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ΤΟ ΣΕΔΑΝ;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
ΕΚ ΤΟΓ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓ 

ΤΟΓ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ’ ΔΟΓΚΡΟ.

Α '.  

Ή  κύκλωσις.

Απας ό πρός βορράν καί δυσμάς τόπος τής 
μάχης μεταξύ Χοίγκ καί ’ΐλλύ, έ'νθα έκλεί- 

σθησαν οι Γάλλοι, έπυροβολεΐτο δεινώς άπό 
τής ενδεκατης της πρωίας ύπό τών Πρώσσων. 
Τό γερμανικόν πεζικόν δέν έφάνη είσέτι. .’Αλλα 
περι τήν [λίαν ώραν ήρξατο ή μεγάλη κύκλωσις 
τοΰ ένόεκατου και πέμπτου πρωσσικοΰ συντάγ
ματος καί τών σωματοφυλάκων.

Ο στοατηγό; Δουκρώ, βλέπων τόν Ύαλλικόν 
στρατόν κινδυνεύοντα μάλλον μάλλον ΐνα περι- 
κυκλωθη, προσκαλεΐ τον στρατηγόν Μαργερί- 
την, ό'στις ήτο παρατεταγμε'νος μετά τής πρώ
της τοΰ γαλλικού ιππικού μοίρας παρά τόν λόφον 
τοΰ Ιλλύ, καί, « Ανάγκη ϊνα εφόρμησης, λέ- 
Τ£ι π ρός αύτόν, κλιμακηδόν εϊς τους πολέ
μιους έπ άριστεράν· καί, έκφοβη'σας τούς προσ
κείμενους εχθρούς, ϊνα παρεκτροπής έπί τά 
δεξιά, και προσβάλης κατά κέρας πάσαν τήν 
περικυκλοΰσαν ήμάς δύναμιν. »

Ο γενναίος ούτος στρατηγός προβαίνει τότε 
μετά των αξιωματικών ό'πως κατασκοπη'ση 
πρώτον την /ώραν · άλλά λαμβάνει καιο.αν ί 

πληγήν καί πίπτει· πολλοί δέ τών λοχαγών 1

αύτοΰ πιπτουσί περί αυτόν. Ό στρατηγός Γα- 
λιφέτ αντικαθίσταται τότε άντ’ έκείνου μοιοα- 
γετης. Οι γενναίοι ούτοι ίππεΐς όρμώσιν έπί 
τους έγκειμένους Πρώσσους έμμανώς καθιπ- 
πευοντες καί, πυροβολούμενοι πανταχόθεν, δια,ο- 
ρηγνυουσι και δίασκεδάζουσι τήν πρώτηντάξιν 
τών πολ μιων. ΙΙροσβάλλουσι δέ τήν δευτέραν 
ούτως όρμητικώς , ώς τήν πρώτην άλλά δέν 
δύνανται ϊνα διαρρη'ξωσιν αύτη'ν. Τά δέπρωσ- 
σικα τάγματα, παρατεταγμένα ήδη έν μέν τώ  
μεσω κυκλοειδώς, άποτελοΰντα δέ πλαίσιον 
έπι τών κεράτων, προσβάλλουσιν αύτούς πυρο- 
βολοΰντα έπιδεξίως.Άίγαλλικαί ίλαι άποκρου- 
σθεΐσαι όπισθορμώσι, συντάττονται πάλιν, καί 
όρμώσιν έκ νέου, καθιππεύουσαι οΰτω συνε
χώς καί άνδρείως, ώστε ό βασιλεύς Γουλιελ- 
μος,  ;όστις. έθεώρει τήν μάχην έκ τών λο'φων 
τοΰ Γρενουά, δέν δύναται ϊνα κατάσχη τήν έκ- 
πληξινκαί άναβοα « *η  οί γενναίοι ά'νδρες !»

Το γαλλικόν πυροβολικόν παρέχει έαυτό ούχ 
ήττον τοΰ ίππικοΰ θαυμάσιον. Ά λλ’ οί Πρώσ- 
σοι ου μόνον πλεονεκτοΰσι τών Γάλλων κατά 

το πλήθος τών άνδρών, καί τήν δύναμιν 
και ευστοχίαν τών πυροβόλων όπλων, αλλά καί 
τον συσχηματισμόν τοΰ τόπου τής μάχης, ό'στις, 
κυκλοτερής ών, καθίσταται αύτοΐς μέν ώφελι- 
μωτατος, τοΐς δέ Γάλλοις λίαν ασύμφορος. ’Ε 

πειδή τών μέν Γάλλων αί πυροβολήσεις διί- 
σταντο, τών δέ περικυκλούντων αύτούς 
Πρώσσων πάντα τά  πυρά συνέπιπτον πρός 
αύτούς κυκλόθεν, κατά πρόσωπον, καί όπισθεν. 
Μετ’ ολίγον οι Γάλλοι άθρόοι φονευόμενοι ύπο- 
χωροΰσι, τα αμαξια τών πυροβόλων άναρρί- 
πτονται εϊς τόν άέρα, αί δέ κανονοστοιχίαι άνα- 
χωροΰσιν άτάκτως.

Ε Τ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Εν ώ όέ τό γαλλικόν ιππικόν καί πυροβο- 
λικον ήγωνιζοντο ουτω γενναίως, ό στρατηγός 
Δουκρώ, ά'γων τούς αξιωματικούς αύτοΰ, έζή- 

τει ϊνα έφέλκνι τά ολίγα τάγματα ά'τινα ήδυ- 
νηθη ϊνα συνάξη περί εαυτόν- Λλλ’ οί στρα- 
τιώται,ύποστάντες άπό τής πρωίας τόν έκ πλει- 
ονων ή τετρακοσίων πυροβόλων κίνδυνον, φε- 
ρόμενοι ποτέ μέν είς τό πρόσω, ποτέ δέ οπίσο» 

καί όντες αδύνατοι ϊν’ άντιμάχωνται πρός εχ
θρόν αόρατον άδιαλείπτως αύτούς πυροβολοΰν- 
τα , ϊδόντες εαυτούς τέλος περικεκυκλωμένους, 
άπεβαλον τήν προτέραν ορμήν καί ένέργ'ειαν.

Τότε δέ έκ δεξιών έπί τά αριστερά αί τά
ξεις τών Πρώσσων προέβαινον άλαλάζουσαι, 
και μιγνύουσαι τάς κραυγάς αύτών τώ  κροτώ 
παντοίων πυροβόλιον ό'πλων. Τότεαί γαλλικαί 
ταςεις ταραττονται, και παντες ορμωσι συγ- 
κεχυμένως τείνοντες πρός τό Σεδάν, ό'που συρ- 
ρεε* αύτομάτώς ώς είς χ αίνον βάραθρον ά'παν 
το γαλλικόν στράτευμα μετά τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Ναπολέοντος.

Β .

Ή  Τροπή.

Περί τήν έ'κτην τής έσπε'ρας ώραν ό Ναπο
λέων προσκαλεΐ τόν στρατηγόν Δουκρώ καί προ
τείνει αύτώ ϊν άναδεχθή αύτός τήν διοίκησιν 
τοΰ στρατεύματος, καταλυθέντος τής στρατη
γίας τοΰ Βίμπφεν. ’Αλλ’ ό στρατηγός ούτος 
έφανέρωσε τη αύτοΰ Μεγαλειότητι ό'τι, ούτως 
έχόντων τών πραγμάτων, δέν έδύνατο ϊνα δε- 
χθη την στρατηγίαν. ’Ο δέ στρατηγός Βίμπ
φεν, φιλοτιμηθείς τήν πρωίαν ϊν’ άναλάβη 
τήν στρατηγίαν, δέν ήδύνατο ί'να παραιτίτΛΐ



νΰν αύτης, ό'τε τά πάντα, άπέβησαν εϊς κακόν.
Τότε ό αύτοκράτωρ έστειλε τούς ζητήσόν

τας τον στρατηγόν Βίμπφεν, οστις ήλθε περι 
τας τρεις μετά το μεσονύκτιον, και άνεχώ- 
ρησεν ήμισεία μετά ταΰτα ώρα έντεταλμένος 

παρα τοΰ Ναπολέοντος ΐνα έλθη είς λόγους τοϊς 
Πρώσσοις περί συμβάσεως (capitulation).

Γ ' .

Τά προηγούμενα τής συμβάσεως.—  Εν- 
τευξις του στρατηγού δέ Βίμποεν και 

τοϋ στρατηγού δέ Μ όλτκε.

