες κα
τεργάζονται τά  δέρματα πρός κατασκευήν εν
δυμάτων, οί δέ άνδρες έπισκευάζουσι τούς 
κάμακας αύτών ή άποκαθαίρουσι τούς όδόντας 
τών κητών. Οΐ κύνες ύλακτοΰσι παρά τάς κα
λύβας· οί δέ παϊδες τέρπονται γυμναζόμενοι 
πρός τό τοξεύειν διά τόξων έκ πλευρών κή
τους κατεσκευασμένων. Ό  κατά τόν χ ειμώνα 
αποναρκωθείς στόμαχος αύτών άναζωπυρεΐται, 
καί τότε οί Έσκιμώς καθίστανται πολυφάγοι. 
Ή δέ τροφή ήν καταβροχθίζει άπλη'στως έπί 
μίαν ή μέραν είς Έσκιμώς δύναται ίνα τρέφη 
ένα Εύρωπαϊον έπί ολόκληρον μήνα· διότι 
τό ψύχος καί ή εργασία καταναλίσκουσι παρ’ 
αύτοΐς πολύν τόν άνθρακα.

Ή  εκδρομή του Μόρτωνος. —  Ό  κόλπος τοΰ Pea
body.—  Δι& κρημνών καί δρέων.—  Τό Ιλευθε- 
ρον ίίδωρ. —  Σωρός πλεόντων πάγων. —  Τα 
περί τον πόλον Ιλη. —  Όρνεις, φυτα καί άρκτοι. 
Νέος ωκεανός.

Δι’ ό'λου τοΰ έ'αρο; τοΰ 1 8 5 4  έ'τους άπέ- 
στελλον τινάς τών συνοδοιπόρων κατασκοπη- 
σοντας τήν περί τόν κόλπον χώραν, έν ώ τό 
πλοΐον ήμών κατείχετο δέσμιον. Ή  δ’έκδρομή, 
ήν ό φίλος μου Μόρτων έπεχείρησε πρός βορ
ράν, έγένετο άξιολογωτάτη πασών. 'Ο Μόρτων 
άνεχώρησε τή 4 ίουνίου μετά τοΰ Χάνς τοΰ 
Γροιλανδοΰ έπί έλκηθρου συρομένου ύπό τών 
έν τώ  πλοίω ν.υνών. Ό  πάγος ήτο κατ’ άρχάς 
δυσπρόσιτος τής προσφάτου ενεκα χιόνος, ήτις 
έ/.άλυπτεν αύτούς μέχρι τών γονάτων· ύστερον 
δέ, παγιωθείσης αύτής, τό έ'λκηθρον ώδοιπόρει 
προσηνώς καί.λείως έπί μακρόν, διερχόμενον 
τέσσαρα μίλλια καθ’ ώραν, μέχρις ού έ'φθασαν 
είς τό μέσον τοΰ κόλπου τοΰ Peabody. Πα- 
ραλλάξαντες έν δεξιά κατά τήν 7 9 °  τό πα
ράδοξον εκείνο παίγνιον τής φύσεως, ό'περ κα
τά τινα προλαβοΰσαν έκδρομήν ώνόμασα μνη- 
μεϊον  τοΰ  Τ έν ν ισ σ ω ν , μιναρέν ή οβελίσκον, 
βράχον 4 8 0  ποδών ύψους, αίωρούμενον μο
νήρη καί μεγαλόπρεπεστατον έν τοΐς προπυ- 
λαίοιςγνοφώδους τινός χαράδρας, τετορνευμένον 
οΰτω κανονικώς ώς είέτμήθη ό'πως κοσμη'ση τήν 
έν Παρισιοις πλατείαν τοΰ Βανδόμου, ό Μόρτων 
καί ό Χάνς διετέλεσαν όδοιποοοΰντες πρός βορ- 
ράν, εϊ καί οί πάγοι άπέβαινον πολυπληθέστε
ροι καί υψηλότεροι, καί τοσοΰτον πεπυκνωμέ- 
νοι, ώστε τό έ'λκηθρον μόλις ήδύνατο ΐνα είσ- 
δύη έπιπόνως διά στενωτάτων χαραδρών, αΐ- 
τινες, πολλαχού πληρούμεναι τών καταπιπτόν- 
των μικρότερων παγετών, έ.επόδιζον πάσαν 
δίοδον. Τότε οί δύο οδοιπόροι ήναγκάζοντο ή 
ΐνα, έπωμιζόμενοι τό έλκηθρον, μετακομίζωσιν 
αύτό ύπέρ τά  όρη τοΰ πάγου, ή ΐνα όπισθορ- 
μώντες ζητώσιν έτέραν δίοδον.

Τή ? 0  ίουνίου παρήλλαξαν τόν μέγαν Ούμ- 
βόλδιον παγώνα, ένθα οί πάγοι καί οί βράχοι 
καί αί γαΐαι καί ή όμίχλη συνεμίγνυντο είς 
άπείκασμα καταχθονίου χάους. Προχωροΰντες 
δέ νύκτα καί ημέραν ποος βορράν έξεπλνίττοντο 
μεγάλως βλέποντες ό'τι ό πάγος καθιστάτο

ασθενή; καί ύπότρομος- οί δέ κύνες προαισθα
νόμενοι τόν έπικρεμάμενον αύτοΐς κίνδυνον 
προύχώρουν περίφοβοι καί δυσχεραίνοντες. Διά- 
σκεδασθείσης δέ πρός ώραν τής ομίχλης, έξε- 
πλάγησαν πολύ μάλλον ίδόντες πρό αύτών άπει
ρον έλών καί λιμνών έπιφάνειαν, ποομηνύουσαν 
παρακείμενον πέλαγος. Ό Χάνς ήπίστει τώ  
θεάματι· ό όέ Μόρτων διηγείται ό'τι δυσκό- 

’ λως καί αύτός έπίστευεν, έάν μή έ'βλεπε πε
τάμενα έπί τής κυανής τών ύδάτων έπιφανείας 
πλήθος πτηνών άμύθητον. Τή έπαύριον ή τά 
ύδατα ταΰτα άφορίζουσα έκ πάγου ταινιώ- 
δης σύρτις, ήν διέβαινε τό έλκηθρον, κατεκλύ- 
ζετο στενουμένη μάλλον μάλλον ύπό τής πλημ
μυρίδας, ήτις, ρέουσα σφοδρά άπό βορρά πρός 
νότον, κατέφερε πολλούς καί μεγάλους πάγους. 
Τό θερμόμετρον έσήμαινεν 2 6 °  2 2  έν τώ  ΰδατι. 
Περιπλεύσαντες άκρωτήριόν τ ι ,  ό'περ «ονόμασαν 
ά κρ ω τή ρ ιον  τ ο ΰ  Ζ ά ξ ω ν ο ς , εύρον πάλιν 
παρά τόν όνομασθέντα κόλπον τοΰ Μέρρης 
συνεχή έτέραν πάγου σύρτιν, άφορίζουσαν 
πολυκύμαντον θάλασσαν, έφ’ ής οί κύνες έ'τρε- 
χον τάχιστα καί τό έ'λκηθρον διήρχετο εξ 
μιλλια καθ’ ώραν. Ή ήμερα έκείνη έγένετο έκ 
τών εύτυχεστάτων τής εκδρομής τοΰ Μόρτω
νος · επειδή έφόσον προέβαινε πρός βορράν, 
ή φύσις έφαίνετο μάλλον μάλλον έμψυχ θυ
μένη. Πλήθος άγριων χηνών καί νησσών , 
καί χελιδόνων καί λάρων περιίπταντο παντα
χόσε πληροΰντες βοής καί κρωγμών τόν άε'οα.
Ή δέ άπό τοΰ πορθμού τοΰ Σμίθ παντελώς έκ- 
λείψασα φυτεία κατά τάς χώρας ταύτας άνε- 
φαίνετο μάλλον δαψιλεστέρα, καί ούτως έπιδί- 
δουσα, ώστε ό Χάνς, εί καί ή ώρα μηκέτι ήκ- 
μαζεν, ήδυνήθη ΐνα συλλέξη δεσμίδα λυχνίδος 
καί έσπερίδος καί άειζώου (joui’babe).

Αναπαυόμενοι είδον τούς πρός ώραν άπο- 
ζευχθέντας τοΰ έλκηθρου κύνας διώκοντας 
μανιωδώς άρκτον παρερχομένην μετά τοΰ 
νεογνού αύτής. Ή δέ πάλη έγένετο φοβε- 
ρωτάτη καί απεγνωσμένη · έπειδή οσάκις οί 
κύνες κατελάμβανον αύτήν, ή άρκτος καθί- 
ζουσα έπί τών ίσχ ίων, περιέβαλλε τόν άρκτυ- 
λον έκ τών οπισθίων ποδών καί ήμύνετο διά 
τών έμπροσθίων, δεινόν έμβλέπουσα καί βρυ- 
χωμένη. « Ούδέποτε, λέγει ό Μόρτων, είδον 
θηρίον έν μείζονι άπογνώσει. Μηκύνουσα τόν 
λαιμόν καί βρύχουσα τούς όδόντας έπετίθετο 
τοΐς κυσί περιστρέφουσα τούς όνυχας αύτής 
ώς πτέρυγας άνεμομύλου. Καί αν κατώρθου 
ΐνα σωθή, δένέτόλμα μήτε ΐνα φυ'γη μήτε ΐνα 
διώξγι τόν κύνα, φοβούμενη μή οί λοιποί άρ- 
πάσωσι τόν άρκτύλον. ’Αλλ’ ύστερον, ύπεκ- 
φεύγουσα μετά τοΰ τέκνου καί καταλαμβανό
μενη, έ'θετε τήν κεφαλήν αύτης ύπό τήν κοιλίαν 
τοΰ άρκτύλου, έ'ρριπτε τοΰτον μακράν τών κυ- 
νών, καί ήρχετο πάλιν ΐν ’ άντιπαλαίη πρός 
τούς διώκοντας, ό'πως παράσχη τώ  νεογνώ νέαν 
φυγής ευκαιρίαν. Ανά έκαστον σταθμόν τοΰ 
νεογνού τό δύστηνον ζώον έπανελάμβανε τό 
αύτό στρατήγημα, ό'περ μεγάλως συνεκίνησεν 
ήμάς. Αλλά τέλος ό Χάνς κατέλυσε τόν πόλε
μον πυροβολήσας τήν μητέρα, καί πολλά πα
θών πριν ή δυνηθή ΐνα σώση έκ τών όδόντων 
τών κυνών τόν άοκτύλον. »I

Τή 2 4  ίουνίου ό Μόρτων είδε τόν νέον ώκεα- 
νόν, ον πρώτος αύτός έγνώρισε δεινόν καί μ ε- 
γαλοπρεπέστατον, καί έ'φθασεν είς τό άκρωτή- 
ριον τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς , ό'περ είς μάτην έπει- 
ράθη ΐνα περιπλεύση. Καίπερ παοαλελυμένος . 
ήδη ύπό τοιαύτης οδοιπορίας, άλλ’ έκκαωμε- 
νος ύπό τοΰ πόθου τοΰ κατοπτεΰσαι έκ περκο- 
πής τήν νέαν ταύτην θάλασσΟν, άνέβη*έρπων

μετά τοΰ Χάνς τούς βράχους τοΰ άκρωτηρίου 
καί έπί τοΰ βορειοτάτου τής γης σημείου, όπερ 
ούδέποτε μέχρι τοΰδε έπάτησεν άνθοωπος, 
έστησε τήν άμερικανικήν σημαίαν!

Αποχαιρετισμοί καί αναχώρησις. —  Τετρακοσι'ων 
λευγών οδοιπορία εν τοΐς πάγοις. —  Πόνοι, κίν
δυνοι καί λιμός. —  Άφιςις εϊς Οΰπερχαβίκ.

Διήλθομεν τό λοιπόν τοΰ θέρους μή δυνη- 
θεντες ιν άπαλλαςωρ,εν τό βρίκιον τών πάγων, 
και ό χειμων τοΰ 1 8 5 4 — 5 5  κατέλαβεν ήμάς 
παλιν περιεχομένους έν τώ  κόλπω τοΰ ’Ρεν- 
σελαερ ύπό τών αύτών πάγων. Καθ’ ό'λον τόν 
χειμώνα τοΰτον έκακοπαθήσαμεν μεγάλως δι’ 
έλλειψιν τροφίμων· δύο δέ τών συνοδοιπόρων 
μου ύπέπεσοντώ βάοει τών δεινών. Ό δέΧ ά νςό  
1 ροιλανδός λειποτακτη'σας κατέφυγε πρός τούς 
Εσκιμώς, προτιμήσας μάλλον ΐνα ζή άθλίως 

παρ αύτοΐς ή ΐνα άποθάνη μεθ’ ήμών.
Τέλος δέ περί τόν ίούνιον, άπελπίσαντες 

τοΰ  ̂απαλλάξαι τών πάγων τό πλοΐον, έκρίνα- 
μεν ΐνα, καταλιπόντες αύτό, άπέλθωμεν μετά*

τών τριών λέμβων, εί καί ή κατάστασις καί ή 
σμικροτης αύτών καί ή έ'λλειψις τροφίμων όλί— 
γας παρεΐχεν ήμΐν σωτηρίας έλπίδας.

Οΐ Εσκιμώς, μαθόντες ό'τι ήτοιμαζόμεθα 
ί'να άπέλθωμεν, συνήλθον άθρόοι περί ήμάς λυ- 
πούμενοι, κλαίοντες, εύχαριστοΰντες καί ευχό
μενοι ήμΐν αίσιον πλοΰν. Παθητικώτατον δέ 
μάλιστα έγένετο τό θέαμα τοΰτο ό'τε έπηλθεν ή 
ώρα ί'να διαμερίσωμεν αύτοΐς τά μικρά τής άπο- 
χωρισεως δώρα, λυχνίας καί μαχαίρας καίπελέ- 
ν.εις. Δσπαζόμενος τούτους τόν τελευταΐον άσπα- 
σμόν, διελέχθην πρός αύτούς ώς πρός άδελφούς 
λέγων ό'τι ύπέρ τούς πάγους τούς καλύπτοντας 
αενάως τήν μοχθηράν αύτών γήν, καί ύπέρ τήν 
θάλασσαν τήν χωρίζουσαν αύτούς άπό τών λοι
πών άνθρώπων, ύπάρχουσιχώραιεύκρατώτεραι, 
έναίς ό άνθρωπος ζή εύδαιμονέστερον καί ή με— 
ρώτερον. Έδωκα δέ αύτοΐς τοπογραφικόν χάρ
την τής χώρας μέχρι τού άκρωτηρίου τοΰΣτα- 
κέλτωνος, δεικνύοντα τά  άκρωτήρια καί τούς 
προσφορωτάτους πρός σκήνωσιν τόπους, άπό 
τής κώμης αύτών Έ τα χ μέχρι τών δανικών 
καταστημάτων. ’Ηκροώντο μετά προσοχής τούς

λόγους μου, ρίπτοντες εις άλλήλους έκ διαλειμ
μάτων οφθαλμών βολάς λίαν σημαντικάς. Διό 
ουδόλως θαυμάσω άν μάθω ό'τι έπεχείρησάν 
ποτε ΐν άποικίσωσι πρός νοτιωτέραν τινά γήν, 
όδηγέτην εχοντες τόν Γροιλανδόν Χάνς.

Ίελος έ’ν τινι λαμπρά κυριακής εσπέρα, 
ανελκυσαντες έπιπόνως τούς λέμβους διά τών 
παγετών, έτύχομενπρό τής έλευθέρας καί ανα
πεπταμένης θαλάσσης. ’Αλλά δέν έμέλλομεν ετι 
ΐν’ άποχωρήσωμεν. Διότι ή άπό πολλοΰ προ- 
παρασκευαζομένη τρικυμία έπέσκηψε σφοδρο- 
τάτη · τά  δέ τοΐς πάγοις, ύφ’ ούς έσκεπαζόμεθα, 
προσκρούοντα πελώρια κύματα, ήνάγκαζον 
ήμάς ΐνα όπισθορμώμεν μάλλον μάλλον, έφ’ 
ό'σον έ'θραυον αύτούς. Ή θάλασσα έκύμαινε δει- 
νώς έπί πολλάς ήμέρας, καί μετ’ ολίγον, άπο- 
βαλόντες πάσαν ταχέος απόπλου έλπίδα, έξειλ- 
κύσαμεν πάλιν τούς λέμβους, καί έφυλάξαμεν 
αύτούς ό'πισθεν μεγάλου έκ πάγου ορούς. Ό  μέν 
άνεμος έρροίζει καί περιη'χει καθ’ ό'λην τήν νύ
κτα- τά  δέ κύματα, γινόμενα μάλλον μάλ
λον πελώρια, προσέβαλλαν καί ύπέσκαπτόν ήδη 
τό ό'ρος ύφ’ δ κατεφύγομεν, μέχρις ού κυβι-

’Έκτοτε το τάλαν εμεινεν εν τοΐς πάγοις.

στήσαν καί καταπεσόν διερράγη αίφνης είς μυ- 
ρία τεμάχια, άτινα έκρριπτόμενα πανταχόσε 
παρ’ ολίγον διέφθειρον καί ήμάς καί τούς λέμ
βους. Έν τώ  μέσω τοΰ φρικώδους έκείνου 
νυκτερινού κλύδωνος ήναγκάσθημεν πάλιν ΐνα 
έλκύσωμεν τούς λέμβους περαιτέρω είς τινα 
παρακείμενον πεπηγότα κόλπον. Φρικιώντες 
καί λιμώττοντες ένομίζομεν ήδη εαυτούς έκ
τος κινδύνου· άλλ’ αίφνης ήσθόμεθα τά  πάντα 
τρέμοντα περί ήμάς, τούς δέ πάγους πρώτον 
μέν τρίζοντας καί σειομένους, έ'πειτα δέ διαρ- 
ρηγνυμένους ύπό τούς πόδας ήμών ούτως, 
ώστε έν άκαρεΐ περιεκλύσθημεν ύπό τών κυ
μάτων καί έγενόμεθα άνάρπαστοι έπί τινα πλέ
οντα πάγον, έφ’ όν έφθάσαμεν καταφυγόντες. 
καί όπου ήσαν εύτυχώς οί λέμβοι. Μετά πολ
λών δέ ήμερών βασάνους, ν.αθ’ άς νη'στεις καί 
ριγοΰντες έφερόμεθα τήδε κάκεΐσε άνάρπαστοι 
έπί τοΰ πλέοντος έκείνου πάγου, κατασταλέν- 
τος τοΰ κλύδωνος, ήδυνήθη μεν τη 19  ίουλίου 
ΐνα έπιβώμεν τών λέμβων, καί τή πρωία της 
2 2  παρεπλεύσαμεν τήν νήσον Νορθόμβερ- 
λ α ν δ , έ'νθα διεμερισάμεθα τήν τελευταίαν ήμών 
Αροφήν, εύτελή λείψανα κονιοοτώδους άρτου. [

Έν τούτω ειδομεν σωρούς μεγίστους πάγιον 
καταφερομένουςκαίπεριδινουμένουςώςέν τόρνω 
περί τούς τρεις ήμών λε'μβους, οϊτινες, άναρ- 
πασθέντες ύπό τούτων, έξώκειλαν είς τήν άκτήν, 
καί έν άκαρεΐ τά  πάντα περί ήμάς μετε- 
βλήθησαν είς καταχθόνιον τυφώνα. Τό έκ πάγου 
όροπέδιον, έφ’ ού ήμεθα, έξερράγη μετά κατα- 
πληκτικοΰ πατάγου είς μυρία τμήματα, άτινα 
έκριπτόμενα πανταχόσε κατέπιπτον πετρηδόν 
κατακαλυπτοντα και τραυματίζοντα ήμάς, κα- 
ταποντισθέντας αίφνης είς τό ύδωρ μετά τών 
λέμβων είς ούς κατεφύγομεν, ούτως ώστε μ ε τ ’ 
ολίγον, έξω τών κινδύνων ό'ντες, έθαυμάζομεν 
πώς οί λέμβοι δέν περιετράπησαν αύτανδροι. 
Τούτου δέ μόνον άνεμνήσθημεν ότι έξετινά- 
χθημεν καί έρριπτάσθημεν ύπό τών κυμάτων 
ώς φύλλα έλαφρά έκ σφοδράς καταιγίδος.

Μετά δέ έπτά ήμερών δεινόν πλοΰν έφθά
σαμεν παρά τό άκρωτήριον Δόδδλού Δ ίγ- 
γες, έ'νθα άντί έλευθέρας θαλάσσης έτύχομεν 
έντός ειρκτής όρέων πάγου μίαν μόνον στε- 
νωτάτην καί κινδυνωδεστάτην παρεχούσης πι
θανήν διέξοδον, είς ήν είσήλθομεν θαρραλέως. 
Ή δίοδος ώρίζετο έκατέρωθεν ύπό ύψηλοτά-

των άποκρήμνων καί μυειομόοφων πάγων, ών 
αί κορυφαί ένεβάπτοντο είς τήν ομίχλην καί 
τάς νεφέλας, καί οϊτινες συνήπτοντο πολλαχοΰ 
άπό τής έτέρας είς τήν έτέραν όχθην διά γεφυ
ρών πάγου, άφ’ ών αί άρκτοι καί παροδίτιδές 
τινες άλώπεκες έθεώρουν ήμάς παρερχομένους.

Μετά δέ πολλών ήμερών διάπλουν, καθ δν 
πολλάκις έκινδυνεύσαμεν έκ τών καταπιπτόν- 
τιον πάγων, έξήλθομεν τε'λος τής γραφικωτά- 
της ταύτης διόδου, άλλά λίαν έξησθενισμενοι* 
διότι ήδη περιήλθομεν είς έσχ άτην τροφής απο
ρίαν. Τό μέλλον έφαίνετο ήμΐν φοβερόν καί άδη
λον. Ή μέν αναπνοή ήμών καθιστάτο ήδη 
δύσκολος, οί δέπόδες έξωγκώθησαν ούτως ώστε 

ι ήναγκάσθημεν ΐνα σχίσωμεν τά  ύποδήματα 
ήμών. Μάλιστα δέ κατεβασάνιζεν ήμάς ή αϋ
πνία, ήτις ηύξανε τόν λυμαινόμενον ήμάς πυ
ρετόν καί τά  έκ τής στομακάκης δεινά.

Καταπεπονημένοι ύπό τοΰ καμάτου, καί 
έξαναλώσαντες ήδη πάσαν τροφήν, μάτην έζη- 
τοΰμεν πεινώντες καί τρέμοντες έπί τρεις ήμέ- 

j  ρας οίανδήποτε παραμυθίαν καί τροφήν έπί τών 
j άφιλοξε'νων τούτων έρημων, καί μάτην ενητε- 
| νίζομεν πρός τόν ούρανόν. Τά πάντα περί ήμάς



έ'ρημα καί φρικώδη. Πάγοι καί χιών καί σκό
πελοι ύπ’ άδιαλείπτου καλυπτόμενοι ομίχλης. 
Ούδέν φΰκος, ούδεμία βοτάνη, ούδέν ζώον, 
έκτος πειναλέων τινών αλωπεκων και άρκτων, 
αϊτινες, οίονεί προαισθανόμενοι τον έπερχόμε- 
νον ήμών θάνατον, ήκολούθουν δεινόν βρυχώ- 
μεναι. Τά σώματα ήμών έγένοντο κάτισχνα 
καί ύπότρομα, καί τέλος άπαυδήσαντες άφή- 
καμεν τάς κώπας καί έδώκαμεν έαυτους τω  
ρεύματι.

’Αποθνήσκοντες ύπο της πείνης, άπηλπί- 
ζομεν ήδη τήν σωτηρίαν άλλ.’ αίφνης είδο- 
μεν μεγιστην φώκην κοιμωμένην έπί τίνος ύπο 
τοΰ ρεύματος παρασυρομένου παγετοΰ. Τρε— 
μοντες δέ καί άγωνιώντες έκωπ/ίλατήσαμεν 
σιωπηλώς προς το θηρίον, φοβούμενοι μή,

έξυπνη σαν καί διαφυγον, στέρηση ήμάς τής 
ζωής, άφαιροΰν τήν τελευταίαν τής σωτήριας 
ελπίδα. ’Αλλά κακή τύχη ή φώκη δέν έκοι- 
μάτο- άλλά στρέψασα τήν κεφαλήν έθεώρει 
ήσύχως ήμάς προσερχομένους. Ούδέποτε δέ 
άμνημονήσ<ο τής λύπης καί τοΰ άπέλπισμοΰ, 
δστις διεγράφη έπί τών ισχνών καί έξηγριω- 
μένων προσώπων τών ναυτών ίδόντων κινη- 
Οεΐσαν τήν κεφαλήν της φώκης- διότι έκάστου 
ή ζωή έξηρτάτο τής άγρας τοΰ ζώου τούτου. 
Ό λέμβος τοΰ Πετέρσωνος, εχοντος διά χ ει- 
ρος καραβίναν, καί σκοπεύοντος ηδη το ζώον, 
έπλησίασε πρώτος. Αλλ ούτος, έκλελυμενος υπο 
τοΰ πάθους καί τρέμων μή άποτύχη δεν ήόυ- 
νατο ιναπυροβολήση εύστόχως. Τότε δε ηφ ω - 
κη, άνισταμένη έπί τών οπισθίων αύτής πτερυ

γίων, προσέβλεπεν ήμάς μεριμνώσα περιέργως, 
καί ήτοιμάζετο ϊνα καταδύη εϊς το ύδωρ. 
Λλ7,’ ό Πέτερσων, άναλαμβάνων πάσαν αύτοΰ 
τήν δύναμιν, πυροβολεί- το δέ θηρίον, τραυ- 
αατισθεν θανασίμως, πίπτει ύπτιον παρά το 
ύδωρ, ούτως ώστε ή κεφαλή αύτοΰ έ'πλεεν ήδη 
έν αύτώ.

Αγωνιών μή το ζώον διολισθήσαν άφανισθ ·̂ 
έν τή θαλάσση, ήτοιμαζόμην ινα πυροβολήσω 
έκ δευτέρου· άλλ’ οί ναΰται, άγρίαν αφέντες 
φωνήν, ώρμησανέπίτήν πολυτιμοτάτην άγραν, 
καί άρπάσαντες αύτήν καί σείοντες τάς μα- 
χαίρας, άπέτεμνον, οί μέν κλαίοντίς, οί δε γε- 
λώντες ώς παράφρονες, τεμάχια τοΰ θηρίου, 
καί κατεβρόχθιζον άρπαλεως αύτά, λεί/οντες 
καί το άπο τών δακτύλων αύτών ρέον α'μα.

Οΰτω διεσώθημεν παρ’ελπίδα πάλιν έπί τινας 
ήμέρας. Περί δετήν εσπέραν άμεριμνώντες περί 
τοΰ μέλλοντος, καί έντρυφώντες τώ  άπροσδο- 
κήτω εύρήματι, και αγραυλοΰντες έπι τίνος 
πλωτοΰ πάγου, ώτινι προσεδεσαμεν τους λέμ
βους, άφηρέσαμεν άπ’ αύτών δύο σανίδας, καί 
ά/άψαντεςπΰρ έψήσαμεν το τέταρτον τής φώ
κης, καί έτράπημεν καθ ηδονήν έπι το θη- 
ρειον ήμών δεΐπνον.

’Αλλ’ αΰτη έγένετο ή τελευταία ήμών τα - 
λ»ιπωρία· διότι, άναλαβόντες έαυτους, κωπη- 
λατοΰντες έντονώτερον, έφθασαμεν τη 1 αύγου- 
στου είς το άκρωτήριον τοΰ Α ν τ ιχ ε ιρ ο ς  το ΰ  
δ ι α β ό λ ο υ ,  καί τάς νήσους τοΰ Δούκ, καί τ έ 
λος είς το άκρωτήριον τοΰ Στακέλτωνος.

« Γη ! γη ! » άνεφωνήσαμεν πάντες. α *Ω

τής εύτυχίας! Μεθ’ δσης άσπαζόμεθά σε χ α - I 

ράς καί έ'ρωτος ! »
Έ τ ι  καί νΰν παραμένουσιν έν ταΐς άκοαΐς 

ήμών τών Δανών ναυτών αί κραυγαι, αι περιη- 
χή σα σα ι μακρόθεν έκτών προς ήμάς έρχομενων 
λέμβων τοΰ κατασκοπικοΰ πλοίου Μ αριαν- 
ν η ς , δπερ ή άμερικανική ναυαρχία άπεστειλεν 
εϊς άναζήτησιν ήμών.

«Το κατασκοπικόν πλοΐον Μαριάννη εφθα- 
σεν !» άνακράζει ό Πέτερσων, δστις, ήσυχάζων 
καί σεμνοπροσωπών μέχρι τουδε, κλαίει μετα 
λυγμοΰ, στρεφόμενος τάς χεΐρας καί άποβλέ- 
πων είς τον ούρανόν.

Μετά μίαν ώραν άπέβημεν εις Ούπερχαοι».

("Επεται συνέχεια.) J

Ο 0 ΙΚ0 5  Τ Π Ν  ΜΕΔΙΚΠΝ

'Ο άναγινώσκων τά  άπομνημο νεύματα 

τοΰ Βεμβενούτου Σ ελλίνου, ή  τά  συμβάντα 
τ ω  Καραβαγίω, τ ω  'Ριβέρα ή  ά λλοις τισϊ 

τώ ν τε/ νιτώ ν  τ ή ς  παλιγγενεσίας καί μά

λ ισ τα  τώ ν  τ ή ς  πα ρακμής, νομίζει δτι οί άν- 
δρες ούτοι ήσαν πάντη διάφοροι τώ ν λ : ι -  

π ώ ν. λ λ λ '  όμω ς ήσαν ά π λώ ς άνθρωποι 
τ ή ς  καθ αυτούς κοινωνίας. Διδτι καί τά  

χρονικά τώ ν  π λείσ τω ν  ήγεμονικώ ν οίκων 

τ ή ς  επ ο χ ή ς τα ύ τη ς γέμουσι παραδοξοτά- 
τω ν περιπετειών καί τραγικών πα θημάτω ν.
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’ΐδού έπι παραδείγματος τ ί  ίστορούσιν οί 

σύγχρονοι συγγραφείς περί τ ή ς  κλεινής 

οικίας τώ ν τελευταίω ν Μ εδίκω ν, ή τ ις  

είναι οΰτω  στενώ ς συνημμένη τ ή  ιστο
ρία τώ ν τεχν ώ ν  έν ’Ιτα λ ία .