ΕίσνίνΘύ)[/.εν τότε πάντες είς μεγάλην τινα 
αίθουσαν, ένθα άνεμείναμεν τουλάχιστον δέκα 
λεπτά τον άνδρα, δστις εμελλεν ΐνα φανερώση 

ήμΐν την προαίρεσιν τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου.
Ό  στρατηγός δέ Μόλτκε εισήλθε μετα τοΰ 

κ ό ρ τ ο ς  δέ Βισμάρκ, τοΰ στρατηγού Βλούμεν- 
θαλ καί τινων αξιωματικών. Χαιρετίσας άπλώς 
ήρώτησε τον στρατηγόν Βίμπφεν άν ήτο έπιτε- 

τραμμένον αύτώ ινα έλθη εις Λογους περι συμ· 
βάσεως. Τοΰ δέ στρατηγοΰ Βίμπφεν κατανεύ- 

σαντος, έγένετο προς ολίγον σιγη. Αλλα παν- 
τες ήσθάνοντο δτι ούτος ήπόρει τ ί εΐπη. Αλλα 
τοΰ στρατηγοΰ Μόλτκε μηδέν λεγοντος, εκρι- 
νεν ΐνα άρξηται πρώτος τοΰ λογου. « Επε- 
θύμουν, λ,έγει, ινα γνωρισ(ο τας ομολογίας τ?,ς 
συμβάσεως, άς ή Α. Μ. ό βασιλεύς της Πρωσσίας 

διανοείται ΐνα δώση ήμΐν. »
— «Είναι άπλούσταται,αποκρίνεται ό στρα

τηγός δέ Μόλτκε. Άπαν τά  γαλλικόν στρά
τευμα είναι αιχμάλωτον μετά τών δπλων και 
της άποσκευής. Αφεθήσονται δέ τοΐς άξιωμα- 
τικοΐς τά  δπλα πρός τιμήν, τής άνδριας αύ
τών -/ ά ρ ιν. ’Αλλ’ έ'σονται αιχμάλωτοι και αύτοί, 

ώς τό λοιπόν τοΰ στρατεύματος. »
—  « Αί συνθήκαι αύται είναι λίαν σκληραί, 

στρατηγέ, ύπελαβεν ό στρατηγός Βίμπφεν · καί 
μοι φαίνεται δτι τής άνδριας αύτοΰ ενεκα τό 
γαλλικόν στράτευμα είναι άξιον έπιεικεστέρων 
δρων. Άρα δέν ητο δυνατόν ΐνα γένηται ή σύμ- 
βασις κατά ταΰτα; παραδώσομεν ύμΐν τό Σε- 
δάν και τό έν αύτώ πυροβολικόν. Λφετε δέ 
τό στράτευμα ΐν αναχώρηση μετα τών δπλων, 
τής άποσκευής και τών σημαιών, επι τώ  μη 
στρατεύσασθαι κατά τόν πόλεμον τοΰτον πρός 
τήν Πρωσσιαν. Και ο μεν αυτοκρατωρ και οι 
στρατηγοί έγγυών αι υπερ του στρατού, οι δ 
αξιωματικοί έγγυώνται κατ’ ίδιαν προφορικώς 

καί έγγράφως κατά ταΰτά· Επειτα τό γαλλι
κόν στράτευμα μεταβήσεται είς μέρος τι τής 
Γαλλίας όρισθέν παρά τοΰ βασιλέως τής Πρωσ. 
σ.ας έν τή συμβάσει, η εις την Αλγερίαν, όπως 

μένη έκεΐ μέχρις ού γενηται ή εϊρηνη. »
Και προσέθηκεν άλλας τινάς τοιαύτας εξη

γήσεις, φαινόμενος δτι ένόμιζε ταχεΐαν τήν ει
ρήνην. ’Αλλ’ ό στρατηγός δέ Μόλτκε [εμεινεν 
άκαμπτος, και άπεκρίθη άπλώς ότι δεν ήόυ- 
νατο ινα μεταβάλη ούδέν τών προλεχθεντων. 
Βλέπων δέ οτι ό τώνΠρώσσων στρατηγός ολίγον 
έκινεΐτο ύπό τών λόγων αύτοΰ, —  « Αλλως τε, 
ειπεν όξυτέρα τη φωνή οΒιμπφεν, εαν μη δυ- 
νησθε ΐνα κατανεύσητε ταΰτα, αδύνατον ίνα 
δεχθώ έκεΐνα, άτινά μ ο ι έπιβάλλετε. Διότι εάν 
ό -γαλλικός στρατός έλθη είς άπόγνωσιν, κινδυ- 
νεύων περι τήςδόξης, ή κατορθώσει ΐνα διαρρήςη 
τά τάγματα ύμών, η άμυνεΐται έν Σεδάν. »

Ό  δέ στρατηγός Μόλτκε διακόψας o’jtov  I 

λέγοντα, »ΐπε.« Σέβομαι ύμάς· γνωρίζω κάλλι- 
στατηνθέσιν ύμών. Αλλάλυποΰμαι μη δυναμε-
νοςΐνα π ρ ά ξω  μηδέν τώνδσα ζητείτε. Τ ο  δ επι-

χειρεΐν έξοδόν τινα είναι ούτως αδύνατον,ως I 

τό άπομάχεσθαι έν Σεδάν. Το γαλλικόν στρά
τευμά είναι έξαίρετον. Το έκλεκτον πεζικό ν I 

είναι άξιόλ,ογον· τό ιππικόν είναι τολμηρόν I 
και άτρομον, τό δέ πυροβολχκον θαυμαστόν, I 

βλάψαν ήμάς μεγάλως. Αλλα μεγα μέρος τοΰ 
πεζικοΰ άπεδειλίασε καί άθυμεΐ. Ελαβομεν σή
μερον ύπέρ τάς 2 0  ΟΟΟ αιχμάλωτων άτριο- 
των. Έν τώ  παρόντι δέν ύπολείπονται ύμΐν 

πλείονες τών όγδοήκοντα χιλιάδων άνδρών. I 
Ούτω δέ τούτων έχόντων, άόυνατον είναι ινα I 
διεξέλθητε διαρρήξαντες τά  περικυκλοΰντα υμάς 
γερμανικά στρατεύματα. Μάθετε οτι έχομεν σή

μερον περί ύμάς 2 4 0  0 0 0  άνδρών καί πεντα
κόσια πυροβόλα, ών τά μεν τριακόσια είναι I 

ηδη έστραμμένα πρός το Σεδάν, τά  ύέ άλλα 
κατασταθήσονταιέκεΐαύριον άμ ήμερα. Εάν δε 

θελη'σητε ΐνα βεβαιωθήτε περι τουτου, δυνα- 

ταί τις τών παρ’ ύμΐν αξιωματικών, άγομε- 
νος παοά τίνος τώ ν ημετερων, ιν επισκόπησή 
τούς κατεχομένους τόπους,δπως ιδη αύτούς αύ- 

τοψεί, καί μαρτυρήση άν ό',τι λεγω ήναι άλη- 
θές. Τό δέ άπομάχεσθαι έν Σεδάν είναι ώσαύ 

τως ύμΐν άδύνατον. Διότι τά μέν τρόφιμα 
άτινα έχ ετε μόλις άρκουσιν είς διατροφήν ύμών 
έπί τεσσαράκοντα οκτω ώρας' απορείτε δε 

ττχντως 7Γθλε^?//-'?ίζ τυαρασχ,ευϊΐς. ))
Μεταβαλών δέ τόν λόγον έπί τό επαγωγό'- I 

τερον ό στρατηγός δέ Βιμπφεν, ύπελαβεν, 
«Νομίζω, δτι και πολιτικώς συμφέρει ύμΐν 

ΐνα κατανεύσητε την έντιμον συμβασιν ήν εςαι- | 
τούμεθα. Μετ’ ολίγον πράξομεν ειρήνην, ήν 
άναμφιβόλως έπιθυμεΐτε καί ύμεΐς. Τό γαλλι
κόν έθνος είναι μεγαλόψυχον και γενναΐον εί- 
περ τ ι καί άλλο, επομένως αισθάνεται τά πρός 
αύτό γενναία έργα καί ευγνωμονεί τοΐς τιμώ - 
σιν αύτό· έάν δέ κατανεύσητε ήμΐν ομολο
γίαν μή άπαρέσκουσαν τόν φιλότιμον γαλ
λικόν στρατόν, η Γαλλία c/. πα σ α μελλ.ει ινα 

εύχαριστηθτί ούχ ήττον αύτοΰ. Ή δέ τοι- 
ούτοις οίωνοΐς πραχθεΐσα ειρήνη ελαττώσει 
τήν άπό τής ήττης πικρίαν, και έσεται 
βεβαίως διαρκής. Προσφερόμενοι δέ πρός 
ήμάς γενναίως, δώσετε ήμΐν άφορμήν άμοι 
βαίας φιλίας, δπως πρέπει ΐνα διάκηντα 
πρός άλληλα δύο μεγάλα όμοροΰντα εθνη. Του
ναντίον δ ε , μεταχειοιζομενοι /ιμας τρ α χ είς , 
έξοργίσετε αναμφιβολως το γαλλικόν στρατευ— 

μα · τό δέ φιλότιμον ήμών έθνος άγανακτη'σει 
άπαν. Οΰτω δέ άναζωπυρήσετε τά ύπό τής 
παιδείας κατευνασθέντα ηδη άπό πολλοΰ πάθη, 
καί κινδυνεύσετε ΐνα έκκαύσητε πόλεμον άτε- 
λεύτητον τών Γάλλων καί τών ΙΙρώσσων πρός

άλληλους.»
Πρός ταΰτα ό μέν στρατηγός δέ Μόλτκε έσιώ- 

πησεν· ό δέ Βισμάρκ άναστάς,
—  «Μωρία άν ητο πάλιν, άπεκρίθη τρα- 

χέω ς, τό νομίζειν ότι οί Γάλλοι δυνανται ΐνα 
σ υ γ χ  ωρη'σωσί ποτε ήμάς εύτυχήσαντας έν τώ  πο- 
λέμ».). Εισθε έθνος εύόργΛ,τον, φθονερόν, ζηλό- 
τυπον καί άμέτρως ύπερήφανον. Διότι άπο δυο 
αιώνων οί Γάλλοι απεκηρυςαν τριακοντακις 
πόλεμον τοΐς Πρώσσοις...τοΐς Γερμανοΐς. Απε-

I κηρύξατε δέ τόν παρόντα πόλεμον ώς προτοΰ, 
πάντοτε έκ ζ/)λοτυπίας· έπειδή τό τρόπαιον

της Σαδόβας « οΰκ έά ύμάς καθεύδειν .»

Καί δμως ή άπό τής νίκης έκείνης δόξα ούδό- 
λως έβλαψε τήν πατρίδα η τήν δόςαν ορών. 

Αλλά νομίζετε δτι τό νικάν και ή απο τώνπα- 
λέμων δόξα είναι δεδομένα μόνον τοΐς Γαλλοις.
Διό δέν άνέχεσθε ούδέν δμορον έθνος ισχυρόν 
καί ισοδύναμον ύμΐν. Καί άφοΰ δέν ήδυνήθητε 
ΐνα συγχωρήσητε ήμΐν τήν έν Σαδόβα νίκην, ήτις 
δέν έ'βλαψεν ού'τε τά συμφέροντα ύμών ούτε τήν 

δόξαν εταπείνοισε, πώς συγχωρήσετε ποτε ήμΐν 
τήν έν Σεδάν συμφοράν ; Αλλ έάν νΰν πραςω- 

μεν ειρήνην, βεβαίως μετα πέντε ή δεκα έτη, 
δταν δυνηθήτε, πολεμήσετε πάλιν. Ταύτην τήν 
χάριν άποδώσουσιν ήμΐν οί Γάλλοι! . . . Αλλ 
ικανά ταΰτα. 'Η Γαλλία πρέπει ΐνα κολ.ασθή 
τέλος τής ύπερηφανίας καί φιλοδοξίας αύτή; 
ποοσβαλλούσης πάντας. Διότι καί ήμεΐς θέλο- 
μεν τέλος ΐν’ άναπαυώμεθα και ασφαλ,ίσωμεν 

τά τέκνα ήμών. Πρός τοΰτο ανάγκη πάσα ΐνα 
ύπάρχη με.αξύ τής Γαλλίας καί τ ί ς  Γερμανίας 
μεθόριον άμυντικόν καί άνυπέρβλητον. Εχομεν 
χρείαν έπαρχιών τινων και φρουρίων άσφαλι- 

ζόντων ήμάς είς αιώνα άφ’ ύμών. »
Ό  δέ στρατηγός δέ Βίμπφεν άπεκρίθη πρός 

τόν Βισμάρκ.
— -«  Έ σ τ ω ·  άλλά μοι είναι άδύνατον ΐν*

I ύπογράψω τοιαύτην σύμβασιν, καί είμεθα έτοι* 

μοι ΐνα έπαναλάβωμεν τήν μάχην. ))
Τότε ό στρατηγός Καστελνώ, ύπολαβών τόν 

I λόγον, είπεν οκνών
—  « Νομίζω δτι είναι ήδη ώρα ΐνα δη

λώσω ύμΐν τό άγγελμα τοΰ αύτοκράτορος. a

—  « Λέγετε, στρατηγέ, είπε πρός αύτόν 4 

Βισμάρκ.»
— - « Έπιτετραμμένον μοι είναι παρά τοΰ αύ- 

τοκράτορος τών Γάλλων,λέγει ό Καστελνώ, ΐν' 

άναμνήσω τήν αύτοΰ Μεγαλειότητα, τόν βα
σιλέα τής Πρωσσίας, δτι έστειλεν αύτώ τό ξί’- 

φος άπλ.ώς, καί παρέδωκεν αύτός έαυτόν αύτώ 
παντελώς έ'κδοτον, έλπίσας δτι ό βασιλεύς 

τής Πρωσσίας, κινούμενος έκ τής παντελοΰς 
ταύτης παραχ ιορήσεως, τιμήσει αύτήν καί θε
λήσει τούτου χάριν ΐνα συγχώρησηι τώ  γαλ- 

λικώ στρατί) σύμβασιν άντάξιον τής άνδρίας 

αύτοΰ. »
— « Τοΰτο μόνον είναι τό άγγελμα τοΰ 

αύτοκράτορος; » ήρώτησεν ό Βισμάρκ.

—  « Ναι, » άπεκρίθη ό στρατηγός,
— « ’Αλλά πότερον, τό παραδοθέν ξίφος 

παρά τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος τοΰ τρί
του είναι τό ξίφος τής Γαλλίας, η τό ξίφος 
τοΰ αύτοκράτορος; Έπειδή, έάν ήναι τής Γαλ
λίας,  τό μέν άγγελμα είναι σπουδαιότατον, 
αί δέ όμολογίαι δύνανται ΐνα μεταλλαχθώσι 

μεγάλως. »
— ■ « Τό ξίφος είναι μόνον τό τοΰ Ναπο

λέοντος, άπεκρίθη τραχεως ό στρατηγός Κα

στελνώ. »
—  « Τ ό τε , λέγει ό στρατηγός δέ Μόλτκε 

ύπολαβών ταχέως τόν λόγον καί ύποχαίρων, 
αί όμολογίαι δέν μεταβάλλονται. » Καί προσ
έθηκεν·— « Ό  αύτοκράτωρ μέλλει ΐνα έπι- 
τυ'·/η ύπέρ έαυτοΰ δ,τι  άν ζητήση. ))

Ό κόμης Βισμάρκ καί ό στρατηγός δέ Μόλτκε 
έφαίννοτο μή οντες τής αύτής γνώμης. Διότι 
ό μέν έφαίνετο έπιθυμών τό τέλος τοΰ πολέ
μου, ό δέ τούναντίον· Πρός δέ τούς τελευταίους 
λόγους τοΰ στρατηγοΰ δέ Μόλτκε ό στρατη

γός δέ Βίμπφεν, άναστάς,

— « ’Ανάγκη, είπεν, ΐν’ άναλάβωμεν πάλιν 

τήν μά-/ην. »
—  'Η άνακωχή, ύπελαβεν ό στρατηγός δέ 

Μόλτκε, λήγει αΐριον περί τήν τετάρτην τής 
πρωίας. Τήν τετάρτην ώραν άοξόμεθα τοΰ πυ- 
ροβολεΐν.