Χλέξανδρος ό Μ έδικος, τύραννος, δν οί 

σ υμ μ α χήσ α ν τες στρατοί τοΰ πάππα καί 

τοΰ αύτοκράτορος προσήγαγον προς βίαν 

τ ή  Φ λω ρεντία, έδολοφονήθη ύπό τοΰ Λαυ

ρέντιου τώ ν  Μ εδίκων, έπονομασΟέντος νέου 

Βρούτου. Α λλ δμω ς ή μοναρχία κατεστάθη 

πάλιν ασφαλώς έπί μακρον ύπο τώ ν Μεδί

κω ν, άκο'ντωντών S t r o z z i  καί τώ ν  δημο

κρατικών έναντιουμένων. Ό  Κ ό σμ ο ς, δστις 

πρώ τος ώνόμασεν εαυτόν μέγαν δούκα, 
ε ίχ ε  δύο θυγατέρας καί δύο υίούς. Αί θυ

γατέρες αύτοΰ ήσαν θαυμασταί τό κά λλος. 

Ή  πρώ τη Μαρία ήράσθη ύπηρέτου τινός 

τ ή ς  αύλής τοΰ πατρός Μ αλατέστα  δέ 'Ρ ί-  
μ ιν ι , καί φωραθεΐσα έςερχομένη νύκτωρ 

τοΰ θαλάμου α ύτοΰ , αύτή μέν έφαρμα- 

κεύθη ύπό τοΰ πα τρός, δ δέ ύπηρέτης ένε- 

βλήθη είς φ υλακήν, έξ ή ς  έδραπέτευσε 

μ ετά  δεκαπέντε έτώνφ ρικτάς ταλαιπωρίας, 

καί κατέφυγεν είς Κ ρ ή τη ν , ήν ό πατήρ 

αύτοΰ έκυβέρνα ύπέρ τώ ν Βενετώ ν" ά λλ 
έδολοφονήθη δλίγαις μ ετά  τή ν  άφιξιν αύ

τοΰ ήμέραις. Ή  δέ δευτέρα θυγάτηρ τοΰ 

Κ όσμου, καταφωραθεΐσα καί αύτή άπι

σ τ ο ς , έφονεύθη ύπό τοΰ συζύγου α ύ τή ς , 

δουκός τ ή ς  Φερράρας.

Δύο δέ τώ ν  υιών τοΰ Κ ό σ μ ο υ , ό δον 

Γαρζίας καί δ καρδινάλιος Ιοοάννης Μέδι

κος, έξελθόντες π οτέ έπί Θήραν, έφιλονείκη- 

σαν περί τίνος έλάφου, ήν έκάτερος ήξίου 

δ'τι έφόνευσεν καί δ δον Γαρζίας έφόνευσε 

διελάσας τ ώ  ξίφει τόν άδελφόν καρδινά
λιον. Ό  μ έγας δούξ Κ όσμος έκήρυξεν δ'τι 

δέν ήδύνατο ί'ν’ άνέχηται τόν νέον τοΰτον 

Κάιν παρ’ α ύ τώ , καί διήλασεν αύτόν τ ώ  
ξίφ ει, κραυγάζων « μάχαιραν δώ σεις, μ ά - 

χαφ αν λήψ η, » ’Ε κ  δέ τώ ν  ύπολειφθέν- 

τω ν  δύο υιών δ πρεσβύτερος διεδέχθη 

τόν πα τέρα , επονομαζόμενος Φραγκίσκος 

Μ έδικος, καί έγένετο πατήρ τ ή ς  |βασιλίσ- 
σ ης τ ή ς  Γ α λ λία ς Μαρίας τώ ν  Μ εδίκων. 

Χπέθανε δέ καί ούτος φαρμακευθείς δι αι
τ ία ς ,  άς ά τελ ώ ς ά λλαχοΰ δ η λ ώ σ α ν τες, 

νομίζομεν εύκαιρον ί'να εΐπω μεν πάλιν έκ - 

τενέστερον ένταΰθα.

’'Εν τινι τώ ν  βασιλείων τ ή ς  Βενετίας 
έζη  μ ετά  τώ ν  πλουσιωτάτω ν α ύτής εύπα- 

τριδών γονέων νεανίς τ ις  έξοχος τό κάλ
λ ο ς, ή  Βιάγκα Κ απέλλου. Τα ύτην νέος τ ις  

καί π τω χ ό ς  Φ λωρεντινός, ό Βουοναβεντού- 
ρης, κατοικών παρά τ ώ  θείω  αύτοΰ εν τινι 
οικία κειμένη άντικρύ τοΰ μεγάρου τώ ν 
Κ α π έλ λ ω ν , ίδών π οτε έν τ ώ  παραθύρω, 

ενευσεν α ύτή , καί δμονοήσαντες συνήλθον 

πολλάκις είς έρωτικάς έντεύξεις. Ή  Βι
άγκα έξήρχετο καθ’ έκάστην νύκτα, κα - 
ταλείπουσα έξ ήμισεία ς ήνοιγμένην τήν  

πρός τήν  μεγάλην διώρυγα βλέπουσαν θύ- 

ραν, καί διερχομένη τήν  γέφυραν, άνέβαινε 

πρός τόν έραστήν, καί μένουσα παρ’ αύτώ  
τήν  νύκτα, ή ρ χετο  πάλιν οί'καδε ή σ ύ - 

χ ω Γ  πρό ήμέρα ς. Ά λ λ ’ άπαξ έ π λ η μ -

μ έλη σ ε μείνασα π α ρ ’ αύτώ  όψιαίτερον. 

Διερχόμενος δέ τυχα ι'ω ς οψίζων τ ις  γονδο- 

λιέρος, εύρώ ντήν θύραν ήνοιγμένην, έ'κλει- 

σεν αύτήν καί άπήλθεν. Ή  δέ Βιάγκα, αί- 

σχυνομένη, μάλλον δέ φοβούμενη ΐνα έλθη 

πάλιν είς τόν πατρικόν οικον, γινώσκουσα 

κα λώ ς δ'τι δ πατήρ έμ ελ λεν  ή  ί'να φονεύση ή 

ΐνα έγκλείση  αύτήν ε ϊς  τ ι  μοναστήριον διά 

βίου, άνέβη πάλιν παρά τον έραστήν, καί 

διηγήθη αύτώ  τήν  συμφοράν. Συσκεψάμενοι 

έκριναν ί'να φύγωσιν άμφότεροι τή ν  τ χ χ ί -  

στην άπό τ ή ς  Β ενετία ς. Καί οί μέν γονείς 

τ ή ς  Β ιάγκας, μαθόντες τά  γενόμενα, έξωρ- 

γι'σθησαν σφοδρότατα, οί δέ τ ή ς  Β ενετίας εύ - 
πατρίδαι έκήρυξαν καί αύτοί εαυτούς ύβρι- 

σθέντας σύν αύτώ/'Οθενπροσέταξαν πολλοΐς 

ινα δρμήσωσιν έπί τόν άρπαγα, υποσχόμενοι 

μεγάλην άνταμοιβήν τ ώ  φονεύσαντι αύ
τόν· διότι έν ’ Ιτα λ ία  δέν έλειπον τό τε  άν

θρωποι ούτω φιλοκερδοΰντες. ’Α λ λ ’ οί έρα- | 

σταί ήφανίσθησαν. ’Εν τού τω  δέ ή  γερου
σία ένέβαλε τόν άναίτιον θειον τοΰ Βουο- 

■ ναβεντούρη είς φυλακήν, ένθα άπέθανε μετά  

τινα έ τη  σκληρώ ς καί άδίκως βασανισθείς.

Οί δύο έραοταί κατέφυγον είς Φ λωρεν
τία ν , έ'νθα δ μ έγα ς δούξ ίδών μ ετά  τινας 

μήνας κατά  τύ χ η ν  τήν  κρυπτομένην Β ιά γ- 

καν, καί έρασθείς α ύτής έμ μ α ν ώ ς, έδολο- 

φόνησε τόν άνδρα Βουοναβεντούρην. ’Α λλ’ 

δ τ ή ς  Βιάγκας έ'ρως αύτοΰ, γνω στός έν 

Φ λωρεντία γενόμενος , ήγειρεν οΰτω τήν 

ζηλοτυπίαν τ ή ς  μ εγ ά λ η ς δουκίσσης, ώ σ τε 

α ΰτη , έπιχειρήσασα πολλάκις ί'να φονεύση 

α ύ τή ν , καί μ ή  έπιτυχοΰσα τοΰ σκοποΰ, 

άπέθανε κατά  τινας μέν ύπό λ ύ π η ς καί 

ά π έλπισμ οΰ, κα τά  τινας δέ φαρμακευθεϊσα 

ύπό τοΰ συζύγου, άνιωμένου έπί τ ή  άκράτω 

α ύτής ζηλοτυπία  καί θέλοντος ΐνα ποιήση - 

ται έκποδών παν έπιπροσθοΰν αύτώ  τοΰ 

πρός τήν  Βιάγκαν πάθους. Χ λ λ ’ δ θάνα
τος α ύτή ς, λίαν προσφιλοΰς τ ώ  π λή θει οΰ- 

σ η ς , ήγειρε μεγάλας έν τ ή  πόλει ταρα- 
χ ά ς ,  καί δ μ έγας δούξ, άμα μέν φοβηθείς 

τή ν  δργήν τοΰ πλήθους, ά μα δέ βιασθείς 

ύπό τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ καρδιναλίου, 

προσέταξε τή  Βιάγκα ίν άποχωρήση τ ή ς  

Φ λω ρεντία ς. Α λ λ ’ αΰτη κατέπεισε τόν 
ήδη λίαν οίκεϊον αύτή γενόμενον ιερέα 

τον έξομολογοΰντα τόν δοΰκα ίνα μεσιτεύση 

παρ’ αύτώ  ύπέρ α ύτής καί μηχα νεύσητα ι 

τελευτα ία ν τινά έντευξιν , γνωρίζουσα 
κα λώ ς δτι δ δούξ, άν έβ λεπ ε πάλιν, δυσκό- 

λ ω ς  έ'μελλεν ΐνα έγκαταλείψ η αύτήν, δπερ 

καί έγένετο . Τώ ν δέ ραδιουργιών τοΰ ίε- 

ρέως τούτου χάριν δ μ έγας δούξ ένυμφεύθη 
δύο μ ετά  τόν θάνατον τ ή ς  μ εγ ά λ η ς δου

κίσσης μ ησί καί κα τέστη σ ε μεγάλην δού— 
κισσαν τή ν  Βιάγκαν. Τ ό τε  δέ ή  Βενετία 
έκήρυξεν αύτήν θυγατέρα είσποιητον τ ή ς  

δημοκρατίας, καί δύο πρέσβεις, παραπεμ- 

πόμενοιύπό έννενήκοντα εύπατριδών,έστά- 

λησαν είς Φλωρεντίαν δπω ς έορτάσωσι 

τήν  ύπό τοΰ αγίου Μάρκου είσποίησιν αύ

τή ς  καί τούς γά μ ους. Ε ίς  δέ τά ς έορτάς 

ταύτας έδαπανήθησαν τριακόσιαι χιλιάδες 

δουκάτων.

’Α λ λ ’ ή  νέα δούκισσα έμ ίσει τόν άνδρά-

οελφον α ύτής καρδινάλιον Μ έδικον, δστις 

άντεμίσει αύτήν έξίσου, τοσούτω  μάλλον 

δσω έφοβεΐτο μ ή , άποθανόντος τοΰ δουκός, 

καί μ ή  έχουσα υιόν έξ αύτοΰ γένηται ύπ ή - 

κοος τοΰ καρδιναλίου.

Α λ λ ’ εί καί συνεβουλεύοντο συνεχώ ς 

τοΐς άστρομάντεσι καί ΰμνουν π ολλά ς λει

τουργίας ύπέρ τοΰ γενέσθαι αύτοΐς άρρεν τέ - 

κνον, δ νόμιμος διάδοχος δέν έβλάστανεν. 

Α λλ δ'μως ή  Βιάγκα, μ ή  άποκάρτερή- 

σ α σ α , έφανέρωσε τέλ ο ς δ'τι ήτο  έγκυ ο ς, 

καί προσεποιεΐτο δ'τι είχεν άνορεξίαν καί 

άηδιαν. Έναυσία δέ καί διήγεν έπί έξ μ ή 

νας έν τ ή  κλ ίν η , προσποιουμένη τήν έγ 

κυον καί νοσούσαν. Ό  μ έγας δούξ ύπερέ- 

χ α ιρ εν ' ό δέ άδελφός καί διάδοχος αύτοΰ 

καρδινάλιος τούναντίον. 'Ο  δέ έξομολογών 

ίερεύς τήν  Βιάγκαν ή ρ χετο  καθ’ έκάστην 
ίνα ΐδη τήν  δούκισσαν, καί πολλάκις διέ

μενε κα τά κλειστος δλην τήν  ήμέραν παρ’ 

α ύ τή . Τ έλο ς έλαβον τήν  Βιάγκαν ωδίνες οΰ

τ ω ς  δξεϊαι, ώ σ τε πρός μέσας νύκτας έγένε

το χρεία  ί'να προσκαλέσωσι τον ιατρόν. 

Α λ λ ’ αΰτη δέν ήθέλησεν ΐνα Γδη μηδένα πρό 

τοΰ ίερέως. "Ο τε δέ ούτος έφθασεν, δ καρ

δινάλιος, δστις ύπώπτευε δίλον τινά, ώ ρ- 

μησεν έπ αύτόν καί ένηγκαλίσατο ώ ς χ α ί-  

ρων έ π ίτ ώ  ε ύ τυ χ ή μ α τ ι 'ά λ λ ’ αίσθόμενος τ ι 
ύπό τήν  στολήν τοΰ ίερέως έξή γα γε π α ι- 

δίον νεογενές προσκομιζόμενον παρ’ έκ εί- 

νου. Πρός τά ς κραυγάς καί τήν  οργήν τοΰ 

καρδιναλίου συνέδραμον δ δούξ, οί αύλικοί 

καί οί θεράποντες, καί ειδον εκ π λ η ττό μ ε

νοι τόν ιερέα κα τη σ χυμ ένο ν , έχοντα  διά 

χειρός τό κλαΐον βρέφος. Ό  μ έγας δούξ 

παρωργίσθη μ εγά λ ω ς ' ά λ λ ’ έπειδή ήτο 

έρω τόληπ τος, έδωκε συγγνώμην τη γυ- 

ναικί. Α λ λ ’ αΰτη δέν έδωκε συγγνώ μην 

τ ώ  άνδραδέλφω, καί προσποιουμένη δ'τι 
άμνησικακεΐ, έβουλεύετο ΐνα ποιήσηται 

αύτόν έκποδών έκ παντός τρόπου. Γ ν ω 

ρίζουσα δε δ'τι ήγάπα εϊδός τι π λ α - 

κοΰντος έκ  πτερύγων ό'ρνιθος, παρεσκεύ- 

ασεν ένα πεφαρμακευμένον, καί καλέ- 

σασα έπί δεΐπνον, προσήνεγκεν αύτώ  φ ι- 
λοφρόνως, παρόντος τοΰ δουκός. Α λλ’ ού

το ς, ύποπτεύσαςτον δόλον, δέν έδέχθη αύ
τόν. Ό  δέ μ έγας δουξ έπενόησεν ΐνα ζ η -  

τ ή σ η . Ή  δέ Β ιάγκα, μ ή  δυναμένη ΐν’ άπο- 

τρέψη αύτόν τοΰ φ αγεΐν, καί έννοήσασα 
δτι, τοΰ άνδρός άποθνήσκοντος, ά π ώ λ ετο , 
έκρινεν ώ ς ’ΐτα λ ίς  ΐνα συναποθάνη μ ε τ ’ 

αύτοΰ, κα ί, διελοΰσα τόν πλακούντα 
είς δύο, έ'δωκε τό ή'μισυ τ ώ  άνδρί, αύτή 

δ ’ έφαγε τό έτερον ή'μισυ. Μ ε τ ’ Ολίγον 
άπέθανον άμφότεροι' ό δέ καρδινάλιος έγέ

νετο μ έγα ς δούξ έπονομασθείς Φερδινάνδος 
δ πρώ τος. Α λλά κ α τ ’ άλλον τινά μυθώ δη, 

ά λλά  πολύ πιθανώτερον λόγον δ καρδινά

λιος έφαρμάκευσεν άμφοτέρους αύτούς.

"Ω τ ή ς  άθλιότητος τώ ν  καιρών, ώ  τ ή ς  

ά θλιότητος τώ ν η θ ώ ν ! Ο t e m p o r a ,  Ο 
m o r e s !

Ό  παρασκευαζόμενο; εις δισκοβολίαν.

0 ?  δύο παλαιστα'ι τοΰ Κηφισοδότου.

Ο Ι  Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Ι
ΤΗ Σ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ.

Α Ρ Χ Α Ι Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Α Γ Α Λ Μ Α Τ Α

ΕΝ ΤΩ  M O V iE in

Τ Η Σ  Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α Σ .
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’Εν τ ώ  μέσω  τώ ν  κοσμίων καί σεμνών 
θεών τοΰ 'Ελληνικού Ο λυμπου, ών αί 

πλεΐστα ι φοροΰσι μακράς ποδήρεις έσ θή - 
τα ς , έξαίρεται άπρεπώς γυμνή ή  χρυσο- 

πλόκαμος Αφροδίτη, ή  λευκή καί έπ α γω - 
γός θυγάτηρ τ ή ς  άφροέσσης θαλάσσης, 

άπεικάζουσα τό κά λλος, τήν  νεότητα, τήν 

ήουπάθειαν καί πάντα τά  άπό τώ ν άφρο- 
δισίων θέλγητρα. Οί "Ε λλ η ν ες δέν παρε- 
δέχοντο, ώ ς οί βάρβαροι, τό καλόν καί τό 

κακόν π νεΰμ α , ά λ λ ά , γινώσκοντες δτι τό 

ώραΐον γίνεται έκ τ ή ς  άντιθέσεως, έθήρευ- 

ον τή ν  αρμονίαν έκ  τ ή ς  συγκρούσεως καί 

παραθέσεως τώ ν έναντίων άρχών. ’Εν ώ  

δέ ή  μέν πολεμική  στολή  τ ή ς  σεμνοπροσ- 

ώπου καί άειπαρθένου ’Αθήνας ύποδηλοΐ 
μόλις τήν  γυναικείαν α ύτής φύσιν, ή  ’Αφρο

δίτη είκονίζει σαφώς τόν έρω τα καί τήν  
γέννησιν τώ ν ό'ντων, ούσα σύμβολον τ ή ς  

ώραιότητος, τ ή ς  γονοποιούσης ήδυπαθείας 
καί τ ή ς  γεννήσεως ά μ α · ιδεώ ν, αϊτινες 
έμβάλλουσιν ήμΐν  πάθη άντίθετα, έμβριθή 
ή  ήδυπαθή.

Καί ώ ς  ή  "Ηρα τοΰ κορυφαίου τ ή ς  άρ- 

y.-ία ς  σ χ ο λή ς Φ ε ^ ο υ  άπεικάζει τήν  σ ε - I

μνήν καί ένάρετον σύζυγον, σύμβολον ου- 

σαν τώ ν  καιρών καί τώ ν ήθών τ ή ς  κοινω

νίας, έν ή  δ τεχ ν ίτη ς  εζη , οΰτως αί ’Λφρο- 

δϊται τοΰ κορυφαίου τ ή ς  δευτέρας τ ή ς  ελ 

ληνικής τέχ ν η ς έπ ο χ ή ς Π ραξιτέλους είναι 

άποθέωσις τ ή ς  έν ’Αθήναις έπ ’ αύτοΰ δυνα- 
στευούσης εταίρας, καί είκών τ ή ς  τό τε  έν 

Έ λ λ ά δ ι άρχομένης διαφθοράς τώ ν  ήθών.

Π ρώτος τώ ν τεχν ιτώ ν  τ ή ς  δευτέρας 
έπ οχής τ ή ς  έλλη νική ς τέχ ν η ς  δ ένάμιλλος 

τοΰ Φειδίου Π ρα ξιτέλης, δ « κ α τα μ ί- 
ξας άκρως, κατά Διόδωρον, τοΐς λιθίνοις 

εργοίς τά  ψυχικά πάθη, » κι*ί δ *< άναδει- 

ξας έαυτόν, κα τά  Πλίνιον, έπ ιτυχέστα τον  

καί περιφημότατον πάντων έν τή  γλυφή 

τοΰ μαρμάρου,» διέπρεψεν άπεικάζων φαι

δράς άνθρώπων, ήμιθέω ν καί θεών μορφάς, 

μ ά λιστα  δέ τον’ Ερω τα  καί τήν  Αφροδίτην.

Κ α λλίσ τη  τώ ν Άφροδιτών αύτοΰ νο- 
μ ίζεται ή έπικληθεΐσα Κ ν ιδ ία , ήν δ τ ε 

χ ν ίτη ς έδωρήσατο, κατά τον Πλίνιον, τοΐς 

Κ ω οις. Λ λ λ  ού τοι, ε ϊτε  ξενοπαθοΰντες 

πρός τό γδυμνόν τ ή ς  θεας, ε ϊτε  δί εύλά- 

βειαν, δέν ήθέλησαν ΐνα δεχθώοι τήν  ύπό 

τοΰ Π ραξιτέλους δωρουμένην γυμνήν’Αφρο- 1

δ ίτη ν , άλλά  προύτίμησαν έτέραν ένδεδυ- 

μένην, ώ ς σεμνοτέραν. ’Α λ λ ’ οί γείτονες 

αύτών Κνίδιοι, κα λώ ς ποιοΰντες, εσπευσαν 

ίν άγοράσωσιν αύτήν παρά τοΰ τεχνίτου· 
διότι τα ύ τη ς καί μόνης χάριν ή τ έω ς  άση

μος καί άγνωστος αύτών νήσος τα χ έω ς  

έδοξάσθη καί η ύτύχησεν  έκ τώ ν παντα

χόθεν συνερχομένων είς αύτήν παντοδαπών 

ξένων πρός θέαν τή ς  ’Αφροδίτης τοΰ Πρα- 

ξιτέλους, ή τ ις  τα χ έω ς  διεβοήθη πανταχόσε 

τ ή ς  'Ε λλάδος, νομιζομένη εκ το τε  πρότυ

πον τ ή ς  νεότητος καί τοΰ ιδανικού κά λ
λους, καί μ ιμηθεΐσα  τοσάκις ύπό τώ ν 

άρχαίων τεχ ν ιτώ ν , ώ στε εύρίσκομεν νΰν 

άπεικάσματα α ύτής καί έν τα ΐς κα θ’ έκά
στην γινομέναις άνασκαφαΐς καί έν τα ΐς 

άπανταχοΰ τ ή ς  Εύρώ πης άρχαίων συλλο- 
γα ΐς. 'Ηγειραν δέ οί Κνίδιοι αύτή ναόν 
πανταχόθεν άναπεπταμένον, ό'πως οί προ

ερχόμενοι βλε'πωσι τό κ α λ λ ιτέχ ν η μ α  μ α - 
κρόθεν, 8ν κατά  τόν Πλίνιον πανταχόθεν 
άξιοθαύμαστον· « n e c  m i n o r  e x  q u a -  

c u n q u e  p a r t e  a d m i r a t i o  e s t »  ώ στε 

καί λέγ ετα ι δ'τι πολλοί ήράσθησαν αύτής 
περιπαθώς.

Ό  δ'σκοβόλος δι σκευών.
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Έ κ  τώ ν τ η  δε κάκεΐσε διεσπαρμένων 

ά πομ ιμ ημ ά τω ν τ ή ς  Κνιδιας ’Αφροδίτηςτοΰ 

Π ραξιτέλους, ήν γνωρίζομεν άπό τώ ν νο

μισμάτω ν τ ή ς  Κνίδου, άτινα έκόπη- 

σαν είς τήν  Π λα υτίλλα ν , και τώ ν άρχαίων 

δακτυλίων λίθω ν, εικάζεται ό'τι ή  Αφρο

δίτη  τώ ν κήπων τοΰ Ούατικανοΰ είναι ή 

μ ά λιστα  έγγίζουσα τ ή  τοΰ Π ραςιτέλους. 

Μ ετά  δέ ταύτην καταλε'γουσι τήν  Κ α π ιτω - 

λίαν, τήν  τοΰ Μηνοφάντου, καί ύπ£ρ πά

σας τή ν  λεγομενην ’Αφροδίτην τώ ν Μ εδί- 

κω ν , έ'ργον λαμπρόν τοΰ ’Αθηναίου Κ λ εο 

μένους, υιού τοΰ ’Απολλοδώρου, διαβεβοη- 

μένην μ ά λιστα  πασών έπί τ ι  κομψ ότητι τοΰ 

σ χ ή μ α τ ο ς , καί τ ώ  έ μ μ ελ εί τ ή ς  
εργασίας, ή ς  παρατίθεμεν ενταύθα 

τή ν  εικόνα.

Ή  τήν  ύφήλιον έκβακχεύσασα 

Μ εδικεία ’Αφροδίτη εύρέθη μεσοΰν- 

τος τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος 

έ ν τ ή  έν Τ ίβ ο λ ιτή ς  'Ρ ώ μ η ς  έπαύλει 

τοΰ ’Αδριανοΰ μ ετά  πολλώ ν άλλων 

ελληνικώ ν κ α λλιτεχνη μ ά τω ν, καί 

μετηνέχΟ η είς Φλωρεντίαν ύπό Κ ό

σμου τοΰ άπό Μ εδίκων, άφ’ ού έ'σχε 
καί τήν  έπίκλησιν Μ ε δ ι κ ε ί α ν .
Εύρέθη δέ συντοτριμμένη είς δε

κατρία· ά λλά  τοΰ εύθυγράμμου τώ ν 
ρωγμών χάριν τά  τεμ ά χ ια  ήδυνή- 

θησαν ινα συγκολλήσω σι καί συν^ρ- 

μόσωσιν ούτως εύφυώς καί έντέχνω ς 

ώ στε ή  παλινόρθωσις τοΰ άγάλ- 

ματος έγένετο εν τελ ή ς, πλή ν  τοΰ 

ολου δεζιοΰ καί τοΰ άριστεροΰ βρα

χίονας με'χρι τοΰ άγκώνος, ους ό 

γ λ ύ π τη ς Βερνϊνος προσέθηκεν ύ σ τε
ρον μιμούμενος αύτούς έκ τοΰ νο

μ ίσ μ α το ς τώ ν  Κνιδίων· Ά λλά ν ό - 

μίζομεν ότι προτιμότερον ήτο  άν 

οί ’Ιτα λοί κατέλειπον αύτήν ή κ ρ ω - 

τηριασμε'νην, άφίνοντες τήν  φαντα

σίαν τοΰ θεατοΰ έλευθέραν ΐναπαλιν 

ορθώση αύτήν. Διότι αί παλινορθώ

σεις αύται, εί καί μ ετά  μ εγ ίσ τη ς έπι- 
τηδειότητος έπ ιτελεσθεΐσαι, δ η - 

λοΰνται ίδίωι, έκ τοΰ λίαν έ π ιτ ετ η - 
δευμένου χαρακτήρος τώ ν χειρών, 
αΐτινες σημαίνουσι παρθενικήν τινα 

σεμ νότη τα , ήν μάτην ζ η τ ε ί ό θεα

τ ή ς  έπί τοΰ λοιποΰ σ ώ μ α τος. Ό  
Γ ά λλος Βάλλερυ άναφέρει κατά 
τον Πλίνιόν τό  ά γαλμα  τοΰτο είς 

τόν Φειδίαν- έπειδή <· οί αύστηρό- 

τα τοι κριτικοί, άνακράζει ένθουσιών, 
ούδέποτε ούδέν έλ ά ττω μ α  εύρήσουσιν έπί 

τοΰ άγάλματος τούτου , άναφερόμενον 
ε ίτε  είς τό κά λλος, ε ϊτ ε  είς τά ς αναλογίας 
τοΰ σώ μ α τος τ ή ς  έρ α σ μ ιω τά τη ςτα ύ τη ςγ υ - 
ναικός. Διότι ό μέν λα ιμός είναι έναρμόνιος· 

ή  δέ κεφ αλή, καίπερ μικρά, καί άπέχουσα 

τ ή ς  παρ’ ήμΐν  τοΐς Γάλλοις θαυμαζομένης 

ώ ραιότητος, είναι πάγκαλος · Ό  λόρδος 
Σανδουίχ, όν άπήντησα πρό τίνος ’εν τή  

μ εγά λη  τ ή ς  στοάς τώ ν Μ εδίκων αιθούση, 

διηγήθη μοι ότι πολλαί τώ ν έπί κά λλει 
φημιζόμενων γυναικών έν Έ λ λ ά δ ι όμοιά- 

ζουσι τή  ’Αφροδίτη τώ ν  Μ εδίκων. »
Τ ό  άγαλμα τοΰτο νομίζεται ύπό πολ

ό ’Οβίδιος ειπεν δτι τό άγαλμα εκείνο έ μ ε -  

νεν ακίνητον μόνον έκ θείας βουλήσεως·

Ε ίς τήν  ’Αφροδίτην τώ ν  Μ εδίκων δύναταί 

τ ις  ΐν’ άναφέρη τό χαρίεν επ ίγρα μ μ α  τ ή ς  

ελλη νική ς Ανθολογίας"

Γυμνήν είδε Πάρις με και Άγχίσης και *’\οωνις. 
Τους τρεις οίδα μόνους. Πραξιτέλης δέ -όΟεν;

Οπερ ό Βολταΐρος μετέφ ρασεν-

Oui, je  me montrai toute nue 
Au dieu Mars, au bel Adonis,
A Vulcain meme, et j ’en rougis.
Mais Praxitele ou m’a-t-il vue?