Τότε πάντες ανέστησαν. Οί δέ ίπποι ζητη- 
θέντες ήσαν ήδη έτοιμοι. Ψυχρά σιωπή κα- 

τέσχε πάντας έπί τινα λεπτά, μέχρις ού 
ύπολαβών ό Βισμάρκ,

— « Μαλιστα, στρατηγέ, οί άνδρες ήμών 
είναι γενναίοι, είπε πρός τόν στρατηγόν Βίμπ
φεν , καί ηρωικοί. Γνωρίζω σαφώς δτι αϋ- 

ριον άνδοαγαθήσουσι θαυμασίως καί βλάψουσι 
μεγάλως ήμάς. ’Αλλά τί τούτου όφελος; Αύ'- 
ριον τήν έσπέραν ή κατάστασις ύμών έσται 

τοιαύτη, όποία’ είναι σήμερον, καί μέλλετε ΐνα 
μέμφησθε εαυτούς εις τήν άδικον καί ματαίαν 
απώλειαν πολλών Γάλλων καί Πρώσσων. Μή 
διαλύσατε τήν κοινολογιαν ύπ’ οργής. Έπειδή 
ό Κ. δέ Μόλτκε βεβαίως δύναται ΐνα πείση 
ύμάς δτι μωρία έ'σται πάσα άπόπειρα πρός τό 
άνθίστασθαι. »

Τότε πάντες άνεκάθισαν. Ό δέ στρατηγός 

δε Μόλτκε είπε,  —  « Διαβεβαιοΰμαι πάλιν 
έκ νέου τοΰτο, δτι είναι άδύνατον ΐναδιαφύγητε, 
καί άγωνιζόμενοι τόν έσχατον άγώνα. Επειδή, 
πλήν τοΰ πλήθους τών στρατευμάτων καί τών 
πυροβόλων, κατέχομεν περί ύμάς τοιαύτας το
ποθεσίας , ωστε δυναμεθα έν όλίγω χρόνω ΐνα 
εξολ^οθρεύσωμεν τό Σεδάν,  τό μόνον ύπο- 
λειφθέν ύμΐν καταφύγιον. Κατέχομεν ασφαλώς 
πασαςτας εςόόους, καί μάτην έπιχ ειρήσετε ΐνα 
διαρρήξητε τόν κύκλον, είς ον είσθε συγκεκλει- 
σμένοι.

— Αί τοποθεσίαι αύται δέν είναι ούτως ίσχυ- 
ραί, ώς λ,έγετε, άπεκρίθη αύτώ ό Βίμπφεν. »

—  « Δέν γνωρίζετε τήν τοπογραφίαν τών 
περιχώρων τοΰ Σεδάν, είπεν ό Μόλτκε. Έτέρα 
τοΰτο άπόδειξις τής κουφότητος καί τής οίή- 
σεως τοΰ έ'θνους ύμών. ’Αρχομένου τοΰ πολέ
μου διενείματε πάσι τοΐς άξιωματικοΐς τούς 

γεωγραφικούς πίνακας τής Γερμανίας, μή εχον
τες πίνακας τής Γαλλίας, όπως μάθητε τήν 
γεωγραφίαν τοΰ ίδίου ύμών τόπου. Έπαναλέγω 
λοιπόν ύμΐν, αί τοποθεσίαι, άς κατέχουσι περί 
ύμάς τά  γερμανικά στρατεύματα, είναι ού μο
νόν ίσχυρόταται, άλλά καί φοβεραί καί άπρότ- 
μαχοι.»

» Ό στρατηγός Βίμπφεν έσιώπησε , μή εύ- 
ρών μηδέν ΐν ’ άποκριθή πρός τήν έντονον καί 
άληθή ταύτην επιφοράν τοΰ Πρώσσου στρατη
γοΰ. Υπολαβών δ’ όλίγω ύστερον,

—  « Επιτρέψατε μοι λοιπόν, λέγει ,  ΐνα 
πέμψω άξιωματικόν τινα σκοπήσοντα τάς φο- 
βεράς δυνάμεις καί τοποθεσίας, περί ών λέ
γετε, καί, έπανελθόντος αύτοΰ, σκέψομαι περί 
τοΰ πρακτέου. »

■—  « Περιττόν καί μάταιον τοΰτο, άπεκρίθη 
τραχεως ό στρατηγός δέ Μόλτκε. Δύνασθε ΐνα 
με πιστεύσητε. Άλλως τε  ούδέ καιρόν πολύν 
έχετε ΐνα σκεφθήτε , έπειδή είναι ήδη μεσονύ
κτιον. Τήν δέ τετάρτην εωθινήν ώραν, λήγου
ν/·, ς τής ανακωχής, άρχέται δεινός κανονοβο- 
λισμός πανταχόθεν. »

—  « Αλλ’ όμως, είπεν ό στρατηγός Β ία - 
πφεν, φαινόμενος δτι παραιτεΐται τής γνώμης 
τοΰ έξετάσαι τάς τοποθεσίας τών έχθρών, έγώ 
δέν, δύναμαι ΐνα κρίνω τοιοΰτον πράγμα μό
νος. Πρέπει ΐνα συμβουλευθώ τοΐς συστρατη-

γοΐς μου, ούστινας δέν γνωρίζω ποΰ είναι τήν 

ώραν ταύτην. Δέν δύναμαι ινα δώσω ήμΐν άπό- 

κρισιν πρό τήςτετάρτης ώρας τής πρωίας. 'Όθεν 
είναι άναγκαΐον ΐνα παρατείνητε τήν άνακω- 
χ ήν. »

Επειδή δέ ό στρατηγός δέ Μόλτκε ήρνεΐτο 
ΐνα παρατείνη τήν άνακωχήν, ό κόαν-ς Βισμάοκ 
νευσας πρός αύτόν, έψιθύρισε λόγους τινάς, οϊ- 
τινές μοι έφάνησαν οημαίνοντες δτι ό βασι

λεύς φθάνει τήν έννάτην ώραν, καί έπρεπεν ΐνα 
περιμείνη αύτόν. Τότε μετά τινα σκεψιν ό στρα
τηγός δέ Μολτκί, τρεπόμενος πρός τόν στρα
τηγόν Βίμπφεν, είπεν δτι κατανεύει ΐνα πα
ρ ατεινη τό τελευταΐον τήν άνακωχήν μέχρι τής 
έννάτ/ις ώρας.

Η κοινολογία ήτο σχεδόν τετελειωμένη. Οΐ 
στρατιώται άπηλλάχθησαν τής άναγκης τοΰπα- 

ραδοΰναι αυτοί τά όπλα· τοΐς δέ άξιωματικοΐς 
ε'μελλον ΐν άφεθώσι τά δπλα, οί ίπποι καί πάντα 
τα πράγματα αύτών. ’Αλλ’ αί συνθήκαι αύται 
έβιάσθησαν ύστερον.

II Α Λ Α Μ Α Χ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ

Α Π Ο Ι Κ Ι Α  Τ Ο Υ  Β Α Α Λ .

Γερμανός τις άποικος,άπελθών πρό τινων ετών 
είς τό Εύελπι άκρωτήριονπρός εμπορίαν, έ'πεμ- 
ψεν εσχάτως πρός τήν ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ή ς  Αύ- 

γ ο ύ σ τ η ς  επιστολήν αξιόλογον διαγράφουσαν 
τήν ελάχιστα γνωστήν νέαν άποικίαν Βά- 
αλ. Ή επιστολή είναι γεγραμμένη έ'κ τίνος 
πόλεως, ής μάτην ζητεί τις τό δνομα έπί τοΰ 
γεωγραφικού πίνακος τής ’Αφρικής,όνομαζομένης 
Πνίελ, κείμενης έπί τών οχθών τοΰ ποταμού 
Βάαλ, δστις ορίζει τήν μικοάν ολλανδικήν 

δημοκρατίαν τοΰ ποταμού Orange άπό τής 
αγγλικής αποικίας τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής 
Έλπίδος.

« 'Π παράδοξος αΰτη πόλις, γράφει ό αντα
ποκριτής τής γερμανικής έφημεοίδος,κατεστάθη 
πρό μικροΰ. Οΐ πανταχόθεν τής γής συνελθόντες 

κάτοικ.οι αύτής περί 2 0  0 0 0  διαιτώνται τήν 
μέν νύκτα έν σκηναΐς, έν άμάξαιςή έν ποοσκαί- 
ροις ξυλίναις ή λιθίναις οίκίαις, τήν δέ ημέραν 
διασπείρονται παρά τάς δχθας τοΰ Βάαλ, 
καί ύπό τόν φλέγοντα τής Αφρικής ήλιον σκά- 
πτουσι τήν γήν άνδρες, γυναίκες και παΐδες, 
ζητοΰντες άδάμαντας. »

Τών κόπων καί τών ταλαιπωριών αύτοι άντα- 
μείβονται θαυμασίως, ώς έν ούδεμιά άλλη άδα- 
«,αντοφόρω χώρα. Γνωρίζω εταιρίαν τινά έλ- 
θοΰσαν έκ Ναάλ, συγκειμένην έκ τεσσάρων έταί- 
ρων, άγόντων περί 5 0  μαύρους δούλους, ήτις 
έντός μιάς έβδομάδος εύρεν έν μια καί 
τή αύτή οπή είκοοιτρεΐς άδάμαντας πιοληθεν- 
τας έν ’Αγγλία άντί 1 5 0  χιλιάδων λιρών. 'Ο 
μέγιστος αύτών είχε βάρος 107  ο δέ μετ ’ 
αύτόν 3 7  καρατίων.

’Αλλά μάλιστα ώφελοΰνται οΐ άγοράζοντες 
έπιτοπίως τούς άδάμαντας, άπολαύοντες πολ
λάκις τής άχρηματίας, ή τής κραιπάλης τών 
αδαμαντοθηρών. Έκαστον τμήμα τής άδαμαν- 
τοφόρου γής έ'χει ίδιον δνομα · Good Hope, 
bad hope, Gong-gong κ .λ .

Ε κπ λή ττετα ι τις βλέπων τ ί δύναται ΐνα 
κατορθώση ό άνθρωπος αγόμενος ύπό τής έλ
πίδος τοΰπλουτήσαι ταχέως. Αλλ’ ή τύχη εί

ναι τυφλή. Καί έν ώ τινες έργαζόμενοι νυχθη

μερόν απο πολλών μηνών δέν εύρον μέχρι σή
μερον ούδέ τόν έλάχιστον άδάμαντα, άλλοι, 
άμ άποβαντες συνέλεξαν άκόπως έντός ολί

γων έβδομάδων άδάμαντας άξιους 6 ή 7 χ ι
λιάδων λιρών, καί τινες έγένοντο ύπέρπλουτοι 
έντός ολίγων ήμερών.

II θερμότης τοΰ ήλίου είναι άφόρητος, 
καί δμως πάντες εργάζονται άδιαλείπτως 
νυχθημερόν. Καί κατά μέν τήν πρωίαν καί τήν 
έσπέραν οΐ έργάται, μή ένοχλούμενοι ύπό τής 

θερμότητος τοΰ ήλίου, σκάπτουσι, κατά δέ τάς 
θερμοτάτας τής ή μέρας ώρας πλύνουσι τήν έξο- 
ρυχθεΐσαν γήν,έν ή εύρίσκουσι τούς άδάμαντας, 
ών τινες ε'χουσιν αξίαν έως εξ χιλιάδων λιρών. 
Οΐ πλεΐστοι είναι διαυγέστατοι- άλλοι δέ έ'χουσι 
κηλίδας , αΐτινες άφαιροΰσιν ύπέρ τά τρία τέ 
ταρτα τής άςίας αύτών. Άλλο ι δέ είναι οΰτω 
ρυπαροί, ώστε χρησιμεύουσι μόνον εϊς κα
τασκευήν κόνεως άδαμαντίνης πρός στίλβωσιν 
τών άδαμάντων.

’Αλλ’ ώς εί τοσοΰτος πλούτος δέν ήρκει πρός 
ευδαιμονίαν τής νέας ταύτης αποικίας, διεδόθη 
αίφνης πρό τινων μηνών λόγος περί άνευ- 
ρέσεως χρυσοφόρων γαιών ού μόνον έν τή 
κοιλάδι τοΰ Βάαλ άλλά καί παρά τήν Κουΐν- 
στάουν καί τήν τοΰ πρίγκηπος Αλβέρτου, καί 
πρός ταΐς άλλαις εύτυχίαις έξευρέθησαν άμα 
στρώματα άφθονα γαιανθράκων εν τή  χώ 
ρα τοΰ Στεμβέργ.

Αΐ εύφρόσυνοι αύται άγγελίαι, έπαλλήλως 
έλθοΰσαι άπήλλαξαν τής ληθαργίας τούς πρώ
ην τής άποικίας τού Εύέλπιδος άκρωτηρίουεύρ(ο
παίους καί εγχωρίους κατοίκους, καί ή άποικία 
τοΰ άκρωτηρίου μετεβλήθη αίφνης εις φωλεάν 
πολυάσχολων μυρμήκων· διότι πλήθος πλοίων 
φθάνουσιν έξ Αγγλίας καί Αμερικής φέροντα 
άδιαλείπτως νέους άποίκους.

II θερμότης τοΰ κλίματος τών χωρών 
τούτων ήτο άν άφόρητος κατά τό θέρος, 
έάν μή ήλαττοΰτο ύπό τών καταιγίδων. Αί 
καταιγίδες τής Αφρικής,δταν έπισκήπτωσι μετά 
βροχής, αστραπών καί κεραυνών, άπεργάζονται 
τό μεγαλοπρεπέστατον καί φοβερώτατον τών 
θεαμάτων· διότι ό ούρανός και ή γή φαίνονται 
οίονεί συντριβόμενοι είς μυρία, αΐ δέ άστρα- 
παί παρέχουσιν έπί πολλάς ώρας θέαμα άπει- 
ρομεγέθους πυρκαΐάς.

Κατά τό έτος 1 8 6 9  εύρέθη σαν μόνον 141 
άδάμαντες, αξίας7 4 0 5  λιρών κατά δ ετό  έτος 
1 8 7 0  εύρέθησαν 5 0 5 1  άδάμαντες 4 2 4  9 1 0  

λιρών στερλινών, μή λογιζομένου τοΰ ’Α στέ-· 
ρος τ ή ς  νοτ ίου Χφρ ική ς,τοΰ μεγίστου τών 
μέχρι τοΰδε έν τη κοιλάδι τοΰ Βάαλ εύρεθεν- 
των άδαμάντων , άξίου 5 0 0 0  0 0 0  φράγκων, 
και τριών άλλων μικρότερων, άξίων 2 5  χιλιά
δων λιρών. Αφότου ό άπειρος τής χώοας ταύ
της πλούτοςάπεκαλύφθη,άνεφύησαν πολλαί δια- 
φοραί μεταξύ τών ιδιωτών περί κτήσεως τοΰ 
έδάφους, μάλιστα δέ μεταξύ τής ολλανδικής 
άποικίας τοΰ Ποταμού Orange καί τής άγγλι- 
κήςτοΰ Εύέλπιδος Ακρωτηρίου, ίδιοποιουμένης 
τήνκτήσιν τών άδαμαντοφδρωνοχθών τοΰ Βάαλ. 
Τό ζήτημα μέλλει ΐνα κριθή ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
της Γερμανίας. Από τής έξευρέσεως τώνάδαμαν- 
τοφόρων τούτων πηγών, άφ ών ή Αγγλία καί ή 
’Αμερική κατεκλύσθη άδάμασιν,οΐ άδαμαντοπώ- 
λαι,  δσων ή περιουσία σύγκειται μόνον έξ άδα
μάντων , ήρξαντο ΐνα πωλώσιν όσον τάχιστοί 
αύτούς εύτελέστερον.



68 eoNiKH ε π ι ο ε ή Ρ Η Σ ί ΐ .

Η Π Ο Ι Κ Ι Λ Η .

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Ο ΔΕΓΓΕΡΟΣ.

*0 ’Αλέξανδρο; Μαυροκορδάτος ε-γενν-̂ θνι έν 
Κωνσταντινουπόλει κατά το έ'τος 1791  , είσ- 
ήλθεπροώρως είς την περίφημον σχολήν του Κου- 
ρουτζεσμέ, είς ην έφοίτων τότε πάντες οί τα 
πολιτικά έκλέξαντες Φαναριώται, έ'νθα ταχέως 

έ'ιχαθε τήν τουρκικήν, τήν περσικήν, τήν αρα
βικήν, τήν γαλλικήν, την ιταλικήν καί ελλη
νικήν γλώσσαν. ’Εν έ'τει 18 12  έπορεύθη μετά 
τοΰ θείου αύτοΰ Ίωάννου Καρατσά, άναγορευθέν- 
τος Όσποδάρου, είς Βουκορέστιον. ’Λλλ’ άποτε- 

θεντος τούτου τής αρχής μετά τινα έ'τη, ό Μαυ
ροκορδάτος άπήλθεν είς τήν 'Εσπερίαν Εύρώ- 
πην, καί έπί τών άποκατασταθέντων Βουρβώ- 
νων ( 1 8 1 5 )  είς τήν Γαλλίαν, ένθα έ'λαβε τήν 
παιδείαν καί τήν πολιτικήν εμπειρίαν, έφ’ 
η διέπρεψαν άνεκαθεν οί Φαναριώται, καί ήτις 
τοσοΰτον έγένετο χρήσιμος τί) άναγεννηΟείση
Έλλάδι.