Ή  ’Αφροδίτη αύτη ύπ έστη  π ολλά . 

’Επειδή κα τά  τή ν  είς τήν  Φλωρεντίαν 

εισβολήν τώ ν  Γ ά λ λω ν , μ ετά  τήν 
φυγήν τοΰ μεγάλου δουκός, ό 

κοσμήτω ρ τ ή ς  στοάς ιππότης 

Π ουκκίνης, γνωρίζων ότι ό Βονα- 

πάρτης εμ ελ λεν  ΐνα σ φ ετφ ίσ η - 

τα ι τα ύτην , άφήρπασε κρυφίως τήν 

έμπεπιστευμένην αύτώ  θεάν, καί 

ναυλωσάμενος πλοΐον άγγλικόν έν 

Αιβόρνω, άνεχώ ρησε συμπαραλα- 

βών τό ά γαλμα. Φθάσας δέ είς 

τήν  Νεάπολιν πα ρέστησε τή ν  γυ

μνήν θεάν τ ώ  τό τε  βασιλεΐ τή ς  

Ν εαπόλεω ς, οστις ύπεδέχθη τήν 

ώραίαν μετανάστριαν ώ ς έράσμιος 

ιπ π ό τη ς, καί κα τέστησεν  αύτήν 

έπί θρόνου έν τ ώ  μουσείω. Ό  δέ 

Π οκκίνης, πεπεισμένος ότι έ ξ η - 

σφάλισε τό πολύτιμον ά γ α λ μ α , 
άνεχίόρησε χαίρων. Μ ετ ’ ολίγον 

ό'μως ό Ν απολέων, μ.αθών τό κα - 
ταφύγιόν τ ή ς  θ εά ς, έπεμψ εν είς 

Νεάπολιν γαλλικήν φρεγάταν, ή τ ις  

μετεκόμισεν αύτήν είς Παρισίους, 
άγανακτούντων πάντων τώ ν ’Ιτα 

λώ ν.
Διέμεινε δέ ή  άστα τος θεά έν τω  

Λούβρω τώ ν Παρισίων, έ'νθα ύπερ- 
ηγαπήθη καί έθαυμάσθη παρά πάν

τω ν μέχρι τοΰ έ'τους 181 δ , ότε, 

έκπεσόντος τ ή ς  ά ρ χή ςτοΰ  Ν απολέ- 

οντος, έπανήλθεν οΐκαδε, ώ ς πολ

λαί άλλαι έκθρονισθεισαι μεγα

λ ειό τη τες  καί βασιλείς.

Ε ίσήλασε δέ θριαμβικώς είς 

Φλωρεντίαν. Ό  λα ός, ό στρατός 

καί αί άρχαί, οϊτινες ούτως έθρή- 

νησαν μ έχρι τό τε  τή ν  άπώλειαν 

τοΰ καλλίστου αύτών άρχαίου κα λ

λ ιτεχ ν ή μ α το ς, έξήλθον είς προϋ- 

πάντησιν αύτοΰ μ ε τ ’ άναπεπτα- 
μένων σημαιών καί τυμπάνων, καί ή 

Παναγία τ ή ς  Π αρηγορίας, ( M a d o n a  d e l  
C o n f o r t o ) , ώ ς  έκάλουν αύτήν οί Φ λ ω 

ρεντινοί, διήλθε διά τ ή ς  π όλεω ς διατέ- 
μνουσα τά  περικλύζοντα αύτήν λαοΰ ρεύ
μ α τα , καί κατεστάθη πάλιν είς τή ν  Στοάν 
τώ ν  Μ εδίκων, περιηχούντων τώ ν  σα λπ ίγ

γων καί τώ ν  κωδώνων καί τώ ν κανοβο- 
λ ισμ ώ ν δι’ ό'λης τ ή ς  ήμέρα ς.

Εν τω  αύτώ  μουσείω τ ή ς  Φ λω ρεντίας 
θαυμάζουσιν οί ειδήμονες τ ή ς  γλυ π τική ς 

έτερον κάλλιστον έ'ργον, τόν μ ικ ρ ό ν  λ ε 
γόμενον Α π ό λ λ ω ν α  ( A p o l l i n o ) ,  όν 
άναφέρουσιν είς τόν αύτόν γλύ π τη ν  Κ λεο-

λώ ν έ'ργον μάλλον τοΰ Κλεομένους, τ ε χ ν ί-  ; 

του άγνωστου, καθά έμαρτύρει ή ήδη άφα- 

νισθεΐσα έπί τ ή ς  βάσεως αύτοΰ επιγραφή 

ΚΛ60Μ€ΝΗΣ ΑΠ ΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑί 

Ο Σ  €Π ΟΙΗ Σ€, ή τ ις  άντεγράφη κατά  τόν 

δε'κατον π έμ π τον  αιώνα. ’Αλλοι δέ νομί- 
ζουσιν ότι ό άντιγραφεύς κακώ ς άνέγνω 

ΚΛΕΟΜ€ΝΗΣ άντί ΑΛΚΑΜ6ΝΗΣ , ό'στις 
έγένετο έκ  τώ ν άριστων άγαλματοποιών 

μ ετά  τόν Φειδίαν καί Π ραξιτέλην, ούτινος 

ή  περίφημος ’Αφροδίτη μ ετη ν έχ θη  κατά 

τόν Πλίνιον ( Βιβλ. X X X I V , κεφ . V I I I ) 
είς 'Ρ ώ μ ην  έπ ’ αύτοΰ. Ε ί καί έχ ε ι μό

νον έν μέτρον καί εξήκοντα εκα τοσ τά , ή

Ή  ’Αφροδίτη των Μεδίκων.

Αφροδίτη τώ ν Μεδίκων νομίζεται ή  έντε- 
λ εσ τά τη  ύποτύπωσις τ ή ς  γυναικείας ώραιό

τ η τ ο ς , ώ ς ό ’Απόλλων τοΰ Βελβεδέρε είναι 
τό ύπόδειγμα τ ή ς  άνδρικής. Ε π ειδ ή  ή 

μέν κεφαλή αύτής είναι ούτω ς ώραία, τό 
δέ σώ μ α  ούτως εύρυθμον, τά  δέ καθ’ 
έ'καστα ούτως έναρμόνια, τό δέ σύνολον 

πλήρες τοσα ύτης χά ριτος, ώ σ τε  οί σύγ
χρονοι παραβάλλουσιν αύτήν πρός τήν  [ 
Κνιδίαν ’Αφροδίτην τοΰ Π ραςιτέλους, περί 

ή ς  έλ έχ θ η  ότι ύπερείχε πάντων τώ ν ά γα λ- ι 
μά τω ν τ ή ς  ’Αφροδίτης τοσοΰτον, όσον αύτή 

, ή  ’Αφροδίτη λά μ π ει ύπέρ τά ς λοιπάς θεάς, 

καί ήτο  ούτως έμψ υχος καί έ'μπνους, ώ σ τε !

μένην. Έ χ ε ι  δέ τό άγαλμάτιον εν μέτρον 

τό  ύψος, καί τεσσαράκοντα δύο έκατοστό- 

μετρα . Είναι δέ άκέραιον. « Εάν ό Απόλ

λω ν τοΰ B e l v e d e r e ,  λέγ ει ό δεινός 

περί τήν αρχαιολογίαν 'Ραφαήλος Μ έγξ, 

δύναται ΐνα όνομασθή ύπόδειγμα τ ή ς  

έμφ άσεω ς κ α ίτελ ειό τη το ς , ό μικρός ’Απόλ

λω ν  δύναται ΐνα όνομασθή υπόδειγμα τ ή ς  

χάριτος. ’Ε πειδή  ή  στά σις, πλή ρης έρα- 

τειν ής άφελείας καί ραθυμίας, τό  άνετον 

καί ·φυσικόν τώ ν  κινήσεων, τό  έράσμιον 

ά π λώ ς καί αρμονικόν τ ή ς  μορφής, τό χ α 

ρίεν τ ή ς  οψεως πονηρώς ύπομειδιώ σης, τό 

τέλειον τ ή ς  γλ υ φ ή ς, χυσάσης κατά  τοΰ 

μαρμάρου τό  ζω τικόν τ ή ς  

ζώ σ η ς σαρκός, δι’ άπαντα 
τα ΰτα  τά  π λεονεκτήμ α τα  

ό φ ιλοτέχνης πηγνύει κα
τ ά  τοΰ άγαλματίου τού

του τά  όμ μ α τα , έξευρί- 
σκων πάντοτε νέας κα λ- 

λονά ς, καί πρός ούδέν δυσ- 
χεραίνων έλ ά ττω μ α . Ό  

μικρός Απόλλων είναι έ'ρ

γον τά  πάντα ά μ εμ π το ν , 

τέλειον. »
Ό  ’Απόλλων είναι ή  ε ί-  

κών τ ή ς  άνδρώδους νεότη
τας έν τ ή  άκρ α καί τελεία  

κα λλονή. Οί Έ λ λ η ν ε ς  τ ε -  

χνΐτα ι έφιλοτιμήθησαν ΐν 

άπεικονίσωσιν άπάσας τάς 

ποικιλίας τοΰ θαυμαστού 

τούτου τύπου, ούτινος ό ι- 
εσώθησαν ωραιότατα π α 

ραδείγματα, ό Απόλλων 

τοΰ Βελβεδέρε, ό Λ ύκειος, 
ό Μ ουσαγέτης, ό Μικρός 

’Α π ό λλω ν , καί 6 Σαυρο- 

κτόνος. Υιός τοΰ Διός καί 
τ ή ς  Α ητούς, ήτοι τοΰ αί-

γερσιν τ ή ς  ζω ή ς , διότι ένταΰθα ό θεός, άντί j 

τοΰ φονεΰσαι τον σαΰρον, φαίνεται μάλλον 

άνεγείρων καί άναζωών αύτόν (E m eric  
David). Ώ ς  δέ θεός τή ς  π οιήσεω ς, έπ ικα - 
λούμενος Μ ο υ σ α γ έ τ η ς ,  ό Απόλλων οα- 

φνηφορεΐ καί είναι ένδεδυμένος μακοάν κι

θαρωδού σ τολ ή ν . Ώ ς  ν ικ η τή ς τώ ν πονη- * 

ρών ζώ ω ν έ'χει έν τ ή  χειρί τόξον καί άπορ- 

ρίπτει τήν  χλα μ ύδα  γαυριών έπί τ ή  νίκη. * 

Π αρ’ αύτώ δέ είναι φοΐνιξ, έφ’ όν άνίρπει 

ό οφις Πύθων , άλληγορία τώ ν μελαίνων 

νεφελών καί τώ ν ύπό τώ ν άκτίνων αύτοΰ 
άπεξηραμμένων πνιγηρών έλώ ν, ώ ς παρι- 

στα  αύτόν τό μά λιστα  διαβεβοημένον τώ ν

θέρος και τ η ς  νυκτο ς, ο 
Α πόλλων είναι ή λαμπρο- 

τά τη  τώ ν ούρανιων δυνά

μ εω ν . Είναι ό οξυδερκής 

μάντις ό φωτοδότης προ

φ ή τη ς, ό άπελαύνων τόν 

ζόφον καί τούς φόβουί τ ή ς  

νυκτός, τά ς  μά στιγα ς καί 

τά ς νόσους. Διό καί παρί- 
στα τα ι ώ ς κυνηγός ρίπτων 
μακράν τά  χρυσά αύτοΰ 

β έλη . Αύτός διασκεδάζει 

τά ς νεφ έλα ς, αποξηραίνει 

τά  έλη  καί φονεύει τούς ιοβόλους δράκον

τα ς. Είναι ό άειθαλής νέος θεό ς, ό άναξ 

τώ ν  άρμονιών τ ή ς  πρω ίας, ό μ έγας ποι

η τ ή ς  τοΰ ούρανοΰ, ό προϊστάμενος τοΰ 

χορού τώ ν  Μουσών διά τώ ν μ ελω διώ ν τ ή ς  
χρυσής αύτοΰ λύρας. Ή  κόμη α ύ το ΰ , ήν 

ούδέποτε έ'ταμεν ό σίδηρος, ότέ μέν είναι 
ά μ ελ ώ ς π επ λεγμ έν η  έπί τοΰ μ ετώ π ο υ , ότέ 
δέ βοστρυχισθεϊσα προσπαίζει τοΐς ώμοις 
ά πολελυμένη καί ύπέρλαμπρος. Τό δέ ιδα

νικόν αύτοΰ σ χ ή μ α  παρέχει έναρμόνιον συ
ζυγίαν ρώμης καί χάριτος, ή τις  ούδέποτε 
έκκλίνει είς τό γυναικώδες. Ό  Σαυροκτόνος 
φαίνεται σημαίνων τή ν  κατά τό  έαρ άνέ-

ιΟ κροταλίζουν Σατυρος.

άγαλμάτω ν α ύτοΰ, ό Α πόλλων τοΰ Β ελ 

βεδέρε, περί ού ό Βίγκελμα ν ειπεν δ τ ι« είναι 
τό ΰψιστον τώ νγν ω στώ ν  κα λλιτεχνη μ ά τω ν 

τώ ν ά ρχα ίω ν.» Ε π ε ιδ ή  ή μέν στάσις μαρ

τυρεί τό θεΐον μεγαλεΐον, τό δέ κομψόν καί 
καθαρόν τώ ν σχ η μ ά τω ν  φαίνεται έσ χ η μ α - 

J τισμένον ύπό το μακάριον κλίμα  τώ ν Ηλυ- 
σίων Π εδίων. Ή  νεότης αύτοΰ είναι άνθος 

άίδιον έαρος. Έ ά ν  δέ τ ις  θέλη ί'να αίσθά- 
νηται τήν  άξίαν τοΰ καλλίστου τούτου έρ
γου, νάγκη ΐναάνάγη τήν  ψυχήν αύτοΰ είς 
τά ά σ ώ μ α τα  κά λλη  καί πειραθή ΐνα έννοήση 

ούρανίαν τινά φύσιν· έπειδή ούδέν ύπάρχει 
έν αύτώ θνητόν , ούδέν άναμιμνήσκον τήν

άθλιό τ η τα  τοΰ άνθρωπίνου γ έν ο υ ς! «

Μ ετ αύτόν θαυμάζεται έν τ ή  αύτή 

στοα ό κ ρ ο τ α λ ί ζ ω ν  καί χ ο ρ ε ύ ω ν  Σ ά -  

τ υ ρ ο ς ,  ά γα λμ α  τ ή ς  κ α λ λ ίσ τη ς ελ λ η ν ι

κ ή ς έπ ο χ ή ς , παλινορθωθέν ύπό τοΰ Μ ιχ α ή λ  

Α γγέλου, μόνου ίκανοΰ πρός τό έπανορ- 

θώσαι άρχαΐον ά γα λμ α , ό'περ άναφέρουσιν 
εις τόν Π ραξιτέλην.

Ό  άλλόκοτος παρά το ΐς άρχ αίοις περι

βόητος γενόμενος ούτος τύπ ος τοΰ Σ ατύ- 

ρου φαίνεται ότι κα τεστά θη ύπό τοΰ Π ρα- 

ξιτέλους. Ό  Παυσανίας διηγείται ότι ή 

Φρύνη ήλθε π οτε πρός τόν Π ραξιτέλην καί 

ή τή σ α το  παρ’ αύτοΰ έν τώ ν έν τ ώ  έργα- 

τηρίω  αύτοΰ άγαλμάτιον. 

Ό  τ εχ ν ίτη ς  συγκατένευ- 

σεν άφείς αύτή τή ν  έ κ -  

λογήν. Α λ λ ’ α ύτη , άγνο- 

οΰσα τ ί  τό κά λλιστον, τό
τ ε  μέν ά π έσχετο τ ή ς  έχ 

λ ο γ ή ς ' όλίγω  δ ύστερον 
έλθοΰσα πρός αύτον έ μ ή -  

νυσεν ότι τό έργαστήριον 

αύτοΰ έκαίετο. Καί έπει- 

δή ό Π ραξιτέλης αγωνι

ών άνεβόα, « Σ ω σά τω  πας 

τ ις  τουλάχιστον τόν ’Έ ρω 
τα  καί τόν Σάτυρον μ ο υ , » 

ή  Φρύνη άνεθάρρυνεν αύ
τόν γ ελ ώ σ α , καί είπεν ότι 
έγνώρισεν ό',τι ήθελεν ΐνα 

μ ά θη , τίνα δηλαδή τά  

κά λλιστα  τώ ν έργων αύ
τοΰ, καί έλαβε τόν Έ ρω τα· 

Οί Ε λλη ν ες έσπούδα- 

ζον οΰτω περί τούς γυμνι- 
κούς άγώνας καί τά  γυ

μνάσια, ώ σ τε οί τεχνϊται 
αύτών έφιλοτιμοΰντο ΐν’ 

άπεικάσωσιν άπειροπλα -  
σίους τούς προσφιλείς τ ώ  

π λήθει αθλητικούς τύπους, 

ους συνήθως έξειργάζοντο 
χα λκούς. Α λ λ ’ ό χριστια 

νισμός, ό'οτις άπεδοκίμαζε 
τήν  σάρκα καί καθήρει τά  

γ υ μ ν ά , παρε'σχε πρόφα- 

σιν το ΐς είκονοκλάσταις 
τοΰ διαφθεΐραι μ ά λιστα  τά  
γυμνά τα ΰτα  έργα τ ή ς  

τω ν  άρχαίων τέ χ ν η ς .

Τώ ν μ έχρις ή μ ώ ν σπα
νίων διασωθέντων τοιού- 

τω ν έργων κλεινότατα εί

ναι οί δ ύ ο  π α λ α ι σ τ α ί  τού Κηφισσοδότου, 
οι νΰν έν τώ  αύτώ μουσείω τή ς  Φλωρεν

τίας οντες, καί ό Δ ι σ κ  ο β ό λ ο ς  δ ι σ κ ε ύ ω ν ,  
ά πομίμημα  τοΰ Μύρωνος, καί ό π α ρ α 
σ κ ε υ α ζ ό μ ε ν ο ς  ε ί ς  δ ι σ κ ο β ο λ ί α ν ,  όν 

άποδίδουσι τώ  έξ Άργους Ν αυκίδη. Οί π α - 
λαισταί τοΰ μουσείου τ ή ς  Φ λωρεντίας άπει- 
κάζουσι δύο παγκρατιαστάς ά νεστραμμέ- 
νους έ π ’ ά λλή λω ν, καί μηδέ παύοντας τ ή ς  

π ά λη ς. Τό ώραΐον τοΰτο σ ύμ π λεγμ α  καί 

ό Δισκοβόλος τοΰ Μύρωνος είναι τώ ν σπά

νιων άρχαίων άνδριάντων, οϊτινες άπεικά- 

ζουσιν άγώνα ισχυρόν καί ορμητικόν. 

Διότι ό Μύρων έδίω κε μάλιστα έν τόΐς
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άνδριάσιν αύτοΰ τά ς δυσχερεστάτας καί 

δρμητικω τά τας στά σεις, μάλιστα άγωνιζο- 

μένων α θλητώ ν, έν οϊς διέπρεπεν ό χ α λ -  

κόΰς αύτοΰ δ ο λ ι χ ο δ ρ ό μ ο ς  Λάδας δ Λα

κεδαιμόνιος, ό'στις, φθάσας είς τδ τέρμα  

τοΰ σταδίου, άποκαμών άπεβίω σε, καί δ 
Δ ι σ κ ο β ό λ ο ς ,  δστις έτιμ α το  λίαν παρά 

το ΐς άρχαίοις διά τδ δυσχερές τ ή ς  στάσεω ς 
καί τήν ακρίβειαν, μεθ’ ή ς  παριστανε τήν 

δισκοβολίαν. <« Τ ί  οΰτω διάστροοον και 

κατάπονον, λ έγ ει δ Κ υίντιλλιανός, ώ ς δ 

τοΰ Μύρωνος Δισκοβόλος έκεϊνος ( q u i d  
t a m  d is t o r t u m  e t  e l a b o r a t u m ,  q u a m  

e s t  i l l e  D i s c o b o l u s  M y r o n is  ! ) ; Καί 

δ'μως, ψε'γων τ ις  τήν  χεϊρα  τοΰ τεχν ίτου , 
φανήσεται παντάπασιν άπειρος τ ή ς  τέχ ν η ς , 

μεμφόμενος αύτήν τήν αρετήν τοΰ ανδριάν

τα ς, τδ  καινοφανές δηλαδή καί τήν  ύπερ- 

βληΟεϊσαν δυσκολίαν τ ή ς  στάσεω ς. »
’Εν τοΐς άΟλητικοΐς άνδριάσιν οί νέοι 

έμ ελ έτω ν  τήν  ιδίαν ένέργειαν και τά  σ χ ή 

μα τα  έκάστου τώ ν πέντε γυμνικών αγώ

νων. « Δεΐςόν μοι το στήθος σου, τούς νε- 
©ρούς, τούς ώ μους, έλεγον οί παιδοτριβαι 
προς τούς θέλοντας άγωνίζεσθαι, οπο,ις γνω

ρίσω είς τινα τω ν αγώνων είσαι επ ιτή
δειος. Ό  Δισκοβόλος τοΰ Μύρωνος ήτο 
χρήσιμος ώ ς πρότυπον ένεργείαςκαί σεμνο

πρεπούς σ χ ή μ α το ς κατά τάς έπιόειζεις τών 

παιδοτριβών έν τοΐς γυμνασίοις. Τδ ά γα λ- 

αα τοΰτο αναλογεί πολυ προς τα ς περι τ ή ς  
ευφυΐας τού Μύρωνος παραοοΟείσας ήμΐν 

γνώσεις. ’Επειδή οί αρχαίοι έΟαύμαζον μά
λ ισ τα  τού τεχνίτου τούτου, γενομενου ενος 

τώ ν πατέρων τ ή ς  γ λ υ π τικ ή ς , τήν  αφέ

λειαν καί άλήΟειαν, μεθ ή ς παρίστανε 

τδ  ήθος καί τούς τρόπους τώ ν ζώ ω ν. Μ ά

λισ τα  δ ’ έπαινοΰνται αύτοΰ είς κ υ ω ν  και 

τ έ σ σ α ρ ε ς  τ α ν -  

ροι,  οντες έν τω  
ναω τοΰ Α π όλλω - 
νος ’εν 'Ρ ώ μ η .

’Α λλά πρδ πάν
των έθαυμά-Όη ή 

μ υ κ ω μ έ ν η  αύ
τοΰ β ο ΰ ς ,  ή τ ις  
έπί μέν τοΰ Κ ικ ε - 
ρωνος ήτο  έτ ι έν 
τή  Πνυκι, ύστερον 

δέ μετεκομίσθη είς 

τον έν 'Ρ ώ μ η  να
ό ν τ ή ς  Ειρήνης· 

διότι σώζονται π ε
ρί α ύτή ς, έκτδς 

τώ ν ποιημάτω ν,
5 τ  εύφυέστατα επ ιγράμμα τα , ων 4 6  μέν 

ελλη νικά , ι ι δέ λα τινικα . Εν αύτοΐς 

καταφαίνεται τδ θαύμα εις ο εκινει πάν- 

τα ς ή αλήθεια τοΰ κ α λλ ιτεχ ν ή μ α το ς. 
Οί ταύροι, λεγουσι τά  επιγράμματα ταΰτα, 

νομίζοντες τήν  δάμαλιν ζώσαν , προσέρ

χονται αύτή έρω τομα νεΐς, οί οε μόσχοι 
δπως Οηλάσωσιν, οί δέ λέοντες δπως κα - 
ταφάγωσιν α ύ τή ν  οί δέ βουκόλοι λιθοβο- 

λοΰσιν  οί δέ γεωργοί προσάγουσι τδ άρο- 

τρον, ί'να ζεύΕωσιν αύτήν ’ τά  ο έντομα 
καί αί μυΐαι έζαπατώ μεναι επικαθηνται 

τ ώ  δέρματιαύτής.

Ό  ευφυής τεχ ν ίτη ς  παρετήρησε βε

βαίως καί έμ ελ έτη σ ε  τδν δισκεύοντα άν- 
δρα, ώ ς τήν  θηλάζουσαν δά μ α λιν- διότι ή 

αληθής τέχ ν η  άρ-/εται άπδ .της αλήθειας, 

ή τ ή ς  άπεικασίας τ ή ς  φύσεως, δπω ς φθάση 

είς τδ κάλλος ή  το ιδανικόν.

Ό  δέ Δισκοβόλος τού Ναυκίδου, πολύ 

ύστερον γενόμενος τοΰ Μύρωνος, ά μ οι-

'Ο ’Απόλλων του B elv ed ere .

τ ή ς  συντόνου και ιοχυρας ένεργείας 

εκείνου· ’Επειδή δ γ λ ύ π τη ς, άντί τοΰ εκ λ έ- 
I ξαι τήν  ακμήν τοΰ άγώνος, παρέστησε τήν 

προλαβοΰσαν αύτής σ τιγ μ ή ν . Οθεν ή πε

ριέργεια προστίθεται τή  προσεκτική παρα- 

I στάσ?ι τού άθλητού, δστις έν τ ή  α κμή τοΰ

Ή  Ήώς ή 6 Μουσαγέτης ’Απόλλων, εΐκών τοϋ Γουΐδοϋ 'Ρέννη

έργου μ εταχειρ ίζετα ι πασαν αύτοΰ την pco- 

μην καί στηρίζει τούς πόδας έπί τδ έδα
φος. Ούδέ εις τώ ν μυώνων αύτοΰ αργεί, 

άλλά  σύμπαντες συμβάλλονται εις την 
πραξιν. Ή  τελειο 'της καί ή  σεμνοπρέπεια 

τοΰ άνδριάντος κατέστησαν αύτδν έν τών 
μά λιστα  μ ελετω μ ένω ν  έγκριτων παραοειγ- 

μάτω ν έν τοΐς σχολείοις τ ή ς  ζω γραφικής 

καί γλυ π τική ς τώ ν νεωτέρων.
Ό  έν τ ώ  Λούβρω μονομάχος τή ς  Βορ- 

έζης παρατίθεται κατά φύσιν τοΐς άν- 

δριάσι τώ ν α θλητώ ν, ούχί διά το προστε- 
θ έ ν α ϋ τ ω  όνομα, ούδαμώς αύτώ  αρμόδιον

δν, άλλά διά τον χαρακτήρα τώ ν σ χ η α ά  

τω ν . Ό  άνδριάς ούτος,δν ένόμισαν μονο

μ ά χον,νομίζεται έκ τή ς  δυνάμεως τοΰ συ

σ τή μ α το ς τώ ν μυώνων το παντελέστατον 

παράδειγμα τ ή ς  άνατομίας, καί έγένετο τώ  

Σ αλβαγίω  ύποθεσις ανατομικής τίνος πραγ

μα τεία ς περί σ χ ημ ά τιον . Είναι δέ ύπογε- 

γραμμένον τδ άγ·νωστον ό'νομα Α Γ Α Σ IΑ 2 
ΕΦ Ε Σ ΙΟ Σ  Τ Ο Υ Δ Ο Σ Ι Θ Ε Ο Υ .

Ε κ  τώ ν άγαλμάτω ν τούτων καταφαί

νεται δ'τι τό ά ληθές καί τό εναργές είναι 

ή  π ρ ώ τιστη  άρετή τ ή ς  άρχαίας 'Ε λ λ η ν ι

κή ς γ λ υ π τικ ή ς , ούχί δέ τό ιδανικόν τοΰ 
κ ά λ λ ο υ ς ' έπειδη οί άρχαΐοι αύτά καί μό

να έΟαύμαζον έν τοΐς έργοις τώ ν μεγάλων 
γ λυ π τώ ν . Οί φιλόσοφοι, οί ιστορικοί, ci 

ποιηταί ήρώ τω ν πάντοτε « τ ις  δ τεχ ν ίτη ς  

δ πλάσας τό ά γαλμα  τοΰτο, τό  άληθές 

καί Φυσικόν, τό έμψ υχον καί έ'μπνουν καί 

κινούμενον; » ώ ς βλέπομεν έκ  τώ ν  έν τ ή  

Ε λ λ η ν ικ ή  ’ Ανθολογία διασωθέντων ώραί- 

ων έπ ιγ ρ α μ μ ά τω ν . Ό  Μύρων έ'πλασεν, ώ ς 

είδομεν, δάμαλιν γ αλκήν ουτω φυσικήν, 

ώ σ τε τά  ποίμνια παραγινώσκοντα προσή ο-I ι I ι
χοντο πρός αύτήν. Ό  δέ Ανακρέων « Βο

σκέ, ανέκραζε, βόσκε μακράν τό ποίμνι- 

ο ν  μ ή  άναχωρήση μ ε τ ’ αύτοΰ ή δά- 

μαλις τοΰ Μ ύρωνος. Α λ λ ’ δ Μύρων 

δέν έχάλκευσεν εκείνην, ά λ λ ’ δ / ο ί 

νος  μετέβαλεν αύτήν είς μ έτα λ λο ν , δ δέ 

Μύρων ένεποίησε γνώ μην δ'τι ήτο έ'ργον 

αύτοΰ >>.