Διότι καθ’ δλην τήν τουρκικήν κυριαρχίαν 
οί Φαναριώται η σαν, ώς γνωστόν, ή κεφαλή, ώς 
οί κλέπται καί οί άρμαρτωλοί ήσαν αί χεΐρες καί 
ή δύναμις τοΰ ελληνικού έθνους · διό καί ή 
παιδεία διεδόθη άπό τούτων εϊς τά πολεμικά 
καί ήμιβάρβαρα της Ελλάδος φύλα. 'II έπί- 
δοσις καί ή δόξα τών Φαναριωτών ήρξατο άπ’ 
αύτής τής ήμέρας τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως , αρχήν λα'ό'οΰσα άπό τών προνο
μιών, ά'στινας οί σουλτάνοι έ'δωκαν απ’ αρχής 
τή ελληνική εκκλησία καί τώ  πατριάρχη· Διότι 
Μωχάμ,εθ ό δεύτερος καί οί διάδοχοι αύτοΰ ού 
[/.όνον ύπε'μ.ειναν έν Κωνσταντινουπόλει τήν χρι
στιανικήν θρησκείαν, άλλά καί υπέταξαν τώ πα
τριάρχη τής Κωνσταντινουπόλεως άπαντας τούς 

έπισκοπικούς θρόνους τής ’Ππείρου, τής Θεσσα
λίας, τής Μακεδονίας, τής Πελοπόννησου καί

Αί νέαι ΆΟηναι.

τής Μικράς Ασίας. ’Επέτρεψαν δέ μάλιστα ΐνα 
ό πατριάρχης διοική κατ’ ολίγον ού [/.όνον τα 
εκκλησιαστικά άλλά καί τά κοσμικά καί ιδιω
τικά πράγματα τοΰελληνικού έ'θνους, ώστε κατα 

τούς πρώτους χρόνους τής κατακτήσεως ό πα
τριάρχης ήτο εκκλησιαστικός άμα καί κοσμι
κός άρχων’ ό δε.τών 'Ελλήνων βίος συνεχέετο 
τώ  τής έκκλησίας, ήτις πανταχοΰ παρούσα καί 

σεβόμενη ηρχε καί σώζουσα συνήπτε τούς δια
φόρους κατοίκους τής ύποδεδουλωμένης 'Ελ
λάδος.

'θ  πρώτος μετά τήν ά'λωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως πατριάρχης Γεννάδιος κατέστησε 
τήν έκκλησίαν, τό πατριαρχεΐον καί τό σχο- 
λεΐον αύτοΰ έν τή συνοικία Φαναρίω. Ύπό δέ 
τήν σκεπήν τοΰ πατριαρχικού θρόνου συνηθροί- 
σθησαν τά ναυάγια τοΰ αρχαίου ελληνικού λαοΰ 
τοΰ Βυζαντίου. 'Οι Φαναριώται άνεφάν/; σαν τότε 
έστία φωτός, κοινωνία ενεργός συγκεκροτημένη 
έκ τών έξοχωτέρων καί τώ  εθνει προσφιλεστά- 

των άνδρών, τών Κατακουζηνών, τών Παλαιο- 
λόγων , τών Κομνηνών καί άλλίον, οΐτινες έσπού- 
δαζον διαφερόντως περί τήν έλληνικήν φιλο
λογίαν καί τάς άλλα; γλώσσας.

’Αλλ’ οί Φαναριώται δέν έ'λαβον έπί μακρόν 
άλλην αφορμήν τού ώφελ.ηθήναι έκ τής παιδείας 
καί εύφυίας αύτών είμή τά αξιώματα τής έκ

κλησίας, ά'τινα άποτελοΰσι τόν δή λαϊκόν λε
γόμενον κλήρον τής ορθοδόξου ανατολικής 
έκκλησίας, οίον τό τοΰ μεγάλου ρήτορος, 
τό τοΰ μεγάλου λογοθέτου καί λοιπά. 
Πολλοί δ αύτών. έχειροτονήθησαν ιερείς, καί 
έγένοντο ύστερον έκ τών μάλιστα δκονομασμέ- 
ν:ον παΤριαρχών καί έπισκ,όπων τής ορθοδόξου έκ
κλησίας. Μόνον δέ μεσοΰντοςτοΰ δεκάτου έβδο
μου αίώνος ήρςαντο ϊνα πολιτεύωνται παρά 
τοΐς Τούρκοις. Εν έ'τει 1 6 3 0  είς αύτών, ό 
Παναγιωτάκης, ιατρός τού μεγάλου Βεζίρου, 
έξελέχθη μέγας διερμηνείς τοΰ διβανίου. 'Γού
τον δέ διεδέξατο έν τη αύτή άρχή Άλε'ξανδρος 
Μαυροκορδάτος ό πρώ τος ,  περί ού άναγκαΐον 
νομίζομεν ϊνα εΐπωμεν ολίγα τινά ένταΰθα.

Β '.

Πρός τό έ'τος 1G35 έπί τής βασιλείας Χμου-

ράτου τοΰ τετάρτου νε'ος τις, εύφυέοτατος και 
ώραΐος τήν όψιν, καταγόμενος έ'κ τίνος αρχαίας 

καί διάσημου οικίας τής Χίου,- ό Παντελή; 
Μαυροκορδάτος άπε'βη είς Κωνσταντινούπολην, 
είς ην ήλθε ζητών χρήματα, φέρων φορτίον 
μεταξωτών υφασμάτων. Διερχόμενος διά τίνος 
τών στενωπών τοΰ Φαναριού είδε τήν Λοξάν- 
δραν, ορφανήν καί μονογενή θυγατέρα τοΰ πρό 
τινων έτών άποθανόντος πλουσιωτάτου Έ λλ η -  
νος Φαναριώτου εμπόρου Σκαρλάτου, ητις έρα- 
σθεϊσα αύτοΰ, κατένευσεν ϊνα νυμφευθή αύτόν. 

’Αλλ’ ό Παντελής Μαυροκορδάτος δέν άπήλαυ- 
σεν έπί μακρόν τού πλούτου τής γυναικός · διότι 
άπέθανε μετ’ ολίγον καταλιπών υιόν άνήλικον, 
τόν ’Αλέξανδρον, όστις εμελλεν ύστερον ϊνα δο- 

ξάση τό όνομα αύτοΰ.
Η Λοξάνδρα έπαίδευσεν επιμελέστατα τόν 

μόνον αύτής υιόν. Διότι, έν ώ άπασαι αί τότε 
Έλληνίδες, απαίδευτοι ούσαι, διήγον βίονδου- 
λοπρεπή, μόναι αί θυγατέρες τών Φαναριωτών, 
έκπαιδευθεΐσαι, ήδύναντο ϊνα παιδεύωσιν έλευ- 
θερίως καί τά τέκνα αύτών. Ή  Λοξάνδρα έπαι- 

δεύθη τήν φιλοσοφίαν καί τήν φιλολογίαν παρά 
τοΰ σοφού Καρυοφίλου. 'Ιερεύς δέ τις , ιστορι
κός άμα καί ποιητής, ό έκ Σκοπέλου Καΐσαρ 
Δαπόντης,διηγείται ό'τι ή φήμη τής Λοξάνδρας 
ήτο τοιαύτη, ώστε πάντες οί τότε τήν Ανατολήν 
περιοδεύοντες διάσημοι ξένοι έσπευδον ΐνα γνω- 
ρίσωσιν αύτήν. Κατά δέ τον ρήτορα ’Ιάκωβον 
τόν ’Αργείον ή Λοξάνδρα ύπερηγάπα ιδίως τήν 
έλληνικήν γλώσσαν, άνεγίνωσκε τούς άρχαίους 
Έλληνας ποιητάς, τούς ιστορικούς , τούς φιλο
σόφους , τούς μεγάλους ρήτορας, ών κατενοει 
καί έσχολίαζε τάς δυσκολωτάτας ρήσεις. Συν- 
ήρχοντο δέ παρ’ αύτήν καί πολλαί άλλαι φι- 
λόμουσοι Έλληνίδες , συγκροτούσα’, γυναικείαν 
τινά άκαδημίαν , ής προήδρευεν ή Λοξάνδρα, 
άναγινώσκουσαι καί σχολιάζουσαι τούς άρχαίους 
Ελληνας συγγραφείς, καί φιλοτιμούμεναι ΐνα 

καθαριζωσι τήν πάτριον γλώσσαν τών βαρβα- 
ρισμών.

'Ο ’Αλέξανδρος,άποσταλείς έν ώρα παρά τής 
μητρός είς Ευρώπην, διέμεινεν έπί μακρόν έν

e o N i K H  ε π ι ο ε Ω Ρ Η Σ ι ς .