Βουκόλε, τάν άγελαν πόρροί νέυε, μή το Μύρων:; 
Βοίοιον ώ ; έμπνουν βουσί συνεξελάσης.
Βοίδιον ού χοάνοις τετυπωμένον, άλλ’ ύπο γήρο>ς 
Χαλκωθέν, σφετερΥ) ψευσατο χειρί Μύρων.

Ό  δέ Εύηνος·
’ Η το δέρας χαλκείο/ 
δλον βοι τδδ’ έπίκειτ:! 
"ΈκτοΟεν, ή ψυχν,ν 
ένδον δ χαλκός έχε:.
*/'Λ £' ’ » 'Ο οε Α ντίπατρο:
'Α δάμαλις, δοκέοί, ρ υ 
κήσεται· ην δε βραδύ η 
Χαλκός δ μή νοε,ο/ 
αιτως, ούχί Μύρων.

Ό  δέ Διοσκορίδης’
Ταΰρε, μάτην έπί πόρ- 
τιν επείγεαι- έστι γάρ 
άπνους- Αλλα σ’ δ βου 
πλάστας Ιξαπάτησί 
Μύρων.

'Ο δέ Δημήτριος 
δ Βιθυνός.
*Ην μ’ εσίδη μόσχος, 
μυκήσεται· ήν δέ γε 
ταΰρος βήσεται· ήν 

δέ νομεύς, εις άγελαν έλασει.

'Ο δέ Φ ίλιππος βλέπων τδν ϊππον τοΰ 

Λυσίππου ·

Τδ’ ώς ό πώλος χαλκοδαιδάλω τε/να  
Κορων.ων εστηκε· γάρ βλεπων 
Ύψαυχενίζει, και διηνεμωμένας 
Κορυφής ΙΟείρας ούρίωκεν εϊς δρόμον.
Δοκέ(ο, χαλινούς ει τις ηνιοστροφος 
Έναρμόση γένυσσι, καπικεντριση,
Ό  σδς πόνος, Λύσσιπε, και παρ’ ελπίδας 
Τάν’ έκδραμειται· τάτέχνα γάρ εμπνέει.

Ο ΚΑΛΑΙΣΙΟΣ ΠΟΡΘΜΟΣ

Ή πρδ εκατόν έτών ύπο τον Ούάττ έξευρε- 
θεΐσ* άτμομνιχανή 7ΐυξτισεν εΐπερ τ ι ;  καί άλλνι 
τήν άπο τής εμπορία; ευτυχίαν καί τού; πο- 
ρου; πασών τών ycopwv. Μολι; προ τεσσαρα- 
κοντα έτών έγένετο ό άπδ Αιβερπούλη; ει; 
Μαγγεστρίαν πρώτο; σι^τ,ρό^ρομο;, καί έ'κ- 
τοτε πάντα τά  πεπαιδίυ^ένα εθν/j κατέστρω
σαν τήν γήν σιδηροδρόμοι;. Μολι; πρδ τρια- 
κοντα έτών ήρζαντο ΐνα φωτίζωσι τ α ; πολει; 
δι’ αερίου, τδ δε πρώτον άτμόπλοιον όιε- 
πλευσε τδν Ατλαντικόν, και ουδε τοσουτιον 
ενιαυτών y ρεία έγένετο πρδ; τδ περιβάλειν άπα- 
σαν τήν γήν κύκλω δια συ'ρ[Λατο; ήλεκτραγω- 
γοΰ, συνάπτοντο; ι;.ετ ’ ύπερφυοΰ; ταχύτητα; 
τά ; αακροτάτα; αύτή; χώρα;, άφανίζοντο; τ ά ; 
διαστάσει; καί φέροντο; άπδ τοΰ έτερου τών 
πεοάτων τ ή ; γή ; ει; τδ έτερον την διανοιαν 
τοΰ άνθρώπου.

"Οτι πρδ τεσσαράκοντα έτώ ν ή θαλασσοπλοΐα  

έγίνετο διά τώ ν ιστιοφόρων π λοίω ν, ο άριθ- 
υ.δ; τώ ν θαλασσοπορούντων άπδ τ ή ;  Α γγ λία ; 

είς τή ν Ευρώπην καί τάνάπαλιν ήτο  8 0 0 0  

κ α τ’ έ 'το ;. ’Α λ λ ’ ή εισαγωγή τ ή ;  τα κ τικ ή ; 

υπηρεσία; τώ ν άτιζ-οπλοιων ηυζησεν εν διοδεκα 

έ'τεσι τδν άριθμδν τούτον ε ι; 3 5 0  0 0 0 - ή δε 

τών σιδηροδρόμων κατασκευή τουλά χιστον ε ί; 

ίν έ/.ατο[7.[Αυριον.

'Ο πλοίαρχο; Τέ’Λ ω ρ, αριθμών εσχάτως 
έν τώ ’Εμπορικώ Συνεδριω τοΰ Αονδινου τας 
άπδ τών διαφο'ρων όδιον ώφελειας,οι ών πο- 
ρευόμεθα είς Ινδίας καί καθόλου εις την Ανα
τολήν, « έλπίζω, έλεγεν, δ'τι οί άνθρωποι τ ή ; 
έπερ-/ομένη; γ'ενεά; πορεύσονται εί; τ α ; Ιν
δίας έκ Λονδίνου πεζή, διαβαίνοντες τήν μέν 
Μάγχην δι ύποβρυ'/ιου διωρυγος απο Δουβρη; 
μέ/ρι Καλαισίου, τδν δέ Βόσπορον έπί γέφυ
ρας, έ'πειτα δε τήν κοιλάδά τοΰ Ευφρατου και 
τας άκ,τά; τοΰ Περσικοΰ /.ολπου δια σιδηρο
δρόμου τελευτώντος εϊ; Βομβάην.»

Ό  Κ. Βάττεμεν πρό; διάβασιν τ ή ; με
ταξύ Αγγλία; καί Γαλλία; θαλασσή; προτεί
νει ΐνα καταστήση σωλήνα σιδήρου χωνευ
τοΰ, διήκοντα άπδ τών ακτών τ ή ; Δου
βρη; μέχρι τοΰ Καλαισίου, κείμενον άπλώ; έπι 
τοΰ πυθμένο; τ ή ; θαλάσση;. Ο σωλην οΰτο; 
πρέπει ΐνα ήναι ί/.ανώ; ευρυ;, ώστε παρεχειν 
δίοδον ταΐς συνήθεσιν άτμαμαζαις, κυλινδροει
δής, καί ί )η  δεκατρείς ποδας τήν έσω διά
μετρον συγκηται δέ εκ κρίκων ή σπον
δύλων συνηρμοσμένων, έχο'ντων δέκα μεν πε
ρίπου πόδας (τρία μέτρα) το μήκος, τεσσαρας 
δέ δακτύλους τδ πάχος, συγκειμένων έκάστου 
έκ πλακών έζ ή τμημάτων στερεώς συνηρμο
σμένων πρός άλληλα.

Νέα δέ τις αγγλική έταιρία προτείνει έτε
ρον εύφυέστερον καί ήττον δαπανηρόν μέσον , 
τήν κατασκευήν δηλαδή μεγάλων ατμοπλοιων 
άποτεταγμένων ΐνα παραλαμβανωσι ν.ατ ευ
θείαν άπδ τών σιδηροδρόμων τών ακτών τής 
’Αγγλίας τάς αμαξοστοιχίας μετά τών οδοι
πόρων και μεταβιβάζωσιν αύτας εις τας ακτάς 
της Γαλλίας, καί τ ’ άνάπαλιν, οΰτως ώστε οι 
όδοιποροΰντες μέλλουσιν ΐνα διαπερώσι τον Κα- 
λαίσιον πορθμδν καί φθάνοισιν εϊς ΙΙαρισίους έν 
ταΐς αύταΐς άτμαμάςαις· Τά άτμδπλοια ταΰτα 
έ'ςουσι μήκος τετρακοσίων πεντήκοντα ποδών 
μαστόν.

ΤΟ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν
ΤΗΣ

ΠΡΩΣΣΙΑΣ.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ,

Αί άρχαΐαι φυλαι /E s t iy , \  encdi καί Gutto- 
nes αί κατοικοϋσαι τήν παρα τήν Βαλτικήν προς δυ- 
σαίις ριέν υπο του Βιστούλα, προς ανατολας δε υπο 
τοΰ Νίεμεν διαρ^εο^ε'νην παρωκεάνιον χώραν, συνέ
στησαν ήδη προ του δέκατου αιοΛος τον μ,ιγαοα βενοο- 
γοτΟικδν λαον, του ς  ΓΙρώσσους (P r u c s i ) , ών το ονο- 
ρια δέν παράγεται ουτε εκ του B o ru sci, ιρυλης ανα- 
τολικωτέρας, ουτε έκ τών σλαβικών λεςεων P o-R u s-  
ses (γείτονες τών 'Ρώσσων), αλλ1 εκ τίνος αρχαίας 
βενδικής λέξεως P rusznika, δηλούσης γήν σκληρίιν 
καί μοχθηρήν, οΐα είναι ή τοΰ εσωτερικού δροπεδίου 
τής ανατολικής Πρωσσίας καθολου. Ο μεν Κλαυοιος 
Πτολεμαίος έκάλει αύτοϋς ΓαλίνΟας, —ουοιανους και 
2χαλαβίνους, δ δέ Έγινάρόος Οιστας (O E ste s). Η 
γλώσσα αύτών, διασωθεΐσα μέχρι του όεκατου έβδο
μου αιώνος, φαίνεται δτι ήτο παραφυας τής Λιθουα
νικής καί θυγάτηρ τής Βενεδικης ή πρωτο-βενδικής, 
ήτις ήτο άπο άμνημονεύτων χρόνων ή γλώσσα τών 
παρα τας άκτας τής Βαλτικής οίκησάντων λαών.

Έ ν  ετει 1000  μ . X . Βολεσλαςδ ’Ανδρείος, βασιλεύς 
τήςΠολωνίας,καταπολεμήσας, κατέστησεν αυτους φο- 

ρου υποτελείς. 5Εν δέ τω ετει 1 0 6 0  Βολεσλας δ Γολ- 
μηρδς ένίκησε μέν αύτούς παλιν αποστατησαντας και 
κατετροπώσατο παρίι τδν ποταν.ον Οσσαν, δ όε Βο
λεσλας τρίτος εν ετει 1 1 0 2 ,  άφοϋ διεφθειρε πρώτον 
τδν στρατόν τοΰ αύτοκράτορος Ερρίκου του πέμπτου 

παρα τδ Βρεσλάον.
Περί δέ τδ 138 3  τδ έπί τών σταυροφοριών συστα- 

θέν Τευτονικον Τάγμα, βοηθούμενον ύπο τοΰ αυτο- 
κράτορος Φρειδερίκου του δευτέρου καί τοΰ πάππα 
Γρηγορίου τοΰ έννάτου, κατέκτησεν δλοσχερώς τήν 
χιόραν τών Πρώσσιον. Αλλα το Ιαγμα, προσκρόυ
σαν τή Πολωνία καί απείλησαν αύτήν, διεφθάρη 
εν ετει 1 4 1 0  ΰπδ του βασιλέως αύτής Ούλαδισλα 
Γιαγελώνος έν τοΐς πεδίοις τοΰ Ταννενβέργ, ένοίς 
έπεσον πεντακισμύριοι στρατιωται τοΰ Ταγματος 
καί αύτος δ πρωτοστάτης ( gran d -m aitre  ) Ουλ- 
ρίκ δέ Γιούνγινγεν. "Εκτοτε δέ τδ τάγμα δέν άνέλα- 
βεν έαυτδ έκ ταύτης τής πληγής, ήτις έπήνεγκε τδ 
τελευταϊον τήν έν ετει 1 4 6 6  ειρήνην τοΰ Θόρου, δι’ ής 
ή Πολωνία κατέκτησε τήν προς ανατολας Προισσίαν 
τήν λεγομένην βασιλικήν, τής πρός δυσμας ή δου 
κικής Πρωσσίας άπολειφθείσης τω Τάγματι, έπί τώ 
λόγω δτι δ πρωτοστάτης δμολογήσει έαυτδν υπήκοον 
τής Πολωνίας, δτι προσκυνήσει τδν βασιλέα καί μεθέ- 
ξει τής γερουσίας αύτής ώς άπλους γερουσιαστής. Ο 
προιτοστάτης Λουί'ς δ’ Ελλιχσχαουζεν προσεκυνησε 
δυσχεραίνων τδν βασιλέα τής Πολωνίας Κασιμίρ τδν 
τέταρτον, καί οί διάδοχοι αύτοΐ^Ερρΐκος δέ Ιΐλάουεν 
εν ετει 1 4 6 9 ,  Έ ^ ϊκ ο ς  'Ρέφφλε δέ ‘Ρι/τεμβέργ, 
έν Ιτει 1 4 7 0 ,  ’Ιωάννης δέ Φίεφεν έν ετει 1 4 8 9 ,  
δμολογοΰντες τήν Πρωσσίαν υπήκοον τής ΙΙολοινίας 
(H andb. der G eschichte P reu ssen s, von B aczko.)

Έ ν  ετει 1511 δ πρωτοστάτης Αλβέρτος δ έκ Βρα- 
δενβούργου έςήτησε παρα τοΰ βασιλέως τής Πολωνίας 
Σιγισμόνδου ΐν’ άπαλλαχθή τής προσκυνήσεως. Άλλι 
δ βασιλεύς άπένευσε τής παρακλήσειος αύτοΰ, κα'( 
τδ πράγμα άνεβλήθη μέχρι τοΰ έτους 1 5 1 9 ,  καθ’ 
8 οί Πολωνοί ήρξαντο πάλιν ϊνα προσβάλλωσι τδ 
δυσανασχετούν Τ ά γ μ α ., Γενομένης δέ τετραετούς 
ανακωχής τοΰ πολέμου δ πρωτοστάτης καί πασα σχε
δόν ή Πρωσσία ώφελήθησαν έκ ταύτης δπως άσπά- 
σωνται τα δόγματα τοΰ Λουθήρου καί έπαγγέλλωνται 
τά τών διαμαρτυρομένων. 'Ο Αλβέρτος, άναγκα- 
σθείς τέλος ΐνα προσκυνήση πάλιν τδν βασιλέα τής 
Πολωνίας, έπορεύθη είς Κρακοβίαν. Α λλ’ δ Σ ιγι-  
σαόνδος έκήρυξε τότε δτι πρδς τιμο>ρίαν τοΰ Τάγμα
τος άφήρει αύτώ τήν Πρωσσίαν, καί έδιδεν αύτήν τω 
άνεψιώ αύτοΰ, τω μαργράφω Αλβέρτω τώ έκ Βρα- 
δενοούργου, δστις κατέστη τότε δούξ της Πρωσσίας, 
επί τώ πιοσκυνεϊν τδν βασιλέα τής ΙΙολων.ας, και έπί

τώ λόγω δ'τι, έαν δ οίκος τοΰ μαργράφου άποσβεσθή, 
τδ δουκάτον άντιστραφήσεται τή Πολωνία.

'Ο υίδς τοΰ Αλβέρτου μαργράφος Φρειδερίκος 
ώμοσε καί αύτδς έν ετει 1559 δρκον πιστεως προς 
τήν πολωνικήν σύνοδον τοΰ Δουβλίνου. Ολιγοις δέ 

μετά ταΰτα ετεσιν δ βασιλεύς τής Πολωνίας 2 ιγ ι-  
σμόνδος Αύγουστος έπέτρεψε τοΐς άποστόλοις Ιαω- 
κείμτοΰ δευτέρου, έκλέκτορος τοΰ Βραδενβοόργου, ΐνα 
προσενέγκωσι τήν'χεΐρα τή σημαία, ήν είχ,ε διά χειρος 
δ γονυκλινής υ πή κ οο ς ,  σημαίνων δτι άντιστρα- 
ί/ήσεται τδ δοθέν τιμάριον τή έτέρα γενεά, καί προη- 
τοίαασεν ούτοι τδ αύτεςούσιον τούτου τοΰ Βραδενβουρ- 

γικοΰ οίκου.
Έ ν  ετει 1641  Φρειδερίκος δ Γουλιέλμος, δ έπο- 

νομαζόμενος Μέγας Έκλέκτωρ τοΰ Βραδενβούργου, 
κατεστάθη ήγεμών τής δουκικής Πρωσσίας παρά τοΰ 
βασιλέως τής Πολωνίας Ούδισλα τετάρτου, καί ώφε- 
ληθείς έκ τών πρδς τδν βασιλέα τής Σουηδίας Γουστά- 
βον Κάρολον πολέμων τής Πολωνίας, εκαμεν έν έτεί 
1657 την συνθήκην τοΰ W e h la u , δι’ ής ή δουκική 
Προ^σσία έκηρύχθη μέν παντάπασιν έλεύθερος τής 
Πολωνίας, μέλλουσα δ’μως IV άντιστραφή ταύτη, έάν 
άποσβεσθή ή γενεά τοΰ έκλέκτορος τοΰ Βραδενβουρ- 
γου. Έ κτοτε δέ οί ήγεμόνες τής Πρωσσίας, μεταχει- 
ρισθεντες πασαν βίαν καί δολιευόμενοι άκολάστως ώς 
οί Καρχηδόνιοι, διετεη/αν άδιαλείπτο)ς τήν έπικρά- 
τειαν αύτών, μέχρις ού κατεβρόχθισαν μέρος τής Πο
λωνίας αύτής. Κατά τδν έν ετει 1866 πρδς τήν Αύ- 
στρίαν πόλεμον ή Πριοσσία ηύξησεν έντδς Ινδς μηνδς 
κατά τδ τρίτον τήν χώραν καί το πλήθος τών κατοι
κούν αυτής, καί δεσπόζει νΰν τής βορείας I ερμανιας· 
σήμερον δέ ζητεί παρά τής Γαλλίας τδ Στρασβοΰρ- 
γον ώς τήν κλείδα τής οικίας αύτής! !

Α".

Γένεσις τ ή ς  Π ρωσσίας.

Οΰδέπ οτε μοναρχία συνέστη και έπέδωκε 
παντοίαν έπίδοσιν τοσοΰτο ταχέως ώς ή Πρωσ

σία , ήτις έξεκαρπώθη τοσοΰτον έπιτηδείω; 
τά ; πρός τήν ενότητα όρμά; τ ή ; Γ ερ ά ν ια ;, 
ώστε καίπερ έκ μικρότατων όρμωμένη καί απο- 
τελουμ,ένηπρδ εκατόν όγδοήκοντα έτών ύπο δυο 

εκατομμυρίων άνθρώπων, καί εχουσα πρω
τεύουσαν πόλιν τριάκοντα χιλιάδων κατοίκων, 
άπέβη νΰν έκ τών πρώτων καί φοβερωτατων 

δυναστειών, πρδ; ήν τρέπεται άγωνιώσα και 
περιεργαζομένη ή Ευρώπη ά'πασα.

'Η Ευρώπη, εί καί έγένοντο έν αύτή άπό- 
πειραί τινε; συνταγματικών βασιλειών, κυβερ- 
νάται τά πολλά ΰπδ τοΰ φεουδαλισμοΰ καί 
τών άριστοκρατιών διότι ή Αγία Συμμαχία 
κατέσχε και έπολέμησε τήν διάδοσιν τών αρ
χών τής Γαλλικής έπαναστάσεως. Έν αύτη 
βλέπομεν έ'τι τδ μέν πλήθος μηδέν έ'χον, τήν 
δέ αριστοκρατίαν κατεχουσαν τά πάντα. Με- 
σεύουσι δέ άμφοτέρων οί βιομη'χανοι καί έμ 

ποροι πολΐτα ι, οΐτινες πλουτοΰσι μέν,  άλλά 
δέν δύνανται ΐν’ άποκτήσωσι πάντα.

Μάλιστα δέ ή Γερμανία έγένετο καί εμει- 
νεν ή κ α τ ’ έζοχήν έστία τοΰ φεουδαλισμοΰ. 
Αί δημοτικαί τά ξει; ένομίζοντο μέχρι χθέ; καί 
πρώην ούδεμιά; άςιαι προνομίας, και επαχυνον 
μισθοφόροι γενόμεναι τοδς ηγεμονεύοντας ολί
γους , ή άπεδήμουν καθ' ήδονήν, ώς νΰν, 
καί κατώκ'.ζον άποικοΰσαι τά έ'ρημα τ ή ; Αμε
ρική; δάση. ’Εν Πρωσσία ϋπάρχουσι μέχρι 
τοΰ νΰν τιμάρια' μόλι; δε απο τινο; χρό
νου έπιτρέπεται τοΐς πολίταις ή άπόκτησι; 
κτημάτων. Αί προνομίαι τής Γερμανίας ήσαν 
αί προνομίαι τών απείρων αύτής ηγεμόνων, 
ών πολλοί, ώς ό τοΰ Κνιπχάουζεν, είχον δύο 
χιλιάδας υπηκόων, μητρόπολιν δε τδν μέλανα 
αύτών έρυμνόν γοτθικόν πύργον, χρήσιμον εις 
φυλακήν, ή /.αί άφετνιρίαν ληστρικών έπιδρο-
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μώ ν, καί καταφύγιον κατά  τά ς  α π ο τυ χ ία ς . 

"Εκαστος τώ ν ή γ ε  μόνων τούτω ν έθήρευεν έπαλ- 

λήλω ς την αύξησιν τή ς  ιδίας δυνάμεως έπί 

προφάσει ένότητος τη ς  Γερμανίας, προς ήν 

άντέστησαν έπί μ,ακρόν, νομ-ίζοντες μάλλον 

κατάλυσιν τών ιδίων προνομιών η εθνικήν δύ- 

ναμιν.

’Α λ λ α  μ ετά  τη ν γα λλικ ή ν έπανάστασιν 

έπήλθεν έν Γερμανία άντικοπή ισχυρά τών 

δήμ.ων προς τούς φεουδαλικούς ηγεμόνας· της 

εθνικής ένότητος προς τον φεουδαλικόν δ ια μ ε- 

λ ισ μ ό ν , τη ς ίσονομ.ίας προς τα ς προνομίας.

*H Πρωσσία φρονίμως πράττουσα έφάνη 

τ ό τε  εύμενής προς τά ς  νέας ταύτας ορέξεις του 

γερμανικού λαού. Ούσα δέ φύσει αριστοκρα

τικ ή  καί θεοκρατική ,  καί μ.ή θέλουσα ίνα 

παραχώρηση συνταγματικόν χάρτην , π α ρ ε-  

χώρησεν ακόυσα θεσμούς τινας έλευθερίους, 

οίονεί απαύγασμα τών δημοκρατικών άρχών 

τη ς  γα λλικ ής έπαναστάσεως. Έ ξ  ού προήλθεν 

ή δ η μ ο τικ ό τη ς καί ή ευτυχία  της Π ρωσσίας- 

δ ιότι οί δημοκράται τη ς Γερμανίας ένεπ λά - 

κησαν τα ύ τη  τ η  π α γ ίδ ι . ’Α λλ ’ ή ιστορία  

λέξει ήμΐν π οτε αν ή Πρωσσία ά πετέλεσε τάς  

ελπίδας τών Γερμανώ ν, αν έ'πραξε τα ΰ τα  έκ 

συμφέροντος μάλλον ή φιλελεύθερος ούσα.

"ίδω μεν τά ς  άρχάς τη ς  μοναρχίας ταύτης, 

προς ήν άποβλέπουσι νύν π ά ντες , τή ν Πρωσ- 

σίαν δηλαδή τοΰ Μ εγάλου Έκλέκτορος καί 

Φρειδερίκου τοΰ Μ εγάλου. Σπουδάσωμεν τ ά  

κατά τον οίκον τών πριγκη'πων τοΰ Βρανδε

βούργου, πρότερον μέν διεσπαρμένον έν Ούε- 

σφαλία, έν Βερολίνω, καί Κ εν ιγ σ β έρ γ ν , νύν δέ 

συνηνωμένον εϊς εν δλον ,  άπο τών ορίων τή ς  

Λοθαριγγίας μέχρι τή ς "Ρω σσίας, άπο τοΰ 

Μ οζέλλα μέχρι τοΰ Ν ίεμεν' προ μικροΰ μέν 

περιωρισμ.ένον έν τή  Β α λ τ ικ ή , παρεισδύσαντα  

δέ αίφνης μέχρις έπ ί τή ν προς άρκτον θάλασ

σαν διά  τριών π οτα μ ώ ν, παραλλήλω ς τή 'Ο λ

λα νδία , καί άντικρύ τή ς  ’Α γγ λ ία ς.

Μ εγάλω ; έταράχθη ή Ευρώ πη, δτε περί τό  

έ'τος 1 5 2 5 ,  βασιλεύοντος έν Γ α λ λ ία  Φραγκί

σκου τοΰ πρώ του, όλίγω  μ ετά  τήν ίερολογίαν 

τοΰ Λουθήρου, έγένοντο γνω στά  τά  έν Ινενιγ- 

σβέργΛι συμ βά ντα . Α λβέρτος ό έκ Βρανδεβούρ- 

γο υ , πρω τοστάτης τώ ν Τευτονικών 'Ιπ π ο τώ ν , 

έβεβήλω σε το  ήμισυ τοΰ τό π ο υ , προσήρμοσε 

δη λαδή τά ς άρχάς τοΰ Λουθήρου τοΐς έκκλη- 

σιασπκοις κτή μ ασ ι, προαιρούμ.ενος μάλλον ίνα 

ήναι λαϊκός δούξ πατρικός τ ή ς  Πρωσσίας ή 

π ρω τοστάτης έκλεκτός τοΰ Τευτονικοΰ Τ ά γ -  

μ,ατος, καί προσέθηκε τόν γάμον πρός πλείονα  

ηδονήν. Το π αρ ά δειγμ α  ήτο κακόν.

Μ άλιστα δέ κατεταράχθη έπί τ ώ  άκούσματι 

ή ήδη ύπό τοΰ Λουθήρου κραδανθεΐσα καθο- 

λική εκκλησία. Α λ λ ’ ό αύτοκράτωρ Κάρο

λος ό π έμ π το ς  είδε μέν έν τούτω  βλάβην  

τ ή ς  καθολικής θρησκείας, ά λ λ ά  δέν έφοβήθη 

ουδόλως υπέρ τή ς  έαυτοΰ δυνάμεω ς. Έ π ειδ ή  

τ ί  εμ ελλεν αύτώ  τό έν τ η  εσ χα τιά  τής Ευρώ

π ης καί έκτος σχεδόν τή ς  τό τ ε  Γερμανίας νέον 

δουκάτον τή ς  Π ρω σσίας; Ο ί άνθρωποι δέν προ- 

βλέπουσι τή ν δυσ τυ '/ία ν , ό'ταν ήναι μακράν. 

’Α λλά καί ή Π ολωνία α ύ τή , ήν τοσοΰτον έβλα- 

ψεν ύστερον ή Π ρωσσία, ή το  τό τ ε  τοσοΰτον 

ισχυρά ώ στε μή φ οβεΐσθαι γείτονας όντας 

αύτν, φοροι; υ π ο τελ είς . ’Α λλά  μ ε τ ’ ολίγον οί 

πρω τότοκοι τοΰ οίκου τοΰ Βρανδεβούργου, οΐ- 
τινες διέτριβον έν Βερολίνω, έκληρονόμησαν έν 

έτει 1 6 1 8  τή ν  επαρχίαν τή ς  Πρωσσίας καί τό

δουκάτον τή ς Κ οβλεντία ς, καί κατεστάθησαν  

έπί τ ε  τώ  Βιστούλα ά μ α  καί τω  'Ρήνω , προσά- 

ψαντες τω  Βερολίνω τήν Κενιγσβέργην καί 

Ινοβλεντίαν.

Κ αί έπειδή έξερράγη ό τριακονταετής π ό

λ εμ ο ς , καθ’ δν τό  ή μ ισυ τή ς Γερμανίας έξανέ- 

στη κατά τή ς Α υστρίας, ή αύλή τή ς Βιέννης 

κατεταράχθη τό τε  καί ή'ρξατο ί'να φοβήται καί 

θεραπεύει τόν ’ΐωάννην Σιγισμόνδην τοΰ Βρα- 

δενβού >γου, ευτυχή κληρονόμον τώ ν μεγάλων 

έκείνων κ τη μ ά τω ν.

Α λ λ ’ ό φόβος τή ς Αυστρίας ηύξήθη έ'τι μάλ- 

έν έ'τει 1 6 4 8 ,  ό'τε ό έ'γγονος αΰτοΰ, ονομα

στείς Με'γας Έκλέκτωρ , σύγχρονος Λουδοβί

κου τοΰ δεκάτου τε τά ρ το υ , προσεκτήσατο τήν  

μεγάλην έπισκοπήν τοΰ Μ αγδεβούργου, καί 

ωφελούμενος έκ τοΰ Τριακονταετούς πολέμου, 

προΰχώρει πρός τήν Σαξωνίαν καί τήν Αυ

στρίαν.

« Νέος βασιλεύς τώ ν Βανδάλων αναφαίνεται 

παρά τήν Β α λ τικ ή ν » , άνέκραξαν ο ία ύ λ ικ ο ίτή ς  

Βιέννης. Κ αί ό'τε έν έ'τει 1 7 0 1  ήρξατο ό περί 

Διαδοχής π όλεμ ος, ό αύτοκράτωρ τή ς  Αύστρίας, 

θέλων ΐνα περιποίηση τώ  υίώ αύτοΰ άρχιδουκί 

Καρόλω τήν βασιλείαν τή ς  'Ισπανίας καί τών 

’ Ινδιών, καί άγάγη αύτόν εις τή ν π ερ ιω π ή ν Κ α 

ρόλου τοΰ π έμ π το υ , καταστήση δέ τη ν Μ αδρί

την δευτέοαν πρωτεύουσαν πόλιν τή ς  Αύστρίας, 

καί ζητώ ν π ανταχοΰ συμμάχους κατά  τή ς  πρός 

τα ΰτα  άνθισταμ.ένης Γ α λ λ ία ς , μή θελούσης ίνα 

ίδη έαυτήν περικεκυκλωμ,ένην πανταχόθεν ύπό 

τής Αύστρίας ώς έπί Καρόλου τοΰ π έμ π το υ  καί 

Φιλίππου τοΰ δευτέρου, ό αύτοκράτωρ ά π έ -  

βλεψε καί πρός τό  Βερολΐνον, καί έζήτησε τή ν  

συμμαχίαν· Φρειδερίκου τοΰ έκ Βρανδεβούργου- 

δ ιό τι πρός άντίπαλον οίος ή το  τ ό τ ε  ό βασι

λεύς τή ς  Γ α λλία ς Λουδοβίκος ό δέκατος τ έ 

ταρτος ό αύτοκράτωρ είχε χρείαν μ,εγάλης 

βοήθειας.

'Ο Φρειδερίκος ένενόησεν εύθύς ό τι ήγγικεν 

ή ώρα τοΰ άναγορεΰσαι εαυτόν βα σιλέα . Κ αι 

ώ τή ς  παραδόξου μετα βολής τών άνθρωπίνων! 

ανάγκη έγενεΐο τώ  αύτοκράτορι ϊν άφήση 

όπως υπήκοος ύποπτος άναγορεύση έαυτόν 

βασιλέα  έν Κενιγσβέργν), καί βοηθήση όπως 

Λουδοβίκος ό δέκατος τέτα ρτος χορηγήση αύ

τώ  τό  όνομα Μ εγ α λ ειό τη τα  κατά τή ν  έν Ο ύ- 

τ ρ έ χ τ  ειρήνην. Καί ούτως άνεφάνησαν τό  πρώ 

τον ο ί Πρώσσοι βασιλείς έν έτει 1 7 0 1 .  Ούτω  

δέ κατεακευάσθη άπό εκατόν εξήκοντα ετών 

τό  βασίλειον τή ς  Π ρωσσίας, όπερ έν ούτω σ μ ι- 

κρφ χρόνω π ε ρ ιή ^ ε ν  είς τοσοΰτον δυναμεως.

« Βαβαί τή ς ■ ά νοία ς! » ανέκραξε τό τε ό 

πρίγκηψ Ευγένιος, μαθών τήν αγγελίαν τοΰ  

συμποσίου τή ς Κ εν ιγσ β έρ γη ς , καθ 3 ό α π ε

σ τα λμ ένος τοΰ  αύτοκράτορος τή ς  Αύστρίας 

προέπιε φίλοτησίαν τ ω  π ρ ώ τ ω  β α σ ι λ ε ϊ  τ ή ς  

Π ρ ω σ σ ία ς ·  « β α β α ί τή ς  άνοίας! 'Ο αύτο- 

κράτωρ τή ς  Α ύστρίας Λεοπόλδος έ’πρεπεν ίν ’

I κπαγχονίση μ,άλλον τόν συμβουλεύσαντα αύτώ  

τ ο ΰ τ ο . ! »

Α λ λ ’ όμ.ως τ ί  ή το  τ ό τ ε  ή Πρωσσία, ή μ ά λ

λον τό  Βρανδεβοΰργον ; “Αθροισμα άγονον ά μ -  

; μω » καί τελμ.άτω ν νοσωδών καί κατεψυγμε'- 

1 νω ν , χέρσων καί δασών άπειρων, άτινα ή 

1 φ αντασία τών Βάρδων έπλήοου νυμφών και 

j μ ά γ ω ν , χώ ρα π τ ω χ ή , κακή και ταλαίπω ρος,

: -ης οί κάτοικοι άπλοϊκοί τ ε  ά μα  καί φιλοκερ- 

ί ^εΐς καί οΐνόφλυγες ήσαν αείποτε έτοιμ οι ινα 

[ πωλήσωσιν εαυτούς τοΐς τά πλεΐστα δίόουσι

καί πρός μετοίκησιν· χώρα άνοδος καί βορβο- 
ρώδης, μόλις πορεύσιμος τοΐς ιπποις καί άρ- 
μαξήλατος τοΐς άγροίκοις γερμανικοΐς άρμασι.

Β '.

Πόσον συνέβαλεν ή  Γα λλία  εις τήν 

αΰξησιν τ η ς  Πρωσσίας.

λλλ ’ εί καί ό Μέγας Έκλέκτωρ τοσαύτας 
άπέκτησε χώρας έν Πομερανία καί Σαξωνία, εί 
καί ό διάδοχος αύτοΰ έ'λαβε τό πομπικόν όνο
μα βασιλέως, ή Πρωσσία ήτο έ'τι τόπος ούδε-

\ -. / >/{* ν / 5» / * fνος λογου αςιος εχων [λονον ου ο εκατομμύρια 
ύπηκόων, είκοσιπέντε χ ιλιάδας στρατιωτών, 
καί μόλις τριάκοντα χιλιάδας κατοίκων έν τη 
μητροπόλει· ή άλλως ήτο μοναρχία τετάρτης 
τάξεως καί βάρβαρος. Διότι οί κάτοικοι ήσαν 

παντάπασιν άμοιροι παιδείας καί χ άριτος, 
άγνοοΰντες τάς έλευθερίους τέχνας, καί τάς 

λεπτάς τής φαντασίας ήδονάς. Αί πόλεις ούτε 
έφιοτίζοντο ούτε ήδαφίζοντο. Ή δέ μητρόπο- 

λις αύτής συνίστατο έκ ξυλίνων καλυβών, έν 
αίς ύψοΰτο τό γοτθικόν τών ηγεμόνων βασίλειον 
παρά τόν ποταμόν Σπρεέ. Ούδεμ,ία έπιστήμη, 
ούδεμία τέχνη. Έπειδή ό χάρτης, τα  ύφά- 
σματα, τά  έπιπλα, τά  όπλα, καί αύτά τά  εν
δύματα τών στρατιωτών είσήγοντο έ'ξωθεν.

Άλλ’ ώς έπί Πέτρου τοΰ μεγάλου ή έ'τι βαρ- 
βαρίζουσα 'Ρωσσίαέζη'τει έν άπάση τή Εύρώπη 
πόρους ήμερώσεως καί παιδεύσεως, ούτως έπί 
τοΰ μεγάλου Έκλέκτορος, καί πολύ πρό 
Πέτρου τού μεγάλου, βλέπομεν απερχόμενον 
τοΰ Βρανδερβούργου τόν άπό τής Γενεύης τό 
γένος έλκοντα Έζεκιήλ Σπανχ άϊ μ , άριστον θεο
λόγον, άρχαιολόγον καί πολιτικόν, καίπορευό- 
μενον είς άναζήτησιν τεχνιτών έργατών καί 
άνδρών πεπαιδευμένων, θελόντων ίνα μετοική- 
σωσιν είς Βερολΐνον. « Ή Εύρώπη, λέγει Φρει
δερίκος ό μέγας, θαυμάζουσα τήν μεγαλοφρο- 
σύνην Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου καί 
τήν παιδείαν τών αύλικών αύτοΰ καί τοΰ γαλ
λικού έ'θνους, έζήλου καί έφιλοτιμεΐτο τότε ινα 

μιμήται έν πάσι τήν Γαλλίαν. »
Ό απεσταλμένος λοιπόν τοΰ μεγάλου Ε κ- 

λέκτορος Σπανχάϊμ ήλθεν είς Γαλλίαν, καί μετ 
ολίγον πολλοί έργάται καί τεχνΐται, καί ιερείς 
καί εύγενεΐς λίαν κινδυνεύσαντες έν τοΐς θορύ- 
βοις τής Σφενδόνης, ή καταδιωκόμενοι ώς δια- 

• μαρτυρόμενοι, κατέφυγον είς Βρανδεβοΰργον . 
Εϊς δέ αύτών Κλαύδιος δέ Βελλάΰ έγένετο δι
δάσκαλος καί παιδαγωγός τών τριών υιών τοΰ 
Μεγάλου Έκλέκτορος. Έτερος δέ, ό κόμης 
Πωβώ, υπήρξε πρεσβευτής αύτοΰ αύτοκράτωρ 
κατά τήν έν Νιμέγη τοΰ 1 6 7 9  σύνοδον άλλος 
δέ, ό Γωτιέρ δέ Σ. Βλινκάρδ, έγένετο ποιμήν 
τών έν Βερολίνω κατασταθεισών οικογενειών. 
Άλλος δέ, ό Μωβιλλών, συνέγραψε γαλλιστί 
τήν ιστορίαν τοΰ Βραδενβούργου.

Ή ύπό Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου 

κηρυχθεΐσα καθαίρεσις τοΰ διατάγματος τής 
Νάντης (Edit de Nantes), ή καταστρέψασα 
τό έ'ργον 'Ερρίκου τοΰ έκτου, έξεδιωξε τής 
Γαλλίας τούς διαμαρτυρομένους Γάλλους, έν οίς 
πολλοί διάσημοι συγγραφείς καί τεχνΐται. 
Αλλά τότε πρός τήν καθαίρεσιν ταύτην και τον 
διωγμόν τών διαμαοτυρομένων άνταπεκριθη ή 
Πρωσσία δημοσιεύουσατό διάταγμα τοΰ Πότσ- 
δαμ, δι’ ού έδίδετο καταφυγή καί προστασία 
τοΐς διωκομένοις διαμαρτυρομένοις Γάλλοις.
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Πανταχοΰ δέ προσετάχθη παρά τοΰ Μεγά
λου Έκλέκτορος ί'να χορηγηθώσι τοΐς διωκο- 

μένοις οδηγοί, τρόφιμα, κατοικίαι, χορηγίαι, 
έπάρκειαι, άνεισφοριαι επι δεκα όλα ετη , όπως 
καταστήση εύκολώτερον και πρόχειρόν τον κα- 

τοικισμόν αύτών έν Πρωσσία. Ά λλά τότε Λου
δοβίκος ό δέκατος τέταρτος, μανιώδης γενόμε- 
νος, άφεΐλε τάς χορηγίας, άς έχορήγει τώ Έ κ λ έ- 
κτορι κατά τής Αύστρίας. Λλλ’ ούτος, «προ
τιμώ , έκραύγαζεν, ινα πωλη'σω μ.άλ,λον τα σκευή 

τοΰ μαγειρείου μου,ή ινα καταλίπω τούς ταλαί
πωρους φυγάδας Γάλλους διαμαρτυρομένους 

άοίκους καί λιμώττοντας. »
Έ κ  δέ τούτου άναθαρρη'σαντες έτι μάλλον οι 

λοιποί διαμαρτυρόμενοι, άνεχώρησαν έξ άπάσης 
τής Γαλλίας περί είκοσι χιλιάδας είς Βρανδε
βοΰργον μετά γυναικών καί τέκνων, εν οίς j 
πολλοί επίσημοι σοφοί καί στρατιωτικοί, 
καί εις στρατάρχης τής Γαλλίας, ό Ζομβέργ, 
μετά τών υιών αύτοΰ. « Ά ! ελεγεν ό Μέγας ι 
Έκλέκτωρ πρός τόν έν Βερολίνω πρεσβευτήν 
τ ί ς  Γαλλίας 'Ρέβενακ, μάτην άποτρίβεσθε τήν 
δ.ωξιν τών πρός ήμάς καταφυγόντων Γάλλων, 
λέγοντες ό'τι είναι άνθρωποι άτιμ,οι και συγκλυς 
όχλος. Ά λλά γράψον πρός τόν κύριόν σου ότι 
άποπτύω τήν φιλ.ίαν αύτοΰ, έπειδή, κακώς πο
λιτευόμενος, ύστέρας τίθεται τών συμφερόντων 

αύτώ τάς συνθήκας. »
Παρ’ ολίγον δέ ήλθε τότε ί'να έκραγή πόλε- 

μοςτοΰΒρανδεβούργου καίτήςΓαλλίας. Εκτοτε 
ό Μέγας Έκλέκτωρ διετέλεσε θεραπεύων καί 
προστατεύων παντί σθένει τάς ύπό Λουδοβί
κου τοΰ δεκάτου τετάρτου διά τής καθαιρέσεως 
τοΰ διατάγμ-ατος τής Νάντης έκδιωχθείσας τής 
Γαλλίας 5 0 0 , 0 0 0  Γάλλων.

Διότι ή γαλλική αύτη αποικία ύπέσχετο με
γάλα τή νέα ν.αί άγροίκω μοναρχία τοΰ Βραν
δεβούργου. Έπειδή αι τέχναι, τά εργαστήρια, 
ή παντοία βαναυσουργία, ή αρχιτεκτονική, ή 
γλυπτική, ή ιατρική καί ή χειρουργία, ή χη
μεία καί ή φυσική, τά  θεωρητικά ή πρακτικά 
διδασκαλεία, ή χαρτοποιία, τά  πολαιτελή πράγ- 

μ.ατα, ή μαγειρική, τά καθαρά ξενοδοχεία, αί 
λαχανιαί, οί κήποι, πάντα ταΰτα ένεφυτεύθη- 
σαν ύπό τών Γάλλων παρά τοΐς τότε ήμιβαρβά- 
ροις Πρώσσοις. Ή Γαλλία μετηνέχθη είς Βρανδε
βοΰργον, τό δέ Βερολΐνον κατέστη Παρίσιοι καί 
Αθήναι τής Γερμανίας.

Τότε ό περίφημος Γάλλος κατασκευαστής 
ταπήτων Aubusson κατέστησε τά  πρώτα 
έν Πρωσσία πρός κατασκευήν ταπήτων έργα- 
στήρια- ό δέ Λουδοβίκος Γοσσάρδος, παλαιός 
εργάτης τών Γοβελίνων, ΐδρυσεν ένΦραγκοφορ- 
τίω  άξιόλογον ερίων έργαστη'ριον ό δέ ’Ιάκω
βος Γωθιέρον, ό Σαμουήλ Δουκλός καί ό Φραγ
κίσκος Καρπαντιέρος διέπρεψαν έπι χειρουργία 
καί ανατομία καί ιατρική, καί κατέστησαν έν 
Πρω&ο.’». .ατρικάς σχολάς κατά τάς έν Mont
pellier καί Παρισιοις. Οί δέ άριστοι ζωγρά
φοι καί αρχιτέκτονες ’Ιάκωβος Βαλλιάντ καί 
Παΰλος Δετάν έκαλλώπισαν τό τέως άκομψον 
Βερολΐνον διά δημοσίων οικοδομημάτων. Τότε 
αί γαλλικαί οΐκίαι άντηλλάχθησαν άντί τών 
παλαιών καλυβών καί μέχρι τοΰ νΰν ή κυρία 
οδός τής ύπό τών Γάλλων οίκοδομ-ηθείσης συν
οικίας Fredericlistadt ονομάζεται οδός 
τώ ν  Γ ά λ λ ω ν  (Franzosen Strasse). Έν 
ταύτώ ό έκ Γρενόβλης Φλωρεντών κατέστησε 
τήν πρώτην πρωσσικήν χαρτοποιίαν έν Βραν- 
δεβούργω· ό δέ 'Ροβέρτος 'Ρογήρος έν Βερολίνω

τήν τυπογραφίαν. Ό  Μοζεβέν έξελέχθη καθο
λικός έπιστάτης τών μεταλλείων καί μεταλ
λουργείων τοΰ Έκλέκτορος. Οί δε μεταναστάται 
ίδρυσαν ιδίας σχολάς, μάλιστα δέ τό γαλλι
κόν 1’υμνάσιον καί τήν Ακαδημίαν τών Εύγε- 
νών, είςήνέδέχοντο καί Γερμανούς μαθητάς. Εν 

δέ Χάλλη κατέστησαν τόΓαλλικόν ’ΐνστιτοΰτον, 
όπερ μεγάλως διέπρεψε μετά ταΰτα, καί κατέ
στησαν τραπέζας δανεισμών πρόςτούς τεχνίτας.

« "θ τε  έ'λαβε τήν αρχήν ό Μέγας Έ κλέ
κτωρ, λέγει Φρειδερίκος ό Με'γας έν τοΐς π ε- 
ριφήμοις αύτοΰ Άπομνημονεύμασι, δέν έγινώ- 
σκομεν ινα κατασκευάσωμεν μήτε πίλους, μήτε 

περικνημίδας, μήτε έριουργή ύφάσματα. Πρώ
τοι δέ οί μετοικήσαντες είς τήν Πρωσσίαν Γάλ- 
λοι συνέστησαν έργαστήρια, καί έδίδαξαν ήμάς 
τήν κατασκευήν τών ιστών, τών ενδυμάτων καί 
τών άναγκαιοτάτων έπίπλιον. Αύτώνδέχάριντό 
τέως άγροΐκον Βερολΐνον, έ'χον μόλις 3 0 , 0 0 0  

κατοίκων, μετεβλήθη είς πόλιν ώραίαν, έ'χου- 
σαν λαμπρά δημόσια μνημεία, καί οδούς λιθο- 
στρώτους καί δημοσίας πλατείας, φωτιζομένας 
τήν νύκτα, καί κήπους, έν οίς έφυτεύθησαν τό 
πρώτον τά  πλεΐστα είδη τών βότανών, άτινα 
ήσαν άγνωστα τοΐς Πρώσσοις· αί κράμβαι, αί 
κινάρα·., οί άσπάραγοι, καί τά διάφορα είδη τών 
δ ι’ ό'ξους θριδάκων (salades). Άλλά μάλι
στα κατέπληξεν αύτούς ή θέα τοΰ γαλλικοΰ 

άρτου, όν έ'τρωγον άπλήστως. Οί Γ ά λ λ ο ι  
έδ ίδαξαν  τ ο ύ ς  Πρώσσους  τά  π ά ν τ α . »  

Διό καί δικαίως Φρειδερίκος ό Μέγας, έρωτη- 

θείς ποτε ύπό τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας,
« Τ ί ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος 
δέκατος πέμπτος ήδύνατοϊνα κάμη πρός χάριν 
αύτοΰ;— Κάμετε, παραακλώ, άπεκρίθη, δευτέ- 
ρανκαθαίρεσιν τοΰ διατάγματος τής Νάντης.»

Άλλά καί τήν άμπελουργίαν έδίδαξαν οί 
Γάλλοι τούς Πρώσσους. «Έ λθετε, έγραφε 
πρός τόν έκ Βουρδιγάλλων Μοζεβέν ό Μέγας 
Έκλέκτωρ, είς Βερολΐνον, έάν θέλητεϊνα πίη- 
τε τόν νέον οίνον τοΰ Π ότσδαμ.)) —  «Κύ
ριε, άπεκρίθη αύτώ ό Γάλλος· δέν τολμώ ΐνα 
πίω τόν οίνον τών σταφυλών τοΰ Βρανδεβούρ
γου· διότι έ'μαθον ό'τι ό'σαι κίχλαι έγεύσαντο 
αύτών άπέθανον ύπό κωλικοΰ πάθους καί διαρ- 
ροίας. » Ά λ λ ’ άντί οίνου οί Πρώσσοι έ'πινον τήν 
επιστήμην, ώς ό διψών προσφέρεται λάβρως τό 
υδωρ τοΰ χειμάρρου.

Τέλος δέ δύο μηχανικοί αξιωματικοί Γάλ
λοι, ό Καγιάρτος καί ό Σιέζης, διώρυξαν 
τήν διώρυγα τήν ζεύξασαν τόν ποταμόν Σπρεέ 
τώ  νθδερ, ήτοι τήν Βαλτικήν τή Βορεία θα
λάσση, όμ.οίαν τή έν Γαλλία διορυχθείσγ] Με
σημβρινή λεγομένη διώρυγι.

’Αλλά ταΰτα πάντα δέν έγένοντο έπί τοΰ Με
γάλου Έκλέκτορος, ό'στις περιέζησε τρία μό
νον έ'τη τής καθαιρέσεως τοΰ διατάγματος τής 
Νάντης, άλλά καί έπί τής έξουσίας τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ Φρειδερίκου, πρώτου τής Πρωσσίας βα- 
σιλέως. Έπειδή τότε οί Πρώσσοι είχον παρ’ 
έαυτοΐς ού μόνον μηχανικούς καί τεχνίτας καί 
ιατρούς γάλλους, άλλά καί διάσημους ρήτορας 
καί συγγραφείς, ών ιδίως προστάτις ήτο ή βα
σίλισσα Σοφία Καρλόττα ή έξ Άννοβέρου, ήτις 
ένησμένιζε τί) συναναστροφή αύτών συνερχόμε
νων άθρόων είς τό έν Καρλόττεμ,βουργ αύτής βα- 
σίλειον. Διέπρεπον δ ’ έν αύτοΐς οί περίφημοι 
κοινοβιάρχαι Λεμφάντ καί Άγκίλλών καί ό 
άναγνώστης αύτής ’ Ισαάκ Λαρρέυ, καί d δέ 
Βιγνιόλς ό διευκρινήσας τήν χρονολογίαν τών

γραφών, καί ό Πελετιέρος ό ιστορικός τών Κελ
τών, καί ό Δουβάν ό παιδαγωγός τοΰ υίοΰ αυ
τής, καί ό φιλόσοφος Σοβέν, ό καταστήσας τήν 

Εφη μερ ίδα  τ ώ ν  σοφών.  Άλλά καί ό σύγ
χρονος τοΰ Νεύτωνος Λεϊβνίτιος ηρχετο πολ
λάκις είς Καρλοττεμβούργ, καί προήδρευε 
τής ποικίλης εκείνης ακαδημίας, ης ήκρο- 
άτο πάντοτε έπιμελώς ή βασίλισσα Σοφία Καρ
λόττα, ούσα, ώςπάσαιαί Γερμανίδες, φύσει φι
λομαθής καί ρεμβάζουσα.

Καί ό'τε ή έξοχος αύτη γυνή καταρροϊσθεΐσα 
άπέθνησκεν έν έ'τει 1 7 0 5 ,  τριάκοντα οκτώ έτών 
ούσα, « Ό  θάνατος δέν με πτοεί, έλεγε πρός τούς 
περί αύτήν σοφούς άταράχως· διότι μ ε τ ’ όλ.ί- 
γον μέλλω ΐνα ίδω τήν λύσιν πολλών τής φύ- 

σεως μυστηρίων. Ό δέ σύζυγος μου Φρειδερί
κος έ'ξει έν τούτω καλλίστην άφορμήν τοΰ έπι- 
δείξασθαι τήν μεγαλοπρέπειαν τής αύλής αύτοΰ 
κηδεύων μ.ε πομπικώς.»

Διότι τώ  όντι ό ποώτος ούτος βασιλεύς τής 
Πρωσσίας περί ούδενός άλλου έφρόντιζεν ή περί 
μεγάλοπρεπείας. Έπειδή είχ εν άπάσας τάς κα
κίας τοΰ νεοπλούτου. "θτε άνηγόρευσεν έαυτόν 
βασιλέα έν Κενιγσβε'ργη, έφόρει έπενδύτην, ούτι
νος έκαστον άδαμάντινον κομβίον ήτο άξίας
3 , 0 0 0  δουκάτων, καί τριακόσιοι ίπποι μόλις 
ήδύναντο ΐνα φέρωσιν αύτόν είς τήν έκκλησίαν. 
Είχε δέ έκατόν αύλάρχας· καί έν ώ οί ύπήκοοι 
αύτοΰ άπέθνησκον συνεχώς ύπό λοιμοΰ καί λι- 
μοΰ, ούτος, ώμος ών καί άφιλάνθρωπος, έλευ- 
θέριος δέ καί φιλόδωρος έξ ύπερηφανίας καί 
ούχί έκ καλοκάγαθίας, ούδέν έπραττε πρός άνα- 
κούφισιν αύτών δεινοπαθούντων. Καθ όλον αύ
τοΰ τόν βίον έφρόντιζε μόνον όπως αύξάνη τούς 
θησαυρούς αύτοΰ, καί ύπερβαίνη κατά τήν με
γαλοπρέπειαν καί τόν όγκον τάς έορτάς τών 

βερσαλλιών. Απολαόων τής άπληστίας αύτοΰ, 
Ιταλός τις ραδιούργος, ό κόμης Γαετάνος, ύπέ- 

σχετό ποτε ότι έ'μελλεν ΐνα καταστήση αύτόν 
θεατήν τοΰ μεγίστου τών θαυμάτων, τής κατα
σκευής τοΰ φιλοσοφικού λεγομένου λίθου τών 
άλχημιστών, μεταβάλλωνένώπιον αύτοΰ όποιον- 
δήποτε μ-έταλλον είς χρυσόν. Ό  βασιλεύς ναι 
οί αύλικοί συνηθροίσθησαν είς τινα αίθουσαν τών 

ανακτόρων, καί ό Ιταλός άλχημιστής ένέβα- 
ψεν είς χωνευτη'ριον διάπυρον ράβδον χαλκήν 
περιειλημένην ύπό παντοίων ύλών. Έξελών 
δέ πεπυρακτωμενην έκ τής καμίνου, εδειξε 
τήν ράβδον μεταβεβλημ-ένην, ώ τοΰ θαύματος! 
είς καθαρώτατον χ ρυσόν, ον ό βασιλεύς καί οί περί 
αύτόν δοκιμάζουσι καί θαυμ.άζουσι. Τότε ό μέν 
Γαετάνος άνεκηρύχθη ύπό τών παρεστώτων 
σοφώτατος πάντων, ή δέ Πρωσσία Έ λδο- 
ράδον καί Περού τής Εύρώπης. Ά λ λ’ ό άλχη- 
μ,ιστής προφασίζεται ότι, μ.ή έ'χων άλλας ΰλας, 
δέν δύναται ινα κάμη άλλον χρυσόν- διότι αί 
πρός τοΰτο χρήσιμαι ούσίαικαί φάρμακα εύρί- 
σκονται μόνον παρ’ αύτώέν Ιταλία, και ζητιΐ 
1 0 0  0 0 0  ταλλήρων ό'πως πορευθη ζητήσων 
αύτά. ’'Ηδη εγείρονται ψιθυρισμοί καί ύποψίαι. 
Καί ό μέν μάγος φοβηθείς έκφεύγει- άλλά συλ- 
λαμ.βάνεται, καί ομολογεί ότι είναι υιός πτω- 
χοΰ τίνος ώρολογοποιοΰ τής Νεαπόλεως. Ό  βα
σιλεύς έκμανείς γενόμενος κατεδίκασεν αύτόν ΐνα 
άγχονισθή δι’ άγχόνης χρυσής, φορών χρυσοΰν 
χάρτινον έπενδύτην.

Ά λ λ ’ έάν ό φιλοχρήμ.ατος ούτος βασιλεύς 
μή ήδυνήθη ΐνα κορέσιΐ διά της άλχημίας τήν 
φιλοχρημ-ατίαν αύτοΰ, κατώρθωσε τοΰτο άλ

λως πως. ’ίδού δέ πώς ό υιός αύτοΰ Φρει-



δερΐκος ό Μέγας διηγείται τήν φιλαργυριαντοΰ 

πατοός. « ‘Ητο, λέγει, μεγαλοπρεπής μένέν τοΐς 

αικοοΐς πράγμασι, μικροπρεπής δέ εν τοΐς μεγά- 
λοις. ’Αλλά πούς έθεράπευε τήν άπληστίαν αύτοΰ; 

’Κκαπηλεύετο το αίμα τών υπηκόων, πωλών 
αύτοΰς τοΐς *Αγγλοις και τοΐς Όλλανδοΐς, ώς οί 
νομάδες Τάρταροιπωλοΰσι πρός σφαγήν τα ποί

μνια αΰτών τοΐς κρεωπώλαις τής Ποδολίας- διότι 
τόν λαόν αύτοΰ ένόμιζεν αγέλην ζώων προς π ώ - 
λησιν και σφαγήν.

Αίπρεσβεΐαι αΰτοΰ ήσαν μεγαλοπρεπείς, ώς αί 
τών Πορτογαλλων, οϊτινες έδέσποζον τότε τών 
’Ινδιών. Ή πολυτέλεια αΰτοΰ ήτο μάλλον ασι

ατικός ό'γκος ή εύρωπαΐκή σεμνοπρέπεια· ή δέ 
αύλή αύτοΰ ώμοίαζεπρός μέγαν ποταμόν άπορ- 
ροφώντα άπαντα τα ρυάκια. » ’Αλλά δέν ύπήρξεν 
εύδαίμων· διότι, έχων τέκνα έκ δύο γάμων, 
έμίσει τά εκ τής πρώτης, καί ύπερηγάπα τά έκ 
τής δευτέρας γυναικος γεννηθέντα. Αλλ’ είδεν 

αύτά άποθννίσκόντα, καίάπέθανεν αύτός εκείνος 
εϊς ηλικίαν πεντήκοντα ετών ύπόλύπης καί τρό
μου, ϊδών νύκτα τινά ίστάμενον φοβερόν παρ 
αύτώ και απειλητικόν το φάντασμα τής πρώτνις 
αΰτοΰ γυναικος Σοφίας.

Γ '.

Ή  Π ρωσσία έπ ί τοΰ έ π ι λ ο χ ί ο υ  

βασιλέως.