*Ρώμη, έν Βικεγκία, έν Φλωρεντία καί έν Πα- 1 
ταβίω, ένθα εμαθε τήν ιατρικήν. Έπανελθών δέ 
ο’ίκαδε, ευδοκίμησε διδάσκων έν τ ή  έν Φανα
ρίω συσταθείση σχολή Μανολα/,η τοΰ Καστρια- 
νοΰ. 'Ο περίφημος περιοδευτής Τουρνεφόοτιος, 
ό'στις περιώδευε τότε κατά τήν ’Ανατολήν, μνη

μονεύει αύτοΰ έν ταΐς πρός τόν Ποντσαρτραιν 

έπιστολαΐς, ώς όντος έκ τών σοφωτάτων ού μ ό

νον Ελλήνων άλλά καί άλλων συγχρόνων Εύ- 
ρωπαιων. Ή ιατρική έ'λαβε τότε μεγάλην επ ι- 

δοσιν έ'νεκα τής ύπό τού Harvey έςευρεθείσης 

κυκλοφορίας τοΰ αίματος. 'Ο Μαυροκορδά- 
τος έγραψε τότε άξιόλογον περί τής σπουδαιό

τατης ταύτης λειτουργίας τών οργανικών σ ω 

μάτων πραγματείαν , 
έπιγεγραμμένην «De in- 
strumento respirationis 
et cil’culationc sangui

nis», ήν αύτός μετέφρα
σαν άπό τής λατινικής 
είς τήν έλληνικήν καί 
του ρκικήν γλώσσαν.
Πρώτος δέ ούτος έκαρ- 
πώσατο έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τήν ήδη έξευ- 
ρεθεΐσαν κυκλοφορίαν 
τοΰ αίματος, διαγινώ- 
σκων τάς άσθενείας έκ 
τής έξετάσεωςτοΰ σφυγ- 
μοΰ καί τοΰ αίματος.

’Λλλ,’ οί νεωτερισμοί 

ούτοι παρ ολίγον ήλ
θαν ϊνα βλάψωσιν αύτόν 
μεγάλως, καί ίσως, έάν 
μή έπετύγχανεν ϊνα 
σώση άναγκαιότατόν 
Ttva συγγενή τοΰ με
γάλου Βεζίρου, έκινδύ- 
νευεν άνπερί τής ζωής.
Αλλ’ ή θεραπεία αυτη 
κατέστησεν αύτόν πε- 
ριφημότατον καί προσ- 
φιλέστατον τώ  διβα- 
νίω. Διό, άποθανόντος 
τού μεγάλου διερμηνέως 
ΙΙαναγιωτάκη , ό Μαυ
ροκορδάτος άνηγορεύθη 
διάδοχοςαύτοΰ* ήδέ Μ ;- 
γ'άλη Εκκλησία, άγω- 
νιζομε'νη τότε πρός τούς 

καθολικούς, θέλοντας 
ϊνα κατακρατη'σωσι τοΰ 

t Αγίου Τάφου, κατέ- 
στησεν αύτόν Μεγ'αν Λογοθέτην.

Κατά δέ τόν έν έ'τει 1 6 8 3  έκραγέντα 
τής Αύστρίας, Πολωνίας, Ένετίας καί Τουρ
κίας πόλεμον, καθ’ δν οί Τοΰρκοι τό μέν πρώ
τον παρ ’ ολίγον έκυρίευον έξ εφόδου τής Βιέν
νης, ύστερον δέ έν ικήθησαν ύπό τοΰ βασιλέως 

τής Πολωνίας Σοβιέσκη,|ό Μαυροκορδάτος συν- 
εκστρατεύων τοΐς Τούρκοις, κατηγορηθείς έπί 
προδοσία, έ'μελλεν ί'να καρατομηθη, έάν μή 
επιστολή τοΰ ΰπ αύτοΰ θεραπευθέντος ποτ| 
άόελφοΰ τοΰ πρώην Βεζίρου Κιουπρουλή έφθανε 
σώζουσα μέν τήν ζωήν αύτοΰ κατά τήν ημέραν 
τής τιμωρίας, άλλ ούχί καί τήν ύπό τοΰ δι

βανίου δημευθεΐσαν μεγάλην αύτοΰ περιουσίαν.
Αλλ ή έπελθοΰσα άλωσις τοΰ Βελλιγραδίου 

ΰπό τοΰ έκλέκτορος τής Βαυαρίας Μαξιμιλιανοΰ 
Τ,νάγκασε τήν ’Οθωμανικήν κυβέρνησιν ΐνα έλθη

είς λόγους περί ειρήνης τή Αύστρία, καί 
ό Μαυροκορδάτος έστάλη παρά τοΰ διβα
νίου τότε πρεσβευτής μετάτοΰΣουλφουκάρ πρός 
τ ον αύτοκράτορα τής Αύστρίας. ’Αλλά τά τε
λευταία τών πρός τούς Τούρκους πολεμούντων 

χριστιανών κατορθώματα κατέστησαν τον αύ
τοκράτορα ουτω δυσδιάλλακτον, ή δέ περί τάς 
πρεσβείας πολιτική ήτο τότε ουτω β;αδεΐα, 
ώστεο Μαυροκορδάτοςήναγκάσθηπρώτον μέν ϊν’ 
άπέλθη άπρα κτος, ύστερον δέ ΐνα διατελη πραγ'- 
ματευόμενος τήν ειρήνην έπί τέσσαραό'λα έ'τη, 
μέχρις ού ύπέγραψεν εν έ'τει 1 69 8  τήν εν Καοόλο- 
βιτζ γενομένηνί ειρήνην. ΙΊροσηνέχθη δέμετά το- 
σχύτης δεξιότητος, ώστε ό αύτοκράτωρ Λεο-

’Αλέςανδρος Μαυροκορδατος 6 δεύτερος.

πόλδος, έκπεπληγμένος τάς άρετάς τοΰ άνδρός, 
έδωρη'σατο αύτώ 5 0  0 0 0  φιορινίων, καί εν λαμ

πρόν άντίτυπον τής Βυζαντινής, λαβών αύτό 
Ικ τής βιβλιοθήκης τής Βιέννης. Προσηγόρευσε 
δέ αύτόν π ρ ί γ κ η π α ,  καί τούς απογόνους αύ
τοΰ. Ό  δέ σουλτάνος προσηγόρευσεν αύτον 
έξ άπορ ρ η 'τω ν .

’Αλλά, γενομένης τής ειρήνης, καί τοΰ Μαυ- 
ροκορδάτου έπανελθόντος εϊς Κωνσταντινούπο- 
λιν παντοδυνάμου , τό μέν διβάνιον , δυσα
νασχετούν πρός τάς ύπηρεσίας τοΰ Έλληνος, 
μάτην προϋ'τεινεν αύτώ ϊν άονηθή τήν πάτριον 
θρησκείαν έπί μεγάλαις άμοιβαΐς· ό δέ λαός 
τής Κωνσταντινουπόλεως έστασίασε πρός τό 

διβάνιον ώς προδόν διά τοΰ Μαυροκοοδάτου 
τοΐς άπίστοις τά  συμφέροντα τής Τουρκίας, καί 
όρμήσας έλαφυραγώγησε τόν οίκον αύτοΰ, διεκ-

φυγόντος μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ εϊς Σωζόπολι», 

ένθα διέμεινε μέχρις ού τό διβάνιον προσεκα- 

λεσεν αύτόν ττάλ,ιν έπί την αρχήν.

’Απέθανε δέ ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό 

πρώτος όγδοήκοντα έτών ών ( 1 7 0 9 ) ,  κατα- 

λείπων διάδοχον τοΰ άξιώυ.ατος τόν υιόν αύτοΰ 

Νικόλαον.

Δ '.

Νικόλαος ό Μαυροκορδάτος είναι ό πρόδρο

μος τών Ελλήνων ηγεμόνων τής Βλαχίας καί 

Μολδαβίας, οΐτινες έ'κτοτε έξελέγοντο άνεξαιρέ- 

τως έκ τών μεγάλων διερμηνέων τοΰ διβανίου, 

μελλόντων ούτως είπεΐν Όσποδάρων.
Αλλ ή βασιλεία αύ

τοΰ, μεστή περιπετειών 
γ-νομένη καί ταραχών, 
προσημαίνει ηδη τούς 
άπό τής άρχής ταύτης, 
ήν τοσοΰτον έπόθουν οί 
Φαναριώται, κινδύνους, 
καί τό κακόν τέλος, 
ό'περ έ'λαβον οί πλεΐστοι 
τών διαδόχων αύτοΰ. 