’ίνπανελθών έκ τής μεγαλοπρεπούς κηδείας 
τοΰ πατρός αύτοΰ, έν μέσω άπειριον τεθρίππων 

άμαξών και γυναικών καί υπηρετών όδυρομέ- 
νων τήν απώλειαν ούχί τοΰ βασιλέως, άλλά τοΰ 
ολβίου βίου, ον διήγον παρά τώ  μεγαλοπρεπεΐ 
καί φΐλοδώρω αύτών ήγεμόνι, ό υιός και διά
δοχος αύτοΰ έξανέστη αγροίκος καί απειλητι
κός, καί, διώκων τάς άμαξας και τούς αύλι- 
κούς καί τήν άλλην θεραπείαν, « ’ Ε ξω , άνέ- 
κραξεν, οί κηφήνες καί οί παράσιτοι! ’Εξέλθετε 
τών ανακτόρων ! διότι έγώ δέν άγαπώ τούς 
πιθηκισμούς και τήν σπατάλην. Ή  Πρωσσία 
είναι χώρα πτωχή καί ταλαίπωρος· καί πρέπει 

ΐνα ζή εύτελώς, τοσούτω μάλλον όσω εί
ναι λουθηριανή. Τοΰ λοιποΰ νόμος αύτής έ'σται 
ή λιτότης καί ή αύστηρόττ,ς τών ηθών. Εϊς 
κόρακας τά γαλλικά ήθη καί οί πιθηκισμοί! 
Ανάγκη ΐνα έπανέλθωμεν είς τήν άρχαίαν γερ
μανικήν αφέλειαν καί εΰτέλειαν. Μίαν μόνον 
έχω αρχήν, τήν τοΰ Κύρου' « Χ ρ ή μ α τ α ,  οικο
νομίαν  καί καλόν  σ τ ρ α τ ό ν »  διότι ταΰτα 
μόνον άπαιτοΰνται πρός εύδαιμονίαν παντός 
έθνους. ’Επειδή έ'χοντες στρατόν ισχυρόν δυ- 

νάμεθα τά πάντα. Ή δέ Π ρωσσία είναι έ'θνος 
πολεμικόν. Ή Πρωσσία πρέπει ΐνα ήναι στρα- 

τόπεδον, καί ού χίφωλεά ύποκριτών καί παρα
σίτων ! »

Καί τώ  ό'ντι έπί τής βασιλείας Φρειδερίκου 
Γουλιέλμου τοΰ πρώτου ή Πρωσσία φαίνεται 
αληθές στρατόπεδον, δεσποτικωτάτη, απειλη
τική καί μάλιστα φιλάργυρος'. Οί αύλικοί καί 
οί κόλακες αφανίζονται· ό δέ νέος βασιλεύς, άντί 
μυρίων αύλικών καί άπειρων ύπηρετών, ώς ό 
πατήρ, έλαβεν ένα μόνον υπασπιστήν, δύο ύπη- 
ρίτας καί ένα μάγειρον. Αί πολυτελείς άμα- 
ξαι άπεσκορακίσθησαν διότι ό βασιλεύς ώδευε 
πεζός ή έφιππος· τά  δ’ εργαστήρια των πολυτε
λών ιστών καί επίπλων κατεστραφησαν.

Η στολή τοΰ έπί φιλαργυρία διαβοήτου 
τουτου βασιλέως ήτο άπλουστάτη. Κατ έκ .ΐ-

νον τόν καιρόν οί άνδρες έφόρουν ψευδείς καί 
προσθέτους κόμας, πολυπλοκάμους φενάκας, άς 
οί Πρώσσοι πιθηκίζοντες έμιμοΰντο τών Γάλ
λων , ούτως ώστε ούδείς ήτο εύτυχέστερος 
τών έν Βερολίνω Γάλλων κουρεών. Ό  Φρειδε

ρίκος, θέλων ΐνα καταστήση τας φενάκας εύω- 
νοτέρας, έκοψε τήν αύτοΰ οΰτω γελοίως, ώστε 
έφαίνετο ότι έ'φερε πελώριον μύκητα έπί τής 
κεφαλής. Εφόρει δέ πάντοτε τά αύτά γελοία 
ένδύματα έκ παχυμεροΰς έρεοΰ ύφάσματος, 
έ'χοντα κομβία ούχί άξίας 3 , 0 0 0  δουκάτων 

έκαστον, ώς τά τοΰ πατρός αύτοΰ, άλλά χαλκά 

καί εύτελέστατα.
Ο δέ ταλαίπωρος υιός αύτοΰ, ό μετ’ αύτόν 

βασΐλεύσας Φρειδερίκος ό δεύτερος, ό έπικλη- 
θείς Μέγας, έπασχε δεινώς ύπό τής φιλαργυρίας 
τοΰ πατρός, δίδοντας αύτώ μόνον 8 0 0  φράγκα 
κατ’ έτος πρός πάσαν δαπάνην. Μόλις δέ ει
κοσαετής γενόμενος κατώρθωσεν ΐνα λαμβάνη 
περί 6 0 0  φιορίνια. Ό βασιλεύς ήγάπα μά
λιστα τήν ζωγραφικήν πρός παραμυθίαν 

τών άπό τής ποδάγρας πόνων διό καί παίζων 

έγραφεν ύπό τάς εικόνας αύτοΰ’ «Φρειδερίκος 
Γουλιέλμος πρώτος έποίει, βασανιζόμενος ύπό 
άρθρίτιδος. » ’Ο δέ ταλαίπωρος αύτοΰ y ρω- 
ματοτρίπτης, πενέστατος καί πατήρ πολλών 
τέκνων, εί καί είργάζετο άδιαλείπτως ένώπιον 
αΰτοΰ, έλάμβανε μισθόν έν φιορίνιον καθ’ έκά
στην, πολλάκις δέ καί προσέθετε τό έλαιον έκ 
τών ιδίων. 'Ο βασιλεύς ζωγραφών άπεκοιμά- 
το· άλλά δέν άφινε τήν γραφίδα, μεθ’ ης έκά- 
λυπτε κοιμώμενος τόν πίνακα διά παντοίων 
άλλοκότων σχημάτων. ’Αλλ’ αίφνης, έξυπνων 
και βλέπων τά έργα αύτοΰ, —  « Ούτιδανέ, 
έκραζε πρός τόν πτωχόν χρωματοτρίπτην· τ ί  
μου έμόλυνας τήν εικόνα, ένώ έκοιμώμην;» Καί 
έρράπιζε καί έλάκτιζεν αύτόν διότι μόνον τά 
δύο ταΰτα έγίνωσκε καλώς.

’Αλλ’ ούαί τοϊς έπαινοΰσι τάς εικόνας και 
τήν περί τήν ζωγραφικήν αύτοΰ δεινότητα! 
Δέν έρράπιζεν αύτούς· όχι, διότι ητο πανοΰο- 
γος, άλλ’ έπώλει αύτάς αύτοΐς, μή τολμώ- 
σιν ΐνα μή δέχωνται τό προσφερόμενον έπί 
τιμή, ήτις, εί καί εύτελεστάτη προςτό μέγεθος, 
ήτο υπέρογκος πρός τήν άθλιότητα τών εικό
νων.—  «Λοιπόν ευρίσκεις τήν εικόνα ταύτην 
ώραίαν; έλεγε πρός τόν κόλακα. Αντί πόσου τι
μάς α ύτή ν ;»—  « Μεγαλειότατε, άπεκρίνετοοΰ- 
τος, τούλάχιστον είναι άξια έκατον δουκάτων.» 
—  « Αάβε λοιπόν ταύτην, έλεγεν ό γενναίος βα
σιλεύς, σοί δίδω αύτήν άντί πεντήκοντα μό
νον. Κάμνω δέ τοιαύτην έ'κπτωσιν μόνον σοΰ 
χάριν διότι βλέπω ότι είσαι άριστος κριτής.»

Ή το λοιπόν φιλάργυρος μέχρις άπληστίας. 
Περιπατών δέ ποτε παρά τον ποταμόν Σπρεέ 
μετά δύο άξιωματικών, καί βλέπων παρερχό- 
μενον καθολικόν ιερέα ( διότι έμίσει τούς καθο
λικούς), «Καλή συντυχία! » ανακράζει, καί 
πορευόμενος πρός αύτόν, —  «Είπέ, μοι , ,  γη
ραιέ ύποκριτά! είδες ποτέ τραγωδούμενον τόν 
Ταρτοΰφον τοΰΜολιέρου;» ήρώτα καί έκάγχαζε 
τρίβων τάς χεΐρας θορυβωδώς. —  « Μάλιστα, 
Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό ίερεύς, είδον καί τόν 
Ταρτοΰφον καί τόν Φιλάργυρον. » Καί ό ίερεύς 
ΰπεξέφυγε ταχέως· διότι, έάν μή ησαν πολλοί 
παροντες, ό βασιλεύς, μανιώδης γενόμενος, 
παρ ολίγον έτυμπάνιζεν αύτόν έν μέση άγυια.

’Αλλ είς τ ί  μετεχειρίζετο τά  χρήματα ό 
Αρπαγών ούτος; Διότι οί φιλάργυροι άγαπώσι 
τά  χρήματα, όχι διότι άμοιρου ί  χρημάτων,

I άλλά διότι εύποροΰσιν. Ουτος δέ ήτο πλουσιό
τατος , ώς μή δαπανών είς τ ι άλλο, εί μή είς 

I τόν στρατόν.’ΐΐγάπα μανιωδώς τούς ύπερμε- 
γέθεις άνδρας, ών έπλήρου τόν στρατόν. Το πεζ.-

\ \ λ « -  , ,
ι κον και τό ιππικόν αύτοΰ ήσαν φαλαγγες γιγάν- 
| των, συγκροτούμενα; επιμελέστατα έκ παντός 
, τοΰ βασιλείου. « Ά !ά! έ'λεγέ ποτε μεγαλαυχών, 

δύο "Αγγλοι στρατηγοί τοΰ βασιλέως Γεωργίου 
έγέλασαν ένώπιον τοΰ υίοΰ μου, βλεποντες ότι 
ή Πρωσσ.α δέν ήδηνήθη ΐνα πέμψη πλ.ίονας τών 
1 5 , 0 0 0  ΙΙρώσσων είς Ολλανδίαν. Ο δέ υιός 
μου άπεκρίθη αύτοΐς ότι ή Πρωσσία δύναται, 
έάν θέληση, ΐνα έξαρτίση στράτευμα 3 0 , 0 0 0  

άνδρών. Αλλά τώρα δέν έχομεν μόνον 3 0 . 0 0 0  

άλλά 6 0 , 0 0 0 ,  ίσως δέ καί 8 0 , 0 0 0  άνδρών. 
Καί όποιους άνδρας; Πάντας ΰπερμε γέθεις! » 

«Ούδέποτε στοατώτης, μή έχων τούλάχι
στον πέντε πόδας καί εξ δακτύλους τό ΰψος, 
ένεκρίθη είς τόν τότε Πρωσσικόν στρατόν. 
Οί ιππείς, άναβαίνοντες πάντες τούς πελω
ρίους μεκλεμβουργικούς ίππους, έφαίνοντο ώς 
κολοσσοί έπί ελεφάντων, » λέγει Φρειδερίκος ό 
Μέγας έν τοΐς ’Απομνημονεύμασιν αύτοΰ. ’Αλλ 
έπειδή ή Πρωσσική μοναρχία, έχουσα μόλις 
τρίαέκατομμύριαύπηκόων, δένήδύνατο ίνα π<χ- 
ρέχη τοσούτουςύπερμεγέθεις άνδρα:, έπεχείρησεν 
ΐνα πορίζηται αύτούς έκ παντός τρόπου, διά 
τής ραδιουργίας, τής βίας, καί τών χρημάτων. 

Απέστειλε δέ πανταχόσε τής Ευρώπης πολλούς 
γιγάντων θηρευτάς, οϊτινες, έάν μέν ειχον τό 
ύψος πέντε πόδας καί δέκα δακτύλους, ήγορά- 
ζοντο άντί επτακοσίων ταλληρων, έάν δέ έξ 
πόδας άντί χιλίων, καί ούτως εφεξής. Οί πο- 
ρισταί έζήτουν αύτούς πανταχοΰ. ΐ ν  Μα- 
γδεβούργη ήθέλησαν ΐνα καταλέξωσι παντοποί
λην τινά γίγαντα, εί καί ήτο ερμαφρόδιτος. 
’Εν δέ τώ  γερμανικώ Τυρόλω ήρπα.αν μεγα
λόσωμόν τινα άνδρα, εί καί ήτο έξηκοντού- 

της. ’Εν δέ Σαξωνία ήρπαοαν άν: ισχύντι-ς 
μεγαλόσωμόν τινα ιερέα Βοντίνην ίερουργοΰντα 
άπό τού βωμοΰ. ’Εν Γερμανία συνέλαβ.ν περι- 
οδεύοντα αύτόν τόν πρεσβευτήν τής Αγγλίας 
είς Βιέννην, άγνοοΰντες αύτόν, καί άπήγαγον

\ / * ι / *
: προς βιαν. Αλλ ό ώραίοτατος αύτοΰ νεοσύλ

λεκτος ύπήρξεν ’Ιρλανδός τις Κίρκλανδ, δν ό 
I βασιλεύς ήγόρασεν άντί 31 0 0 0  φράγκων. Τά 

δέ μοναστήρια παρέσ/'.ν αύτώ πολλούς γίγαν
τας μοναχούς, ών ένα έ'καμεν άρχιτυμπανιστν,ν 

(tam bour m ajor). «Ούτω τούλάχιστον, 
έλεγε προς τούς μοναχ ούς, γίνεσθε καί ύμεΐς χ ρή- 
c iμοι εις τ ι έν χώρα έρη'μω, όποία ή Πρωσσία, 
ήτις έχει χρείαν κατοίκων ύμεΐς οϊτινες, υ,ή 
νυμφευόμενοι, θέλετε ΐν’ άπολέσητε το άνθοώ- 
πινον γένος.»

Καί έπειδή οί άνδρες ήγοράζοντο άδεαΐς δα - 
πάναις, αί μονομαχ ίαι άπηγρρε,ίοντο τώ  στρα- 
τώ· ο δέ φονεύων στρατιώτην ή αξιωματικόν μο- 
ν ο μαχών πρός αύτόν ν.ατεδ ικάζετο είς θάνατον. 
Διηγούνται δέ ότι δύο άδελφοιύπαξιωματικοί μι
σούμενοι, φιλονεικήσαντες πρός άλληλους, έμο
νομάχησαν, καί ό έτερος αύτών έπληγ'ώθη. Θέ- 
λιον δέ ϊν’ άπολέση εκ παντός τρόπου τόν άδελφόν 
αύτοΰ, άφεΐλε τον έπίδεσμον τής πληγής, καί 
άπέθανεν ύπ’ άναιμίας, όπως ό αδελφός αύτοΰ 
καταδικασθη είς θάνατον. Καί τώ  όντι άπεκε- 
φαλίσθη μ ε τ ’ ολίγον.

Ηπιστει δέ μάλιστα τοΐς δημοσίοις ύττγιρέ- 
ταις και γραμματεΰοι καίπάσι τοΐς περί έαυτόν. 
« Πώς τιμωροΰνται οί κλέπται έν Γαλλία; » 
ήρώτα τον Γάλλον πρεσβευτήν .«Μεγαλ:ιοτατε,

ε Θ Ν Ι Κ Η  ε Π ίΘ ε Π Ρ Η Σ ΙΣ .

άπαγχονίζοαεν αύτούς πρό τής πύλης τοΰ δε
σπότου. » —  « Καλώς. » Και μετά τινας ήμ έ- 
ρας έκρέμασε τήν ΰπηρέτιν τινός τών δημάρ
χων τοΰ Βερολίνου, κλέψασαν αύτώ οκτώ τά - 
ληρα, πρό τής πύλης τοΰ δημαρχείου.

Τούς ιατρούς και τούς ύπηρέτα; αύτοΰ έπλή- 
ρονε πάντοτε δυσχεραίνων καί όργιζόμενος. Είς 
δέ τών θαλαμηπόλων αύτοΰ, πένης καί πατήρ 
μεγάλης οίκογενείας, μή λαμβάνων άπό πολλών 
μηνών άλλο άντί παντός μισθού είμή λακτισμούς 
καί ύβρεις, καί άπελπίσας, είσήγαγεκρυφίως είς 
τό βασίλειον φίλον Ttva αύτώ σιδηρουργόν Στίεφ, 
και έπέτρεψεν αύτώ ΐνα κατασκευάση άντικλεΐ- 
δας τοΰ θησαυ
ροφυλακίου, έν
θα ή το καί ή πο
λύτιμος αύτοΰ 

αρχαιολογική 
συλλογή, έξ ού 
έκλεπτον κατά 
τήν νύκτα ό ,τι 
ίιν ήδύναντο, 
χρήματα , αρ
χαία πολύτιμα 
νομίσματα, καί 
χρυσά πράγμα
τα , άτινα ό 
Στίεφ έπώλει 

κρυφίως. Χρυ- 
σοχόος δέ τις 
τοΰ Βερολίνου, 
αγορά σας αν τι 
εύτελοΰς τιμή ς 

παρά τούτου 
χ ρυσοΰν σπανιώ- 
τατον άρχ αΐον

επαυλιν. Πέντε χιλιάδες σκούδων κατ έτος 
μοι άρκοΰσιν. Ή θυγάτηρ μου Βιλελαίνα δύ- 
ναται ΐνα ράπτη καί πλύνη τάς όθόνα; · ή δέ 
αδελφή αύτής Φρειδερίκη, ήτις είναι φιλάργυ
ρος, επιστατήσει τοΰ μαγειρείου. Ή δέ Καρο
λίνα δύναται ΐνα μαγειρεύη. »

’Αλλ’ όμως ό άλλόκοτος ούτος βασιλεύς είχε 
καί τινα καλά. ’Επειδή συνέστησε τράπεζαν 
πιστωτικήν ύπέρ τών πτωχών εργατών· καί, 
θελων ΐνα προάξη τήν εγχώριον βιομηχανίαν, 
άπηγόρευσε τήν εισαγωγήν παντός ξένου έα
πο ρεύματος είς Πρωσσίαν, καί έδέχθη φιλαν- 
θρώπως 2 0 , 0 0 0  διαμαρτυρομένων, ούς όβαυ-

κος ό δεύτερος, δέν είναι στερεώτερος, κείμε
νος έπί τών ώμων τοΰ Ατλαντος, η ή Πρωσ
σία στηριζομένη έπί τοιοΰτον στράτευμα, όπερ 
όφείλομεν τή φιλοπονία καί τή στρατιωτική 
εύφυία τοΰ παραδόξου τούτου βασιλέως. » 

Κατά δέ τινα έν Μοθβέργ/ι τής Σαξωνίας 
πανήγυριν άπήντησε τόν φίλον αύτοΰ Αύγου
στον τόν δεύτερον, βασιλέα τή ς Πολωνίας, ηγε
μόνα ασιατικόν, έ'χοντα δεκάκις πλείονα τοΰ 
Πριάμου τέκνα, οστις έπώλησεν αύτώ ολό
κληρον σύνταγμα στρατιωτών μετά τών άξιω
ματικών άντί δώδεκα λαγάνων κινεζικής πορ- 
σελλάνης, καί ώς έκ προσθήκης περίφ/ιμόν τινα

γίγαντα Σουη
δόν εχοντα

νου-ΐσν.α και

(- —

άγνο ώντήν κλο
πήν , έσπευσεν 
ΐνα προσενέγκη 
αύτό είς αγοράν 
τώ  βασιλεΐ, ζη
τών άντ αύτοΰ 
χίλια δουκάτα.
Ό βασιλεύς άνε- 
γνώρισεν εύθύς 
τό κάλλιστον 
τών νομισμάτων 
αύτοΰ· ή κλοπή 
έφανερώθη' ό δέ 
Στίεφ συλλη- 
φθείς διεμαρτύ- 
ρετο ότι εύρεν 
αύτό όδεύων πα
ρά τό βασίλειον.
Καί τό μέν πρώ
τον έπιστεύθη · 
επειδή ό θαλα
μηπόλος , φοβηθείς μή φανερωθή ή σύμπραξις 
αύτοΰ, θέλων δέ ΐνα οώση τόν σιδηρουργόν, 
διέδωκε πανταχόσε τόν λόγον, ότι κλέπται είσ- 
ελθόντες τήν νύκτα είς τά ανάκτορα, και πτοη- 
θέντες, καί έκφεύγοντες διά τών παραθύρων, 
διέσπειραν μέρος τών άρπαγέντων πραγμάτων. 
Αλλά γενομένης ακριβούς έρεύνης, ένεβλήθη ώς 
ύποπτος εϊς τήν φυλακήν, καί μετ ού πολύ οί 
όύο κατάδικοι άπηγχονίσθησαν ένώπιον τών 
γυναικών αύτών έν Σπανδάω.

Μετά δέ τήν πρόσκαιρον άπόθεΓίν τής αρχής 
Φιλίππου τοΰ πέμπτου τής 'Ισπανίας καί Βί- 
κτορος Αμεδέου τοΰ δευτέρου τής ’Ιταλίας, 
« Εβαρύνθην, έλεγε πολλάκις, καί έγώ τήν βα
σιλείαν. θέλω  ΐνα καταφύγω είς μικράν τινα

Φρειδερίκο; ό Μέγας, ό>ς έζωγράφησεν αύτό; έαυτόν. Είχών εΟρεθεισα εν τοϊς άτιομνηιχονευαχσιν αύτου

αρός ήγεμών έπίσκοπος’ τοΰ Σαλτσβούργου έ ;ε -  
δίωξεν ανηλεώς τής χώρας αύτοΰ. Εκτισε δέ 
πολλάς πόλεις καί έξηγόρασε τό δουκάτον τοΰ 
Ju IlU S , όπερ συνήψε τώ  τής Κοβλεντιας. Μετά

δέ τήην περι Πουλτάβαν μάχην συνετέλεσεν

είς τόν διωγμόν το>ν Σουηδών εκ της 1 ερμανιας, 
και κατέλαβεν, έκπολιορκήσας διά τών γιγάν
των αύτοΰ, τήν πόλιν Στραλσούνδ, ήτ ι ς ,  
μετά τον θάνατον Καρόλου τοΰ δωόεκατου, 
γενομένης τής έν Στοκόλμη ειρήνης, εμει- 
νεν αύτώ, καί μ ετ ’ αύτής άπασα ή Πομερα
νία. Διά δέ τής επιμονής καί τ? ς  φιλαργυρίας 
αύτοΰ έδημιούργησε πρώτος τόν Πρωσσικόν 
στρατόν, ηδη φοβερόν τή Αύστρία καί Γερμα
νία αίωρούμενον. « 'Ο κόσμος, έλεγε Φρειόερΐ-

όκτώ πόδας τό 
ΰψος, έξ ου τό 
σύνταγμα τοΰ
το ώνομάσθη 
Σ ύ ν τ α γ μ α  
τ ή ς  π ο ρ σ ε λ -  
λάνη ς.

Όποια ήθη! 
όποία άνθρωπο- 
καπηλία ! Βα
σιλείς τρυφών- 
τεςώς Σαρδανά
παλοι, ή ζώντες 
ώςκάπηλοι, άν- 
ταλλάσσοντες 

τούς ανθρώπους 
άντί *ηλίνων 
τινών αγγείων! *

ΣΙ1ΗΡΟΛΡΟΜΟΙ

ΕΝ

Α Ο Ν Δ Ι Ν Ω

Τό πλήθος 
τών σιδηροδρό

μων , οϊτινες 
συνάπτου σι τό 
Αονδΐνον πρός 
τα  προάστεια 
αύτοΰ, καί πρός 
τάς έπαρχίας 
τής ’Αγγλίας, 
καθιστάταιόση- 
μέραι καταπλη
κτικόν. ’Επειδή 
από τοΰ κεντρι
κού στάθμου 
Τσάριγγ Κρόσς 
αναχωρεί μία 
αμαξοστοιχία 

άνά πέντε λε
πτά. Υπέρ τ ι-

νων δέ γεφυρών τοΰ Αονδίνου διέρχονται 8 0 0  
άμαξοστοιχ ίαι καθ’ έκάστην ημέραν πολλαί δ 
αύτών έχουσι τρεις σιδηρόδρομους ύπερ- 
κειμένους άλλήλων. "Οπως δέ αί άτμάμαξαι 
φθάνωσιν εϊς τό μέσον τής πόλεως, κατεσκεύα- 
σαν ποΰ μέν ύπογείους σιδ/ιροδρομους, πού δε 
γεφύρας άπεράντους τό μήκος υπερ ι
 '  .ν  X /  Α λμ Γι ΓιΓί>ί <T*C /* c ^ * c r t v n f l

υπερ των συν- 

οικιών· οί δέ όδοιποροΰντες, έξερχόμενοι τού 
ύπογείουταρτάρου, τυγχάνουσιν έξ άπροσδοκνί- 
του ύπερπετόμενοι τής πόλεως μετά 
τος προξενούσης ίλιγγον.

1 ("Επεται βυνέχεια.)



Τά νέφη, αύγαζόμενα δποτών τελευταίων τοΰ δυοντος ήλίου ακτινών, έφαίνοντο έξερχόμενα έκ της γης.

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗ Μ ΩΝ .

Τ Α  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Α

ΣΦΑΙΡΩΜΑΤΑ.

Ούδεμία έζεύρεσις διήγειρε τοσοΰτον την 
εκπληξιν καί τόν θαυμασμόν απάντων ώς ή 
τών αεροπόρων σφαιρωμάτων, δι’ ών ό χερ
σαίος άνθρωπος έφάνη τέλος έτοιμος ΐνα, έγ- 
καταλιπών τήν μητέρα γην, άναπτερωθή πρός 
τά  ουράνια, και βασιλεύση παντοκράτωρ έν 
τω  αιθέρι. Αλλ ούδεμία έκ τών γενομένων 
μέχρι τοΰ νυν έξευρέσεων, επαινεθεΐσα καί δο- 
ξασθεΐσα τό πρώτον, παρεωράθη τοσοΰτον τα 
χέως ώς αΰτη. Διότι τά  άε:όστατα (b al
l o n s ) ,  η μάλλον τά  άεροπόρα σφαιρώματα, 
εί καί έφάνησαν οίονεί άποτεταγμένα πρός μ ε- 
ταρρυ'θμισιν τών επιστημών, χορηγοΰντα αύ- 
ταΐς νέους πειραμάτων πόρους, καί πρός τήν 
έπ ’ εξουσίας διά τοΰ άέρος μετακόμισιν τών 
ανθρώπων άφ ετέρου εις έτερον μέρος τοΰ 
πλανη'του ήμών, δέν έγένοντο μέχρι τοΰδε 
χρήσιμα άλλως εΐμή πρός ματαίαν τών άνθρώ
πων ψυχαγωγίαν καί περιέργειαν, καί εσχά
τω ς πρός τινας τών πολιορκουμένων πόλεων 
χρείας.

Αλλ δμως, επειδή αϊ είς τόν αιθέρα άναβά- 
σεις εχουσί τ ι εύγενές καί τολμηρόν, λίαν 
συναδον τη τόλμη καί ταΐς όρμαΐς τοΰ άνΟρ(ό
που, άπεκδέχονται δέ αείποτε πάντες μεθ’ 
ήδονής παν τό έ'χον άναφοράν πρός τά  άε- 
ροπορα σφαιρώματα, νομίζομεν ό'τι καί οί 
αναγνώσται ήμών άποδέξονται εύμενώς τήν 
επομενην περί αυτών τερπνήν καί διδακτικήν 
πραγματείαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Οί αδελφοί Μοντγολφιέροι.

Ούδείς αγνοεί δ’τ ι τά  άεροπόρα σφαιρώματα 
έξευρέθησαν ύπό τών Γάλλων άδελφών Στεφά
νου καί Ιωσήφ Μοντγολφιέρου καθ’ ήν έποχήν 
έξεδόθη έν Γαλλία ή μετάφρασις τοΰ περί τών 
διαφόρων ε ιδών τοΰ άέρος συγγράμματος 
τοΰ φυσικοΰ Πριστλέϋ, έν ώ ό "Αγγλος συγ
γραφέας διασαφεΐ τά  περί τάς ιδιότητας, τους 
χαρακτήρας καί τό ειδικόν βάρος τών αντίτυ
πων ή έλαστικών ρευμάτων. Οί αδελφοί Μοντ- 
γολφιέροι, ώφελούμενοι έκ τών πειραμάτων 
έκείνου, ένενόησαν εύθύς δτι ήδύναντο ΐναύψώ- 
σωσιν οίονδήποτε έλαφρόν σώμα είς τόν αέρα, 
περικλείοντες έν αύτώ αέριον τ ι έλαφρότερον 
τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, ή καί άραιοΰντες τόν 
αέρα διά τής Οερμότητος. Πρός τοΰτο κατε- 

σκεύασαν σφαίρωμα οθόνης ύπερραμμένης χάρτη 
δώδεκα μέτρων τήν διάμετρον. Καί έν τώ  κάτω 
αύτής μέρει διέθηκαν έσχάραν νήματος σιδήρου, 
άποτεταγμένην είς ύποδοχήν δέκα λιτρών βε- 
βρεγμένου άχυρου. Τό πείραμα έγένετο τή 4 
ίουνίου 1 78 3  έν Vivarais Annonay πολλών 
παρόντων. Τό σφαίρωμα θερμανθέν διά τοΰ 
έν τη σιδηρά έσχάρα άναφθέντος άχυρου έξήρ- 
θη εύθΰς μετέωρον, έπευφημουμενον ύπο τών 
θεατών, καί έ'φθασεν έντός δέκα στιγμών είς 
ΰψος πεντακοσίων μέτρων. ’Αλλ’ άποβαλόντος, 
τοΰ ποριμου ενεκα τής οθόνης, τό πλεΐστον τοΰ 
θερμοΰ άέρος, εΐδον αύτό μετ’ ολίγον καταβαΐ- 
νον πάλιν βραδέως πρός τήν γήν.

Οι αδελφοί Μοντγολφιέροι ήγγειλαν τότε τήν 
επιτυχίαν τοΰ πειράματος τή ’Ακαδημία τών 
έπιστημών, ή'τις κατέστησεν επιτροπήν πρός 
έζακρίβωσιν αύτοΰ, καί προσεκάλεσεν αύτούς j 
εΰθΰς είς Παρισίους δπως άναλάβωσι τό πεί
ραμα δαπάνη τής ’Ακαδημίας, λλ λ ’ έν τώ  
μεταξΰ ό καθηγητής τοΰ Φυτολογικοΰ Κήπου 
τών Παρισίων Saint Fould προέφθασε κα- 
τασκευάσας ίδιον αεροπόρον σφαίρωμα, πλη- 
ρωθέν ούχί θερμανθέντος άέρος άλλ’ υδρογόνου.

Περί τάς 2 μ. μ . τή 2 7  αύγοΰστου αΐ 
άρχαί καί άπειρον πλήθος έφέροντο είς τό πε- 
δίον τοΰ Λρεος τών Παρισίων, γέμον στρα
τιωτών. Τριακόσιαι χιλιάδες άνθρώπων, ήτοι 
τό ή'μισυ τών κατοίκων τών Παρισίων, συνέ- 
δραμον έκεϊσε πανταχόθεν τής πόλεως καί τών 

ί πέριξ, δπως γένωνται μάρτυρες τοΰ παραδόξου 
τούτου θεάματος. Περί τάς πέντε ώρας κανο
νιού βολη προήγγειλε τήν άρχήν τοΰ πειρά
ματος. Τό άεροπόρον σφαίρωμα ήτο πεπλη- 
ρωμένον τότε ύδρογόνου, καί ώς άπηλλάχθη 
τών κατεχόντων αύτό δεσμών, έξήρθη μετά το- 
σαυτης ταχύτητος είς τόν άέρα, ώστε έν δύο 
λεπτοΐς εφθασεν είς ΰψος χιλίων μέτρων, έ'νθα 
άπαντήσαν βαθεΐαν νεφέλην ήφανίσθη είς τά 
αιθέρια.

Αδύνατον δέ'ίνα διαγράψη τις τήν έ'κπληξιν 
καί τόν ένθουσιασμόν τών άπειρων θεατών, μή 
δυναμένων έ'τι ίνα έννοήσωσι πώς τό σώμα 
τοΰτο, άναχωρήσαν έκ τής γής, ώδευετότε με- 
τεωρον εν τώ  κενώ. Πολλοί τών περιεστώτων 
έύακρυρρόησαν · άλλοι δέ ένηγκαλίζοντο ώς 
παραφρονοΰντες. Εν τοσούτω έπέσκηψε ραγ
δαία βροχή· άλλ οί θεαταί, βλέποντες άσκαο- 
δαμυκτί τό αύτό τοΰ ούρανοΰ μέρος, έβρέ- 
χοντο μή φροντίζοντες δπως σκεπάζωσιν εαυ
τούς άπό τοΰ έξ ούρανοΰ καταπίπτοντος ραγ
δαίου ΰόατος. Διότι ό συνήθως έμπαθέστατος 
καί άπληστος θεαμάτων λαός τών Παρισίων ού
δέποτε μέχρι τότε παρέστη οΰτω παοαδόξω 
θεάματι.

Αλλα τό άφανισθέν άεροπόρον σφαίρωμα, 
μετεωρισθεν ήδη εις ΰψος, έν ώ ό άήρ καθίστα
ται λεπτοτερος, διερράγη έκ τής έκτάσεως τοΰ 

| έν αύτώ ύδρογόνου άερίου, έκφυγόντος διά τοΰ 
ρωγμοΰ, καί κατέπεσε βραδέως μετά μίαν ώραν 
παρα τινα κώμην πέντε άπέχουσαν λεύγας τών 
Παρισίων, εις μέσον αγροικίαν τινών χωριτών, 
οΐτινες ένομισαν δτι ή σελήνη έ'πιπτεν έκ τοΰ 
ούρανοΰ. Αλλ δμως μετ ού πολύ άνεθάρρη- 
σαν, καί, δπως τιμωρήσωσιν αύτό άντί τον 
κατασχοντος αύτούς φόβου, ώρμησαν «μμανώς

Ή  σελήνη ήρξατο ξανθίζουσα μυρίοις μηστυριώδεσι χριομασι τήν εύμετάβολον τών νεφών επιφάνειαν.

έπί τήν άκακον μηχανήν, διασπάσοντες αύτήν. 
Αλλά μεταβαλόντες γνώμην προσέδεσαν αύτήν 
ούρα ίππου, καί είλκυσαν έπί μίαν ώραν άνά 
μέσον τών άγρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Πείραμα γενο'μενον Ιν Βερσαλλίαις τή 19 σεπτεμ- 
βρίου 1 7 8 3  Ινοιπιον τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου δε- 
κάτου έκτου.— Πρώτη έν τώ αέρι πορεία, γενομένη 
παρά τοΰ Πίλαστρου δέ 'Ροζιέρου καί τοΰ μαρκε- 
σίου δ’ Αρλανδές.

Η

Φθάσας είς Παρισίους ό Μοντγολφιέρος έπε- 
τάχθη ίνα κάμη τό πείραμα έν Βερσαλλίαις 
ενώπιον τοΰ βασιλέως τνί 19 σεπτεμβρίου. Περί 
τάς δέκα τής πρωίας ή άπό Παρισίων είς Βερ
σαλλίας άγουσα οδός έγεμεν άμαξών καί παμ- 
μιγοΰς δ'χλου πορευομένου είς θέαν τής μεγί
στης τών εξευρέσεων ό δέ βασιλεύς κατέβη είς 
τό βήμα μετά τής οικίας αύτοΰ, καί μία βολή 
πυροβόλων δπλων προήγγειλεν δτι τό σφαίρωμα 
ήτο έτοιμον ΐν’ άναχωρήση. Τά σχοινία έκό- 
πησαν, καί τό άεροπόρον σφαίρωμα έξυψώθη 
μετάρσιον μεγαλοπρεπώς, έπευφημοΰντος καί 
άλαλάζοντος τοΰ πλήθους.

Τοΰ λοιποΰ ένομίζετο δτι ό άνθρωπος ήδύ
νατο ίνα μεταχειρισθή άσφαλώς τά  σφαιρώ
ματα πρός άερίους έκδρομάς· ό δέ Στέφανος 
Μοντγολφιέρος ή'ρξατο πρώτος ίνα κατασκευάζη 
άεροπόρον σφαίρωμα δυνάμενον ΐνα δέχηται 
οδοιπόρους. Αί διαστάσεις τής νέας αύτοΰ μη
χανής ήσαν μεγάλαι. Έπειδή είχε περί είκοσι 
μέτρα τό ΰψος καί δεκαέξ τήν διάμετρον, καί 
έδύνατο ΐνα χωρήση 2 0 , 0 0 0  κυβικών μέτρων 
άέρος. Διέθηκε δέ περί τό έ'ξω μέρος τοΰ στό
ματος τοΰ σφαιρώματος περίδρομον τινα ίτέΐ- 
νον, κεκαλυμμένον δ ι’ οθόνης, καί άποτεταγ- 
μένον πρός τό δέχεσθαι τούς άεροναύτας. Έν 
δέ τώ  μέσω τοΰ στόματος τοΰ σφαιροίματος 
έκρέματο δι’ άλύσεων ή σιδηρά έσχάρα ή τό 
πύραυνον μετά τών καυσίμων ύλών , αϊτινες

καιόμεναι καί άραωΰσαι τόν έν τή μηχανή 
άέρα, έ'μελλον ΐν άνυψώσωσιν αύτήν.

Τό σφαίρωμα κατείχετο αιχμάλωτον διά 
μακρών σχοινιών έπιτρεπόντων αύτώ ΐν’ άναβή 
μόνον μέχρι τινός ΰψους. Πρώτος έδοκίμασε 
τήν μηχανήν ό Πιλάστρης δέ 'Ροζιέρος, άνυ- 
ψωθείς πολλάκις καθ’ δλον τό ΰψος τών σχοι
νιών- ΰστερον δέ άλλοι τινές, θαρρυνθέντες παρ’ 
αύτοΰ, ήκολούθη σαν αύτώ έν ταΐς προκαταρκτι- 
καΐς ταύταις δοκιμαΐς, αϊτινες προε'φαινον ελ
πίδα πολλήν τής επιτυχίας τής κυρίας δοκι
μασίας . "λπαντε; δ’ έθαύμασαν τήν τόλμην 
καί έπιτηδειότητα τοΰ Πιλάστρου. Κατά τινα 
τών άποπειρών αύτοΰ τό άεροπόρον σφαίρωμα 
ώθούμενον ύπό τοΰ άνέμου επεσεν έπί τών 
δένδρων, καί παρ’ ολίγον άνέτρεπε τούς άερο
ναύτας. ’Αλλ’ ό Πιλάστρης ούδόλως πτοηθϊίς 
έ'ρριψε διά τής μακράς σιδηράς περόνης όλίγας 
δραγμάς άχυρου είς τό πΰρ, καί τδ άεροπόρον 
σφαίρωμα άπηλλάχθη εύθύς τών κλάδων καί 
έπανωρθώθη πάλιν βιαίως, έπικροτησάντων 
τών θεατών. Έ π ί πολλάς δ’ ήμέρας τό πλήθος, 
καταλιπόν πάσαν εργασίαν, διέτρεχε τάς οδούς 
τών Παρισίων, θαυμάζον, κραυγάζον καί άνα- 
βλέπον πρός τούς τολμηρούς θνητούς, οΐτινες 
έπέτοντο είς τόν αιθέρα ώς πτηνά. Αλλ ό 
Μοντγολφιέρος, εί καί έπετάχθη παρά τοΰ βα- 
σιλέως ΐνα δοκιμάση δπως άναβή είς άεροπό
ρον σφαίρωμα έκλελυμένον, ούχί δέ προσδε- 
δεμένον διά σχοινιού, ήμφίβαλλε περί τής επι
τυχίας τοιαύτης έπιχειρήσεως, ήτις έφαίνετο 
αύτώ κατά τοσοΰτον τολμηρά, δσον ό καιρός 
δέν έπέτρεψε μέχρι τότε ΐνα δοκιμάσωσι πάν
τα  τά προσκόμματα τής άναβάσεως έν σφαι- 
ρώματι έλευθέρω. Έπειδή μέχρι τότε ούδείς 
έπενόησεν ΐνα χορηγηση τά  άεροπόρα σφαιρώ
ματα τώ  σωτηρίω λεγομένω έπιστομίω (SOU- 
pape salutaire), δπερ, παρέχον χρείας τυ - 
χούσης έ'ξοδον τώ  έ'σω άερίφ, καθιστά εΰκολον 
καί εΰπορον τήν κατάβασιν. "Αλλως τε ή έξεύ- 
ρεσις αΰτη δέν ήδύνατο ΐνα έφαρμοσθή τοΐς διά 
πυρός ύψουμένοις σφαιρώμασιν. Α λλ’ ούδέ τό

έξ άμμου έ'ρμα ήτο είσέτι έπινενοημένον, τδ 
σωτήριον τών άεροναυτών, δπερ ριπτόμενον 
ύπέρ τό σφαίρωμα έπιτρέπει τώ  άεροποροΰντι 
ΐνα έξυψωθή καί έκλέξη έπ ’ εξουσίας τόν τόπον 
τής καταβάσεως. "Αλλως τε  ή διάπυρος έστία 
έν μέσω ύλης οΰτω καυσίμου ώς ή τοΰ σφαιρώ
ματος ήτο προδήλως επικίνδυνος παντί τρόπω. 
Έπειδή τό έξ οθόνης καί χάρτου ύφασμα ήδύ
νατο ΐνα καή έν μέσω τοΰ άέρος καί κατακρή
μνισή τούς άφρονας άεροναύτας· ή , τοΰ πυρός 
έπιλείποντος αύτοΐς, ή μηχανή καθειλκύετο δει- 
νώς καταπίπτουσα πρός τήν γήν. ’Αλλά καί αί 
καύσιμοι ΰλαι αί είς τόν περίδρομον έπισεσω- 
ρευμέναι ένέβαλλον άδιαλείπτως είς φόβον τοΰ 
πυρπολήσαιτήν μηχανήν. Διό ό Μοντγολφιέρος 
έχρονοτρίβει καί έζήτει νέας άποπείρας. Ό δέ 
βασιλεύς, άκούσας τάς δυσκολίας ταύτας, καί 
γενομένης ικανής έξετάσεως τοΰ πειράματος, 
προσέταξε τώ  είρηνάρχη ΐνα έμποδίση μέν τήν 
άναχώρησιν τοΰ Πίλαστρου, θέλοντοςΐν’ άναβη 
είς τήν μηχανήν άντί τοΰ Μοντγολφιέρου, έπι- 
τρέψη δέ μόνον ΐναγένηται τό πείραμα διά δύο 
καταδίκων έμβιβασθέντων είς τήν μηχανήν.

λ λ λ ’ ό Πιλάστρης άγανακτών, « Τ ί  δα ί! 
έκραύγαζεν, ό βασιλεύς προτιμά λοιπόν ΐνα δο- 
ξάση μάλλον δύο φαύλους κακούργους, ύψω- 
θέντας πρώτους είς τά ούράνια; Δέν γίνεται 
τοΰτο, δέν γίνεται! » Λιπαρεΐ δέ καί ικετεύει 
καί κινείται παντοιοτρόπως, καί διαταράττει 
τήν πόλιν καί τήν αύλήν, καί προσέρχεται δεό
μενος πρός τούς πρώτους τών έν Βερσαλλίαις 
αύλικών. Καταλαμβάνει δέ καί τήν δούκισσαν 
Πολιγνάκ, παιδαγωγόν τών παίδων τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας καί μεγάλως ίσχύουσαν παρά 
Λουδοβίκω τώ δεκάτω τετάρτω . Τούτου δέ 
μηδέν κατορθώσαντος ύπέρ τής άναβάσεως, ό 
μαρκέσιος δ’ ’Αρλανδές, δστις έπεχείρησε πρό 
τινων έβδομάδων μετ’ αύτοΰ άνάβασιν έν σφαι- 
ρ ώ μ α τι δεσμίω, παρέστη τώ  βασιλεΐ διαμαρ- 
τυρόμενος, δτι ή άνάβασις δέν είναι ούδαμώς 
κινδυνώδης. Προτείνει δέ ώς άπόδειξιν τής 
γνώμης αύτοΰ ΐν’ άναχωρήσνι μετά τοΰ Πιλά*



στρου. Παρορμηθεΐς δε παρά πάντων, έκ- 
νικηθείς παρά τοσούτων λιπαριων, ό δέκατος 
έκτος Λουδοβίκος ένέδωκε το τελευταΐον.

Τη δέ 2 1 νοεμβρίου 1 7 8 3  περί τήν προί- 
την ώραν μετά μεσημβρίαν ό Πιλάστρης και ό 
μαρκέσιος δ ’ !\ρλανδές εκατόν ό{ΛθΟ την πρώ
τον έν τώ  αέρι οδοιπορίαν, εί και ήτο χειλών, 
ό δ’ άνεαος έ'πνεε σφοδρότατος. Τδ σφαίρωμα 
ΰψώθη μετά μεγίστης ταχύτατος. Φθάσαντες 
δέ είς ΰψος έκατον μέτρων οί άναβάται άπεκα- 
λυψαντο τάς κεφαλάς, χαιρετίζοντες τδ άπει
ρον πλήθος τών θεατών, οϊτινες συνεπιεζοντο 
ύπ’ αύτούς, θαυμάζοντες καί άγωνιώντες. Το 
αεροπόρον σφαίρωμα διετελεσεν ανυψουμενον 
μεγάλοπρεπώς· άλλά μετ ολίγον ήφανισθη 
[λετά τών δύο τολμηρών Αργοναυτών εις τα 
αιθέρια. Μετ’ οϋ πολύ δέ τδ πλίθος, ό'περ ένό- 
μισεν αυτούς άπελθόντας δια παντος της γης, 
είδε πάλιν την μηχανήν, ητ ι ς ,  κατερχομένη 
ήσύχως και λοξοποροΰσα, παρήλθε τον ήλιον 
και παρέσχε πρωτοφανή τινα και παράδοςον 

εκλειψιν.
Ό  μαρκέσιος δ Αρλανδές, φρονών ότι το  

πείραζα ήτο τέλειον, καί νομιζων οτι περιτ- 
τδνϊνα προέλθη περαιτέρω έν τη πρώτη πείρα, 
ανέκραξε προς τδν συνοδοιπόρον «Καταβώ- 
μεν! » Έσβεσαν τδ πυρ, ή μηχανή κατεπεσε 
βραδέως, καί έκάθισε πλησίον τοΰ γεωλοφου 
τών Όρτυγων (Butte aux Cailles). ’Αλλά 
φθάνον είς τήν γην τδ σφαίρωμα καθίζεται 
σχεδόν έξ ολοκλήρου έφ’ έαυτοΰ. Τότε ό [λεν 
μαρκέσιος έ'φθασεν έκπηδήσας του περίδρομου· 
ό δέ Πιλάστρης περιεπλάκη οίίτω τη συμπτυ- 
•/θείση οθόνη, ώστε διέμεινεν έπί τινα καιρόν 
ώς κεκρυμμένος έν ταΐς πτυχαΐς τής [μηχα
νής. Αραγε ητο τοΰτο σημείο ν ή μήνυμα τής 
συμφοράς, ήν έ'μελλεν ΐνα πάθη μετά ταΰτα ;

Ή μηχανή, πτυχΟεϊσα πάλιν, έτέθη είς άμα
ξαν, καί μετεκομίσθη είςτά  εργαστήρια. Οί δέ 
τολμηροί οδοιπόροι, μή παθόντες μηδέν δυσά- 
ρεστον κατά τήν άνάβασιν καί κατελθόντες 
αβλαβείς, ήγάλλοντο καίέ'χαιρον διά τδ κατόρ
θωμα. Ό δέ μαρκέσιος δ’ Λρλανδές, άναβάς 
ευθύς έφ’ ίππου, ήλθε πρδς τους έν τώ  Ένηβη- 
τηρίω τής ’Αλάλου (Chateau de laMuette) 
αναμένοντας ©ίλους, οϊτινες ύπεδεχ_θησαν αΰ- 
τδν δακρύοντες ΰπδ χ_αρας και αγαλλιασεως.

Μεταξύ τών παρόντων τη παρασκευή τής 
οδοιπορίας ητο καί ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος, 
ώς εί ή Αμερική έ'στειλε τδν μέγαν άνδρα ΐνα 
γένηται μάρτυς τοΰ άξιομνημονεύτου τουτου 
συμβάντος. Πρδς δέ τους έρωτώντας αύτδν είς 
τ ί  ώφελήσουσι τά  άεροπόρα σφαιρώματα;—  
Είς ό',τι ώφελεΐ τδ νεογέννητον παιδίον, —  
άπεκρίνετο ό Φραγκλΐνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Ό  φυσικό; Κάρολος εξευρίσκει την τέχνην της αερο
πορίας.—  Ανάβασις αύτοΰ καί τοϋ ‘Ροβέρτου εκ 
τοΰ κήπου τοϋ Κεραμικού.

Ή πρώτη αΰτη άνάβασις κατεδειξε τα  
ελαττώματα τών ΰπδ τοΰ άραιουμένου αέρος 
μετεωριζόμενων σφαιρωμάτων διότι οί άερο- 
ναΰται οϋ μόνον έκινδύνευον έκ τοΰ πυρος, 
άλλά και έδαπάνων έξ ανάγκης πάντα τον και
ρόν είς τδ τρέφειν τδ πΰρ, ό'περ ένεπόδιζεν αύ- 
τοΰς τοΰ παρατηρεΐν τά  ό'ργανα τής φυσικής 
και καθοραν τά περί αυτούς φαινόμενα. Διό άμα 
οί άεροναΰται έννοήσαντες ότι μόνον το υδρο- 
γόνον έδύνατο ΐνα παράσχη πλείονα ασφαλείαν 
καί σχολήν, και τήν απαραίτητον πρδς τοι-

αυτας αναβάσεις ευκολίαν, έτράπ/ισαν πάν
τες πρδς αύτό, και μετ’ όλίγας ημέρας δυο 
τολμηροί διάσημοι φυσικοί, ό Κάρολος καί 
'Ροβέρτος απήγγειλαν διά τών εφημερίδων 

πρόγραμμα νέας άναβάσεως δι αεροπόρου 
σφαιρώματος πλη'ρους ύδρογόνου κατα πολλά 
διαφέροντος τοΰτοΰ Πιλάστρου. Έπειδή και δυ- 
νάμεθα ΐνα εΐπωμεν, ότι, έάν ό Πιλάστρης και 
ό μαρκέσιος δ’ Λρλανδές έπετέλεσαν μίαν τών 
μάλιστα παραδόξων έπιχειρη'σεων, ό Κάρολος 
έδημιοΰργησε τήν τέχνην τής άεροπορίας. Επει
δή αύτός πρώτος έπενόησε τδ έπ ισ τ ό μ ι ο ν  (la 
soupape), ό'περ, παρέχον κατ’ ολίγον εξοδον 
τώ  άερίω ύδρογόνφ, άπεργάζεται τήν καταβα- 
σιν τοΰ αεροπόρου σφαιρώματος βραδειαν μεν, 
άλλά μάλλον μάλλον έπισπεύδουσαν, —  τήν 
σκάφην έ'νθα εισέρχονται οί άεροναΰται,— το 
λινάριον τδ ύποστηρίζον τήν σκάφην,—  το 
έρμα,  ό'περ διατάττει ή διευθύνει τήν άνάβα- 
σιν και μετριάζει τήν πτώ σιν ,— τδ έκ γου
ταπέρκας π ε ρ ι κ ά λ υ μ μ α ,  ό'περ καθιστά την 
οθόνην τοΰ αεροπόρου σφαιρώματος στεγανήν, 
καί έμποδίζει τήν απώλειαν τοΰ υδρογόνου,—  
καί τέλος τήν χρήσιν τοΰ β α ρ ο μ έ τ ρ ο υ , —  
χρησιμωτάτου είς συχνήν καταμέτρησιν τοΰ 
ΰψους, έν ώ τυγχάνει μετεωριζόμενος ό αερο
ναύτης. Τδ δέ άπό τοΰδε οί λοιποί άεροναΰται 
δέν μετέβαλον ούδέν, ούδέ σχεδόν προσέθηκάν 
τ ι  ταΐς παρά τούτου τοΰ φυσικοΰ έπινοηθεί- 
σαις έπί τδ βέλτιον διατάξεσιν.

'Ο έν Παρισιοις καθηγητής τής φυσικής Κά
ρολος ητο τότε προσφιλέστατος τώ  πλήθει διά 
τε τδ ευπροσήγορον τοΰ ήθους καί τδ έμμελες 
καί μεμουσωμένον έν ταΐς συμπεριφοραΐς, καί 
τδ έπαγωγόν τών αύτοΰ μαθημάτων, είς ά έφοί- 
των πλήθος ακροατών, μάλιστα δέ τών πειραμά
των ενεκα τοΰ ηλεκτρισμού, άτινα, πρώτον ήδη 
γνωστά γινόμενα, έξέπληττον καί κατεΐχον τδν 
νοΰν άπάντων. Κατέστησε δέ εις τ ι τών άνω- 
γαίων τοΰ Λούβρου μεγαλοπρεπέστατον φυσικής 
μελετητηριον, έν ώ έδίδασκε τήν φυσικήν τούς 
Παρισινούς, οϊτινες ήρχοντο άθρόοι άκροασό- 
μενοι αύτοΰ. Ε ίχε δέ πρό πάντων την περί 
τδ παοιστάν τά  πειράματα έπί τδ θεατρικώ-

\ \ Γ  \

τερον δύναμιν καί έμβάλλειν θάμβος καί έκ- 
πληξιν τώ  πλήθει. Διδάσκων λόγου χάριν 
τάς ιδιότητας τής άκτινοβολούσης θερμότητος 
έπυρπόλει σώματα κείμενα ώς μάλιστα μα
κράν τής θερμογόνου έστίας. Έν δέ ταΐς τοΰ μι
κροσκοπίου έπιδείξεσιν έμεγάλυνε τά  πράγματα 
ό'πως λαμβάνη τάς αυξήσεις «ύπερμεγέθεις. Έν 
δέ τοΐς περί τοΰ έν τώ  αέρι έλευθέρου ηλεκτρι
σμού λόγοις κατεβίβαζε τδ ρευστόν έκ τών νε
φελών, καί έξήγεν έκ τών ηλεκτραγωγών σπιν
θήρας δέκα ποδών τδ μήκος, οϊτινες έξέλαμ- 
πον κροτοΰντες ώς πυροβόλα όπλα. Ή δέ σα
φήνεια τών επιδείξεων αύτοΰ καί ή τοΰ λόγου 
κομψότης, καί τδ κάλλος τών τοΰ προσώπου 
σχημάτων, καί ή ήχώδης καί λαμπρα φωνή, 
ηύξανον έ'τι μάλλον τήν δύναμιν καί τδ θέλγη- 
τρον τών λόγων αύτοΰ.

Ούτω δέπεριβοήτου ό'ντος, ούδέν άπορον ό'τι 
τδ πλήθος τών Παρισινών συνέδραμεν άπειρον 
τίί πρώτη Δεκεμβρίου τοΰ 1 7 8 2  εις τδν κή
πον τοΰ βασιλείου Κεραμικοΰ. Ηδη τδ άερο— 
πόρον σφαίρωμα τοΰ Καρόλου όγκωμένον ές άε- 
ρίου ύδρογόνου έσαλεύετο μαλακώς ΰπδ τοΰ 
άέρος, δεικνύον έπαλλάξ ταινίας ξανθάς καί 
έρυθράς. Τδ δέ ΰπδ τδ σφαίρωμα ταλαντευό- 
μενον άρμα η σκάφος ήτο χρυσολαμπές.

’Αλλ’ όμως ή φήμη διαδίδεται εις τδ πλή
θος ότι ό Κάρολος καί ό ‘Ροβέρτος προσετά-_ 
χθησαν παρά τοΰ βασιλέως ίνα μή άναβώσιν

εις τδ αεροπόρον σφαίρωμα διά τδ κινδυνόίδες 
τοΰ πειράματος.

Ό  Κάρολος, άγανακτών, πορεύεται εύθύς 
πρδς τόν ύπουργδν δέ Βρετείλ, καί λέγει πρδς 
αύτδν έντόνως, ότι ό βασιλεύς είναι μέν κύριος 
τής ζωής, άλλ’ ούχί και τής τιμής αύτοΰ, 
ότι έ'δωκε τώ  πλήθει ύπόσχεσιν ίεράν, ήν 
δέν δύναται ΐνα παραβή, καί ότι προτιμά μάλ
λον ΐνα θανατώοη έαυτδν άντί τοΰ προδοΰναι 
τά  καθη'κοντα. Ό δέ ύπουργδς, αίσθόμενος τήν 
ορθότητα τών λόγων αύτοΰ, άλλά μή σχολά- 
ζων ΐνα ΐδη τδν άπόντα βασιλέα, έτόλμησεν 
ΐνα έπιτρέψη τήν άνάβασιν.

Έν τούτω οίπλεΐστοι τών θεατών διετέλουν 
νομίζοντες ότι ή άνάβασις δέν έπετράπη. Οί 
δέ φίλοι τοΰ Μοντγολφιέρου καί τοΰ Καρόλου 
διείλοντο εις δύο άντίπαλα μέρη θη ρεύοντα 
ευκαιρίαν διαμάχης. Έπειδή οί πρώτοι ήζίουν 
ότι τδ πρόσταγμα τοΰ βασ ιλέως έζητήθη κρυφίως 
καί έντόνως παρά τοΰ Καρόλου καί 'Ροβέρτου, 
θελόντων ϊν’ άπαλλαχθώσιν οΰτω καί τών άπδ 
τής άναβάσεως κινδύνων, καί τής πρδςτδ πλή
θος δοθείσης ύποσχέσεως. Αί συκοφαντίαι αύ- 
ται έκρατύνοντο έ'τι μάλλον ΰπδ τοΰ έξης έπι- 
γράμματος, όπερ άφθόνως διενέμετο εϊς τδ 
πλήθος ΰπδ τών έχθρών τοΰ Καρόλου.

Profitez bien, m essieurs, de la com m une eiTeur;
L a  recette  est considerable;
C ’ est un tour do R obert D iable,

M ais non pas de R ichard  sans peur.

Αλλά μετ’ ολίγον αί κακεντρεχείς αύται συ
κοφαντία·. έξηλέγχθησαν. Έπειδή περί τήν μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν ό κρότος τών κανονιών 
έσήμανεν ότι έπήλθεν ή ώρα τής άναβάσεως. 
Ό  Κάρολος, θέλων ΐνα γνωρίση πόθεν έ'πνεεν 
ό άνεμος, ήτοίμασε μικρδν αεροπόρον σφαι- 
ρωμα, καίπροχωρών πρδς τδν παρόντα Στέφα
νον Μοντγολφιέρον, παρεκάλεσεν ΐνα αναρριψη 
τοΰτο αύτός εκείνος. (( Έργον σου, κύριε, λεγει, 
είναι ΐνα δείξης ήμΐν τήν πρδς τούς ουρανούς 
οδόν.» Οί δέπαρεστώτες, έννοήσαντες τδ φίλό- 
καλον καί χαρίεν τοΰ λόγου, συνεκρότησαν τας 
χεΐοας. Τότε τδ κανόνιον περιήχησεν εκ δευ
τέρου- οί δέ οδοιπόροι έκάθισαν εις τδ σκάφος. 
Τά σχοινία κόπτονται, καί τδ σφαίρωμα έςαι- 
ρεται είςτά  αίθε'ρια βραδέως καί μεγαλοπρεπώς, 
έξεγεΐρον πάγκοίνον ένθουσιασμδν καί εύφημιας
3 0 0 , 0 0 0  θεατών.

Ύψωθέντες περί εννέα λεύγας, έ'πειτα δε 
ύφιζάνοντες καί έξαιρόμενοι έπ’ έξουσίας δια 
τοΰ έκριπτομένου έρματος, οί άεροποροΰντες, 
άνοίξαντες τέλος τδ έπιστόμιον, δι’ού έςήρχετο 
κατ’ ολίγον τδ ύδρογόνον, κατέβησαν τη τετάρ- 
τ /j μ . μ. ώρα ού μακράν τών Παρισίων. Καί 
ό μέν 'Ροβέρτος κατέβη έκ τοΰ σκάφους· ό δέ 
Κάρολος ήθέλησεν ΐνα έπαναλάβη μόνος τήν 
οδοιπορίαν πρδς φυσικάς παρατηρήσεις. Αλλα 
τότε τδ σκάφος, άνακουφισθέν,άνετιναχθη μετα 
φρικώδους ταχύτητος, καί έντδς δέκα λεπτών 
εφθασεν είς ΰψος 4 , 0 0 0  μέτρων μετα δ ήμί- 
σειαν ώραν τδ σφαίρωμα κατέβη παλιν βραδέως 
όθεν άνεχώρησεν.

«Ούδέποτε, λέγει ό Κάρολος, έφαιδρύνθην 
τοσοΰτον, ώς ότε ήσθόμην ότι άνεχώρουν έκ τής 
γής. Τδ πάθος μου δέν ήτο μόνη ηδονή, άλλ 
όντως εύδαιμονία. Έ πειδή , έκφυγών τά δεινά 
τής διαβολής καί τοΰ φθόνου, ήσθόμην ότι άπε- 
κρινόμην πρδς πάντα, έξαιρόμενος ΰπερθε πάν
των. Αλλά τδ πάθος τοΰτο διεδέχθη μετ ολί
γον πάθημα έ'τι σφοδρότερον· ό θαυμασμός τοΰ 
μεγαλοπρεπούς θεάματος όπερ έξειλίσσετο κάτω 
ήμών. Έπειδή ό'που αν προσεβλέπομεν έπί

γής πανταχοΰ πανηγυρεις. Ύπέρ δέ ήμών ό 
ανέφελος ούρανδς καί μακροτατω ή ήδιστη και 
λαμπροτάτη μετέωρος σκηνογραφία. « * Ω ,  τής 
ευτυχίας! φίλε, ελεγον πρδς τδν 'Ροβέρτον. 
Χγνοώ πώς ε’ίχομεν καταλιπόντες τήν γην. 
Χλλά πόσον χαροποιός ό ουρανός! ό'ση ή εύ- 
δία ! όποιον ψυχαγωγικόν θέαμα! Πόσον ήθε
λαν ΐνα εχω  ένταΰθα τδν τελευταΐον τών βα- 
σκάνων ήμών συκοφαντών, καί εΐπω πρδς αύ
τόν· ’ΐδέ, άθλιε, καί ταλαίπωρε! πόσον βλά
πτεται τις μή τιμών τάς επιστήμας! *Ω τοΰ 
κάλλους!»

«Μ ετ’ ολίγον ό ήλιος ήφανίζετο, καί είδον 
αύτδν μεθ’ ηδονής δυόμενον δίς έν τή  αύτη ήμε
ρα. Τά μέν νέφη, αύγαζόμενα ΰπδ τών τελευ
ταίων τοΰ ήλίου άκτίνων, έφαίνοντο ό'τ» έξη'ρ- 
χοντο έκ τής γής, καί έπεσωρεύοντο άλλήλοις 
φυλάττοντα τά  συνήθη αύτών σχήματα· ή δέ 
σελήνη ή'ρξατο ξανθίζουσα μυρίοις μυστηριώ- 
δεσι χρώμασι τήν εύμετάβολον αύτών επιφά
νειαν !»

'Ότε τά  καθ’ έκαστα τής ώραίας ταύτης άε
ροπορίας έγνώσθησαν έν Παοισίοις, παρέσχον 
θαυμάσιόν τι πάθος. Τνί επαύριον τό πλήθος 
συνήγετο πολυ καί θορυβώδες πρό τής οικίας 
τοΰ Καρόλου, όν προέπεμψεν έπευφημοΰν καί 
άλαλάζον μέχρι τοΰ Λούβρου.

Έν δετή συνεδρία τής έννάτης Δεκεμβρίου 
τοϋ 1 7 8 3  ή έν Παρισιοις ’Ακαδημία τών επι
στημών έχειροτόνησεν ύπεραρίθμους αΰτνς τδν 
Κάρολον καί τδν 'Ροβέρτον, τδν Πιλάστρην 
δέ 'Ροζιέρον καί τόν μαρκέσιον δ’ Χρλαδές. 
Ό δέ βασιλεύς έχαρίσατο τώ  πρώτω ετήσιον 
μισθόν δισχιλίων φράγκων, καί ήθέλησεν ΐνα 
ή ’Ακαδημία θέση τδ όνομα Κάρολον έπί τοΰ 
ύπέρ τής έφευρέσεως τών αεροπόρων σφαιρω- 
μάτων χαραχθησομένου παρασήμου.

Μετά τήν άξιομνημόνευτον ταύτην άνάβα- 
σιν, ήτις τοσοΰτον έδόξασε τδν Κάρολον, θαυ
μάζει τις άκούων ότι ό φυσικός ούτος ούδέ
ποτε επανέλαβε τδ πείραμα, καί έ'παυσεν άε- 
ροδρομών. Έλέχθη δέ ό'τι κααβαίνων έκ τοΰ 
σκάφους ό Κάρολος ώμοσεν ότι τοΰ λοιποΰ 
ούδέποτε κινδυνεύσει έν τοιαύτ-ij εκδρομή. Οΰτω 
δεινόν τι έ'παθεν, ό'τε, καταβάντος τοΰ ‘Ροβέρ
του,τδ άεροπόρον σφαίρωμα, έκκενωθέν έ ;α ί- 
φνης τοΰ βάρους, άπήνεγκεν αύτδν είς τόν αέρα 
ταχύ ώς βέλος.

’Αδύνατον είναι ΐνα διαγράψωμεν τδ πάθος 
ό'περ έξη'γειρεν έν Γαλλία καί άπάση τή Εύ
ρώπη ή αγγελία τής πρώτης έν τώ  άέρι έλευ
θέρας οδοιπορίας. Διότι πάντες θαμβούμενοι καί 
ένθουσιώντες ήσπάσαντο την νέαν έπιχείρησιν 
ώς άφετηρίαν μεγίστων άγαθών.

’Έκτοτε έγένοντο πολλαχοΰ τής Εύρώπης 
πολλαί άναβάσεις, ών τινες παρέσχον πλεΐστα 
ό'σα παράδοξα, άτινα προτιθέμεθα ΐνα διηγη- 
θώμεν έν τοΐς εξής κεφαλαίοις.

( "Επεται συνέχεια.)

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι Η Μ ΕΡΑ Ι.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ο Γ '  ΚΑΙ Φ ΡΑ ΓΚ ΙΣΚ Ο Σ Ο Α '.

Έ&ν ό εν Σείκν όλεθρός τών Γάλλων εφανέρωσε 
την ανανδρίαν Ναπολέοντος τοϋ τρίτου, τά πεδία τής 
ΙΙαβίας άναμιμνήσκουσιν ήυας τήν ήτταν τών Γάλ
λων καί τήν άνδρίαν τοϋ αιχ|Λαλωτισθέντος [/.έν, άλλ ’ 
άνδραγαθήσαντος βασιλέως αύτών Φραγκίσκου τοΰ 
πριότου κατά τοίι <ποδς τον αύτοκράτορα τής ‘ Ισπα

νίας Κάρολον τδν πεμπτον, αεσοϋντος τοΰ δέκατου 
έκτου αίώνος πολέμους. Εκκαιο'|λενος υπό τής άν- 
δρίας αυτοΰ, Ιξιόριχησε μονος τών χαρακωμάτων, καί 
διχρ^ηξας βαρύ ιππέων ‘ Ισπανών τά γμ α , έφο'νευσεν 
ίδίαις χ_ερσί πολλούς εναντίους. Αλλ’ ή μάχη άπέβη 
εναντία τοϊς Γάλλοις· δ δέ βασιλεύς, περικυκλωΟεις 
πανταχόθεν υπό τών Ι/Ορών, έίδε πίπτοντας Ιπαλ- 
ληλως περί αύτόν τούς γενναίους αύτοΰ στρατηγούς. Κα- 
ταλειφθείς δέ μονος έν -rrj μάχη Ικρινεν ΐν’ άπο- 
θάνη μαχόμενοςήρωϊκώς ώςάπλοΰς στρατιιότης. Ά λλ ’ 
ή λαμπρά αύτοΰ πανοπλία ητις ήτο πεποικιλμένη χρυ
σοί; κρίνοις, καί τό γνωστόν κάλλος τοΰ σώματος αδ- 
τοΰ, είλκυσαν πρός αύτόν πλήθος εχθρών, περικυ- 
κλούντων αύτόν πανταχόθεν. Καί τότε είδον αύτόν μα- 
χόμ£νον μόνο/ πρός όλο'κληρον στρατόν. Αλλά τέλος 
ό ίππος αύτοΰ πληγόνεται καιρίως, καί πίπτει έφέλ- 
κοιν τόν άτυχ_ή βασιλέα , ό'στις καίπερ βαρεϊαν ένδε - 
δυμένος πανοπλίαν καί βαρέως πεπληγωμένος άνί- 
σταται καί αμύνεται. Μάτην, έκπεπληγμένοι τήν άν
δρίαν αύτοΰ, οί εχθροί προσκαλοΰσι/ αύτόν ί'να παρα- 
δωση τά οπλα, καί διατελεϊ μαχόμενος μέχρις ού, 
λειποθυμησας ές αναιμίας, καί συλληφθείς, παραδίδει 
τέλος τό ξίφος τώ εύτυχεϊ άντιβασιλεΤ Καρόλου τοϋ 
πέμπτου.

Άναλαβών έαυτόν εγραψε τότε πρό; την μητέρα 
την ύπερήφανον λακωνικήν εκείνην επιστολήν· «M a
dam e, tout est p erd u , fors l’honneur. » Ό  αύ- 
τοκράτωρ Κάρολο; έζήτησε λύτρα τοΰ βασιλέοι; πρός 
πολλοί; χρήμασι τήν άφεσιν πολλών γαλλικών επαρ
χιών. Αλλ’ δ αιχμάλωτο; βασιλεύς Φραγκίσκος πρώ
τος έκη'ρυξεν ό'τι, εί καί ήγάπα εΐπερ τι καί άλλο τήν 
ελευθερίαν, προύτίμα ιν’ άποθάνη έν τινι ειρκτή μάλ
λον, η ί'να ύπογράψη συνθηκας άτιμωτικάς. Ό  αύ
τοκράτωρ , θυμωθεί; πρός τήν άκράδαντον ταύτην θέ- 
λησιν τοϋ αιχμαλώτου, έπέταξεν ί'να μεταχειρισθώ- 
σιν αύτόν ώ ; τόν έσχατον τών κακούργων. Αλλά τότε 
Φραγκίσκος δ πρώτος, καταθέμενος τήν βασιλείαν, 
απέλυσε τους ύπηκοους αύτοΰ τοΰ δρκου τής πρός αύ
τόν πίστεως, παρακαλών αύτούς ί'να νομίζοισιν αύτόν 
άποθανόντα, καί ΐν’ άναγορεύσωσι βασιλέα τόν δελφί
νον. Τοϋτοίδών Κάρολος δ πέμπτος, άφήκεν ελεύθερον 
τόν αιχμάλωτον έπί έπιεικεστέροις δ'ροις.

Α Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Η Τ Ο Σ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ .

Σπουδαιοτάτη καί φοβερά άνακάλυψις γενομένη 
έσχάτως έν W o o h v itz , κομητάτωτοΰ Κένττής Α γ
γλίας, κατετάραξεν άπαντας αύτής τούς κατοίκους.

Ιδού τί λέγουσι τά ‘Ημερήσια Νέα περί τοΰ παρα
δόξου τούτου συμβάντος.

« Φαίνεται δτι έν τη χ.ώρα ταύτν) της Αγγλίας δ 
στερεός φλοιός τής γη ; έχει μο'νον δλίγων ποδών πά- 
χ ο ;, καί δύναται ί'να οιατρυπηθη διά τρυπάνου μέ
τρια; δυνάμεω;.

Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα , έν ώ οι κάτοι. 
κοι τή ; πόλεω; ήσαν συνηθροισμένοι έν τινι άνθέων 
άγορα, ή γή ήνοίχθη αίφνης είς χάσμα μέγιστον καί 
κατεβρο’χθισε ύπέρ τούς εκατόν πεντήκοντα ανθρώ
πους. Μετά τό άπροσδοκητον καί δεινόν τοΰτο συυ,βάν 
οί κάτοικοι ήθέλησαν ίνα καθετηριάσωσι τό έδαφος, 
εφ’ ού κεΐται ή πόλις. Αλλ’ δ τρόμος αύτών εγένετο 
μέγιστος βεβαιωθέντων δτι ύπό τή» πόλιν καί 
δλιγίστους ύπ’ αύτούς πόδας ύπάρχουσι κενά καί 
άβυσσοι απέραντοι. Από της ήμέρας τοΰ δυστυ
χήματος τής αγοράς τών άνθέων οί κάτοικοι έμαθον 
δτι αί δδοί, οί κήποι καί οί πλεΐστοι τών οικων τ^ς 
πόλεως, ούς πρότερον ένόμιζον άσφαλεστάτους, κεΐν- 
επί λεπτότατων φλοιών γής μετεωριζόμενων ώς θό- 
λοιν έπί κενών, άτινα δύνανται ίνα καταβροχθίσωσιν 
αύτού; άπό στιγμή; είς στιγμήν. Τοιοΰτον Ώ  έπαθεν 
Αγγλος τις κατοίκων έν τη πλατεία τοΰ Πυροβολι- 
κοϋ, καί Αγγλίςτις κατοικοϋσα έν τη δδω Βερεσφόρδ, 
οίτινες ήθέλησαν ίνα καθετηριάσωσι τήν περί τόν οί
κον αύτών γην· διότι δ μέν ήφανίσθη μετά τής οικία; 
εις βάραθρον έξαι'φνης άνοιχθέν καί κλεισθέν, ή δε 
είδε τόν οίκον αύτής καταπίπτοντα είς λάκκον βά
θους ώ ; δεκαπέντε μέτρων πλήρη υδατος.

Έ κτοτε οί μεν πλούσιοι τών κατοίκων σπεύδουσιν 
ίν’ άποδημήσυ>σιν άλλαχόσε, οί δέ πενέστεροι διά- 
γουσι τόν βίον λ'αν πε?ι«5ριμνοι.

Α Ϊ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Α Σ Τ Ε Ϊ Σ Μ Ο Σ .

Ό  αύτοκράτωρ τής ‘ Ρωσσίας Αλέξανδρος έγένετο 
ούτως οικείος πρός τόν έν Εύρώπτ) καί μάλιστα I 
ΓΙετρουπολει έπί εύφυι'α καί εύτραπελία γνυιστόν Γάλ
λον ύποκριτήν Φρογήρον, ώστε οί έπιθυμοΰντες ίνα 
τυχωσι χάριτος τινο; παρά τοΰ αύτοκράτορος προντί- 
μων μάλλον ινα καταφύγωσι πρό; τόν Γάλλον ύπο* 
κριτήν η προ; τού; υπουργού; τοΰ αύτοκράτορο;.

Ο αυτοκρατωρ, ομίλων ποτε φιλοφρονώ; πρό; τόν 
τεχνίτην, έκαυχατο οτι ούδέποτε έφοβήθη, ούδ’ εύκόλω; 
πάσχει τό πάθο; τό λεγόμενον τρόμον. Μετά τιναςήαέ- 
ρας δ Φρογήρος, ίδών μακρο'θεν τόν αύτοκράτορα π ε- 
ριπατοϋντα κατά μόνας έν τώ κήπω τών ανακτόρων, 
ώρμησεν έπ’ αύτόν έξαι'φνης οΰτιο ποοπετώς χειρονο- 
μών, καί ούτως άγοοίκως, ώστε δ Αλέξανδρος έφάνη 
πως πτοούαενο;.

—  Έ σ τ ω , λέγει δ Αλέξανδρο;, δάκνων τά χείλη* 
δμολογώ δτι Ιφοβήθην δπωσοΰν · άλλά καί έγιό σοι 
έτοιμάζω άπροσδοκητον τι, αγαπητέ Φρογήρε.

Εκτοτε δ Αλέξανδρο; Ιφάνη μεταβαλών πρός 
τον υποκριτήν, πρό; δν σπανιώτατα ελεγε ψυχρόν 
τινα καί μάταιον λόγον. Εσπέραν δέ τινα δ αύτο- 
κρατωρ, « Είμαι,  έλεγε, λίαν ώργισμένο; πρό; τινας 
ματαιόφρονα;, οΐτινεί,θέλοντε; ί'να προϊέλθωσι πλη- 
σιεστατα πρό; τόν ήλιον, καταπίπτουσιν έπί κεφαλήν 
εί; πελάγη καί κλύδωνα. »

Ο Φρογήρο; έπανήρχετο οίκαδε έπί δεκατέσσα- 
ρα; ήμερα; περιμέριμνος καί λυπούμενος έπί τη πρός 
έαυτόν δυσμενεία τοϋ Κζάρου. Αλλά τη οεκάτη πέμ- 
πττ] εγείρεται αίφνης τήν νύκτα ύπό τίνος άσυνήθους 
θορύβου, βλέπει τήν οικίαν αύτοΰ περιεχομένην κύ
κλω ύπό πολλών στρατιιοτών, τόν δέ άστυνόμον έρ~ 
χομενον πρός αύτόν καί δεικνύοντα γραμμάτων τι, ,έν 
ώ ήσαν αί φοβεραί λέξεις· Π ρ ό σ τ α γ μ α  έξ ορ ι σμ ο ϋ  
είς τήν Σ ι β η ρ ί α ν . —  Αλέξανδρις.

Ό  άθλιος υποκριτής κατέβη τρέμων μετά τοϋ 
άστυνομου, καί άσπασάμενος την θρηνούσαν αύτοΰ 
σύζυγον καί τά τέκνα, έπέβη μεαά τινο; άξιωματι- 
κοϋ, δ'στις περιεκάλυψεν αύτώ διά μανδυλίου τήν όψιν, 
έλκηθρον τι δδοιπορικόν, δ’περ ήρξατο ί'να τρέχη έπί 
τών πάγοιν δέκα λεύγας άνά πάσαν ώραν. Ανά έκα
στον σταθμόν, δ Φρογήρος έθέρμαινε παρά τη εστία 
τούς πόδας αύτοΰ, ήρώτα τό δνομα τής πόλεως ή τής 
κώμης, έν ή δ σταθμός, καί ώδύρετο έλεεινολογών 
έαυτόν. Αλλ’ ούδείς ούδέν άπεκρίνετο αύτώ.

Ηδη ώδοιπόρει έπί τριάκοντα δύο ώρας επί της 
χιόνος, έχων πάντοτε δεδεμε'νους τούς δφθαλμούς, καί 
ένόμιζεν ό'τι ήτο μακράν τής Πετρουπόλεω; καί τή ; 
οίκογενείας άυτοΰ, καί έβαινε ταχέως είς τήν Σιβη
ρίαν. ‘Η υέλλουσα δυστυχία καθίστα αύτόν σκυθρωπόν 
καί μελαγχολικόν, καί δεινή κατέλαβε τέλος αύτόν 
άθυμία.

Αίφνης τό έλκηθρον έστη παρά τινα νέον σταθαόν. 
Ό  δέ Φρογήρος, εχων πάντοτε τήν δψιν περικεκα- 
λυμμένην, ένόησεν οτι άνέβαινε κλίμακας βασιλείου 
τινο;·, καί είσήλθεν είε θάλαμον ύπόθερμον καί άροι- 
ματώδη. Τότε χειρ τις άφήρεσεν αύτώ τό περικά
λυμμα τής όψεως. Ό  Φρογήρος υπερεξεπλάγη βλέ
πων πρώτον μέν δτι ήτο έντω μεγάλω χειμε^ινώ βα- 
σιλείω, δπου δ αύτοκράτωρ διαχειμάζει συνήθως μετά 
τής αύλής, ύστερον δέ αύτόν τόν αύτοκράτορα, λέ- 
γοντα πρός αύτόν·

—  Έφοβήθης λοιπόν καί σύ, κύριε Φρογήρε. 
Βεβαίως έμάντευσας τώρα οτι τό έλκηθρον περιεφέ- 
ρετο έπί 36  ώρας περί τήν Πετρούπολιν.

‘Η παιδιά ή το ,ώ ; βλέπομεν αύτοκρατορική. Α λλ’ 
έαν άντί τοϋ πράου Αλεξάνδρου δ Φρογήρος προσέ- 
κρουε τώ ©οβερώ αύτοΰ πατρί Παύλω τω πρωτω ,τό 
πραγμα ήδύνατο ίν’ άποβη εί; άληθή έξορισμόν τοΰ 
ύποκριτοΰ εί; Σιβηρίαν.

Η Ε Υ Ν Ο Μ Ι Α .

Έρανιζόμεθα εκ τοΰ Χρόνου τη ; Μελίτη; τό εξής 
λυπηρόν επεισόδιον τοΰ δυστυχήματο; τοϋ έλληνικοΰ 
άτμοπλοίου ή Ε ύ ν ο μ ί α .  Μετά τήν έκρηξιντή; πυρι- 
ταποθη'κη; τδ πΰρ διεδόθη ήδη ταχέως είς τό πλοίον, 
καί πάντες έσπευδον ίνα σώσωσιν δ',τι προσφιλές ή 
τιμαλφές. Νέος τις νεόνυμφος έρμα έπί τόν κοιτώνα 
τής συζύγου αύτοΰ,άναρπάζει αύτήν καί^ίπτεται μετ’ 
αύτής είς τήν θάλασσαν.

Μετά τριών ωρών φρικώδη πάλην καί αγωνίαν,
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x«S* ήν Ικινδύνευσε πολλάκις ίνα πνίγη μετά της γυ- 
ναικδς, σώζεται τέλος υπό τίνος άλιάδος.

Άλλά τότε δ ταλαίπωρος βλέπει πρώτον έκπλη
κτος δτι ή γυνή ήν εσωσε και υπέρ ής Ικινδύνευσε 
δέν ητο ή γυνή αυτοΰ, άλλά νέα τις ξένη έξ ’Αθηνών, 
ήν,σφαλείς τοΰ κοιτώνος, ήρπασεν άντ’ εκείνης. Ε π α 
νέρχεται Ικμανείς είς το άτμόπλοιον. Αλλ’ έκεϊ μαν
θάνει δτι ή φιλτάτη γυνή έγένετο παρανάλωμα τοΰ 

πυρός.

NEON

Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν .

Έ ν  Ευριόπη 
εθος εχομεν ί'να 

λέγωμεν δτι δ 
γάμος είναι λα- 
χεΐον. Κατά τήν 
εφημερίδα τοΰ 
Μιλβάγκηοί Ά  
μερικανοι έκρι
ναν ίνα έφαρ- 
μόσωσι τήν πα
ροιμίαν ταυτην 
τώ βίο). 'Η  έφη·· 
μερίς αύτη προ
αγγέλλει «τερα- 
στίαν μουσικήν 
συμφο)νί  αν 
(concert mon- 
stre ) και τόμ- 

βολαν Ιν Βιγκο- 
σιν, οίαν ουτε 

είοέ ποτέ τις, 
οΰτε θά ?δη. »

Ποόκειται ΐνα 
Ικλεχθώσι πέντε 
νέοι,διαπρέπον- 
τες έπι καλλο
νή, παιδεία κ; 
χρηστοηθεία · 

ίνα διανεμη -  
θώσι 50  00C  
εισιτήρια προς 
δύο δόλαρς έκα
στον, άτινα φέ- 
ροντα 1 0 0  000  
τάληρα άποτε- 
λέσουσι τήν 
προίκα τών 
πέντε νέων.

Είς μέν τδ 
πρώτον κιβοιτιον 
μέλλουσιν ίνα 
κατατεθώσιν αί 
50  0 0 0  εισιτη
ρίου, εις δέ τδ 
δεύτερον αί φω- 
τογραφίαι αύ
τών. Ο! αριθμοί 
δέν αγοράζονται 
είμή ύπο χηρών 
και αγάμων νε- 
ανίδων.

Εξαιρούνται 
Ιον, οσαι γυ
ναίκες ελαβον 
μέχρι τοΰδε 
πλέιονας τών 
δύο άνδρών. 2ον 
δσα' έγένοντο υ
πέρ τά τριάκον
τα ετη, ή μή είναι ετι εϊς ηλικίαν γάμου· 3ον, αί μ ε- 
λάγχροι, δσων τδ δέρμα είναι ουτω μελαν ωστε δυ- 
ναταί τις ίνα χαράξη ΙπΙ τοΰ προσώπου γραμμήν 
λευκήν δι’ άνθρακος· και 4ον, άπασαι αί αναγνοι- 
στριαί « τών δικαίων της γυναικος. »

γών ποτε άπεπλανήθη τής συνοδίας. Ίδών δέ τυ- 
χαίως χωρικόν καθήμενον παρά τι δένδρον. « Τ ι-  
κάμνεις έδώ; » έρωτα αύτόν. —  Αναμένω ίνα 
ίδω παρερχόμενον τον βασιλέα. — 1 « Έάν θέλης 
ίνα ίδης τδν βασιλέα , λέγει αύτώ δ μονάρχης, άνα
βα όπισθεν τοΰ ίππου μου, καί σε δδηγήσω εις τό
πον, άφ’ ού δύνασαιίνα ίδ η ς  αύτον ευκόλως. » Ο χ ω -  
ρικος άναβαίνει έπί τδν ίππον τοΰ βασιλεοις, καί, με
ταξύ δδοιπορούντιον, έροιτα έκ τίνος σημείου θά δυ- 
νηθή ίν’ άναγνοηίση τδν βασιλεχ.

Δ Υ Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α .

* 0  βασιλεύς της Γαλλίας Έρδϊκος τέταρτος κυνη-

• Κυνηγετικά πεοιπτοιματα.

—  « Έ κ  τούτου, αποκρίνεται αύτώ δ βασιλεύς, 
δτι, ενώ πάντες οί περί τον βασιλέα εχουσιν ασκεπή τήν 
κεφαλήν, ούτος ούδέποτε άφαιρεϊ τδν πίλον.

Μετ’ ολίγον δ άποπλανηθείς βασιλεύς ανευρίσκει 
τήν συνοδίαν, και πάντες οί αύλικοι, άφαιροΰντες τους 
πίλους, άσπάζονται αύτον αίδημονως.

—  « Λοιπδν, λέγει τότε δ βασιλεύς πρδς τον όπι
σθεν αύτοΰ συνιππεύοντα χοιρικδν, τίς είναι δ βασι
λεύς ; »

— « Ε π ’ αλήθειας, λέγει τότε δ χωρικός, είς εξ 
ήμών τών δύο, ή συ ή εγό)· διότι μόνοι ήμεΐς οί δύο 

φοροΰμεν πίλους.

Ε Ν  Τ Ι Ν Ι  Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ω .  — 'Ο π α τ ή ρ  πρδς 
τδν παρ’ αύτώ καθήμενον και κλαίοντα οκταετή υίόν.

—  «Δέν αίσχύνεσαι νά κλαίης τοιουτοτροπως Ιν 
πλήρει συμποσίω; Τι θέλεις; τί έχεις; »

'Ο υ ί ό ς . —  Δέν εχω πλέον ορεξιν. Έκορέσθην 

πάντο>ν. »
*/·ν /
Ο π α τ η  ρ.  

κ'Ρίπτεδ,τιδύ- 

νασαι είς τοθυ- 
λάκιον, ώς κά- 
μνω και έγώ .»

Ό  υί ός . —
« Ά λ λ ά  καί 
τά θυλάκιά μου 
είναι πλήρη, ώς 

δ στόμαχός 
μου. »

Ό  παρακα- 
θήμενος οικοδε
σπότης, ακόυ
σα ς τδν διάλογον 
τοΰτον, λαμβά
νει φιάλην οίνου 
καί χύνει τδ πε- 
ριεχόμενον εϊς 
το χαΐνον θυ- 
λάκιον τοΰ γεί— 
τονος πατρδς , 
μεστόν παντοίων 
βροιμάτοιν.

Ο π ατή ρ  
πρδς τδν ο ι 
κ ο δ ε σπ ό τ η ν .  
— «Άλλά,κύριε 
μα.'νεσαιήκρα:- 
παλας ; Διά τί 
έξεκένοισας τήν 
φιάλην έπί τών 
Ινδυμάτων μου;

'Ο οίκοδε -  
πότης.—  Έ ν ό -  
μισα, κύριε, δτι 
εύχάριστον θά 
ήτο εϊςτδ θυλά- 
κιον σας, άφοΰ 
τοσοΰτον εφαγε, 
νά πίη καί μίαν 
καλήν φιάλην 
Βορδώ.

Η ΝΗΣΟΣ 

Α . Ε Λ Ε Ν Η .

Κατά τινας 
άγγλικάς εφη- 
μερίδας ή νή
σος Αγία Ε 
λένη, ενθα άπέ- 
θανεν αίχμά- 
λοιτος Ναπο
λέων δ πρώτος, 
κατεκλύσθη σχε 
δδν άπασα, δι’ 
άγνωστους μέ*. 
χοι τοΰδε αιτίας 
ύπδ τοΰ ώκεα. 
νοΰ, οί δέ κά· 

τοικοι αύτής 
ύπέρ τούς ήμί· 
σεις άπο>λοντο,

άφαρπαοθέντες ύπδ τών κυμάτοιν.
*

¥ Ψ
Προσαρτηθείσης τής Αλσατίας και τής Λοριγγιας 

τή Γερμανία, ή Γαλλία άπέβαλεν έκτημόριον τών 
δημοσίων αύτής δασών, φερόντων προσοώον ε ;  εκα
τομμυρίων φράγκοιν* t

Τά δημόσια πολιτικά καί στρατιο>τικά οικοοομη· 
ματα, αί στρατιο>τικαί γ α ι α ι  τών φρουρίων συνισ^ωσι 

ζημίαν πλείονα τών δύο διλιονιων.