Διότι, άμα καταστήσας 
έν ταΐς ήγεμονίαις κυ- 
βέρνησιν πατρικήν καί 

εύτακτον, κατελύθη, ρα- 
διουργηθείς έν τώ  σα- 
ραίω, τής άρχής, είς 
ήν κατεστάθη ό ιστορι
κός πρίγκηψ Δη μητριός 
Καντεμίοος, καί μόλις 
διέφυγε τον διά τής άγ- 
χόνης θάνατον. Μετ’ 
ολίγον ό Καντεμίρος, 
διαβληθείς πρός τό 
διβάνιον, ό'τι έφρόνει 
κρυφίως τά  τής 'Ρωσ
σίας, όπου ή θυγάτηρ 
αύτοΰ' ένυμφεύθη πρίγ- 
κηπά τινα Γαλιτζίν τό 
όνομα, κατελύθη καί ού
τος τής άρχής.

Αλλά μετ ’ ολίγον ό 

Νικόλαος Μαυροκορδά
τος ,  διαλλαχθείς πρός 
τό διβάνιον , άνέλαβε 

πάλιν τήν ηγεμονίαν τής 
Βλαχίας, ήτινι προσε- 
τεθη ή Μολδαβία, διοι- 
κουμένη τέως ύπό τ ί 
νος τών Κατακουζηνών. 

Εκραγέντος δέ τότε πάλιν πολέμου τής Αύ
στρίας καί τής Τουρκίας, ό Κατακουζηνός έζη'- 
τησε κρυφίως βοήθειαν παρά τής Αύστρίας, 
ό'πως άνακτη'σηται την άφαιρεθεΐσαν αύτώ αρ

χήν. Ο δέ Νικόλαος Μαυροκορδάτος, προδοθείς 
ύπό τινας τών έν τη αύλή Γολέσκου τό όνομα, 
συλληφθείς, άπήχθη αιχμάλωτος ύπό συμμ.ο- 
ρίας φρονούντων τά τής Αύστρίας εις Τρανσυλ
βανίαν, έ'νθα κατεσχέθη μέχρι τής έν Πασσάρο- 
βιτζ γενομένης ειρήνης, οτε έλευθερωθείς άνέ
λαβε πάλιν τήν ήνεμονίαν τής Βλαχίας. Κατά 
τά  τελευταία έ'τη τής ηγεμονίας αύτοΰ έπεμε- 
λ.η'θη μάλιστα τής γεωργίας τής χώρας, και 
έφιλ.οτιμ.ήθη ϊνα προσκαλέση είς Βουκορέστιον 
τήν έλληνικήν νεολαίαν, ύπέρ ής κατεστ·/;σε 
πανεπιστήμιον , ό'περ διετέλεσεν άκμάζον έπί 

μακρόν. Έτελεύτησε δέ έν Βουκορεστίω, και



ένεταφιασθη έν τινι μοναστηρίω, ό'περ έκτισεν 

ού μακράν τίίς πρωτευούσης πόλεως.
’Αρκείτωσαν ταΰτα πρός άπόδειξιν τών 

ώφελημ,άτων, ών έγένοντο παραίτιοι οί Φανα- 

ριωται κατά τήν δουλείαν τοΰ έ'θνους. Ίδ ω 

μεν δέ κατωτέοω όποιοι τινες έγένοντο περί 

αύτό αύτονομούμενον.
Χλ,λά τό Φανάριον μετά δύο αιώνων εύτυ- 

χ ίαν έσχε τραγικώτατον τέλος. Διότι οτε ό 
πρίγκηψ Ύψηλάντης ήρε τήν σημαίαν της ir.cn- 
ναστάσεως έν ταΐς ήγεμονίαις, οί Τούρκοι έςε— 

δικήθησαν τιμ.ωροΰντες τούς έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 'Έλληνας. Οί δέ έκ τε τών σφαγών 
της Κωνσταντινουπόλεως και έκ τοΰ ατυχη- 
σαντος έν ταΐς ήγεμονίαις στρατού τού Ύψη- 
λάντου περισωθέντες Έλληνες, καί οί έν ταΐς 
άκχδημίαις της Εύρώπης παιδευόμενοι έ'δρα
μον εις Πελοπόννησον όπως συμμετάσχωσι τοΰ 
ύπέρ ελευθερίας άγώνος. ΚαταλυΟέντος δέ τού 

πολέμου οί πλεΐσοι αύτών , μείναντες έν Γ-λ- 

λάδι, κατεστάθησαν είς τά ; Αθήνας και ωφέ
λησαν παντί τρόπω τήν άρτισύστατον τή ; 
νέας πρωτευούση; πόλεως κοινωνίαν, διαδίδον- 
τες είς τά πλήθη τήν φιλοκαλίαν, καί ένί λό
γω τήν παιδείαν τών νεωτέρων κοινωνιών.

Ε '.

Τή 18 ίουλίου τοΰ I 8 2  1 έτους ό Μαυρο- 
κοοδάτος, έπιβάς πλοίου ύδραιωτικοΰ έξο- 
πλισθε'ντος ίδίαις δαπάναι;, άνήχθη έκ Μασ
σαλίας πλέιον έπι τήν Ελλάδα. ,’Ησαν δε μ,ετ 
αύτοΰ πολλοί φιλέλληνες, έν οΐς και ό ταγμα

τάρχης Ραύ'βώ, υπασπιστής και μέγιστος αύ
τοΰ θιασώτης. Τή δέ 1 1 αύγούστου άπεβη εις 
Μεσολόγγιον, έ'νθα ΰπεδέχθησαν αύτόν εύφη- 

μοΰντες καί άγαλλόμενοι οί 'Έλληνες αρχη

γοί.
Έκ τής πόλεως ταύτης ήκούετο τότε έκ δια- 

λειμμάτων ό κρότος τών κανονίων τής ύπό τών 
Ελλήνων πολιοοκουμένης άκροπόλεως τών Πα
τρών, άμ.υδρώς πως διαγραφομένηςέντώκαπνώ 
τώ  μηνύοντιτόν τόπον, ένθα ήσαν έστρατοπεδευ- 
μ.έναι οί πολιορκούντες. Οί αρχηγοί καί οί προ- 
εστώτες ώδήγησαν τόν Μαυροκορδάτον καί τούς 
περί αύτον μακράν τοΰ πλήθους κατά τινα από
κεντραν υψηλόν καί ύπόσκιον τόπον, διαρρεόμε- 
νον ΰπό γραφικού ρύακος, παρά τά έρείπια 
αρχαίου τινός ναοΰ. Ή ύποδοχή αύτη ήτο πάν
τως όαηοική. Διότι καθίσαντες καθ’ ηλικίαν 
καί τιυ,ήν ήρξαντο ίν ’ άποφαίνωνται έκαστος 
γνώμην, καί πάντες έδίδασκον τούς νεήλυδας 
πώς ειχον τά πράγματα τής πατρίδος. Κατά 
τήν αύτήν ώραν λαμπρά συνοδία πολεμιστών 
ήρχετο πρό; αύτούς καταβαίνουσα τά όρη. Προη
γούντο δ ’ αύτής ό ’Αθανάσιο; Κανακάρης, προ- 
εστώς τών Πατρών, καί ό ’λνδρέας Ζαήμης, 
οίτινες ήρχοντο άσπασόμενοι τόν νέον αρχη
γόν , φέροντες αύτώ δώρα, έν οίς διέπρεπεν 
αξιοθαύμαστος τις άργυρά πανοπλία καί ίππος 

αραβικός.
Τό δεΐπνον τών κλεπτών ήτοιμάσθη · καί 

άρνίον οπτόν παρετέθη έπί φύλλοιν πλατάνου 
καί άγριας συκής. Λαβών δέ τό γιαταγάνιον 
είς τών αρχηγών, κατέκοπτεν έπιτηδείως τό άρ
νίον , έν ώ αίθίοψ τις δούλος ώνοχόει είς τό 
μόνον περιφερόμενον ποτήριον, ές ού πάντες

"ροεπιον φίλο τ/,σ ίαν τη πατρίδι καί τοΐς ξέ
νοι;, οίτινε; ήλθον βοηθήσοντες αύτή, χαί- 
ρουσιν έπί τώ  νέω τούτω θεάματι, ό'περ μ,εστον 
αρρ .νωπούς ποιήσεως, άνεμίμνησκεν αύτούς τούς 
ηρωικούς ομηρικούς τής Ελλάδος χρόνους.

'θ  Μαυροκορδάτος, παραπεμπόμενος ύπό 
τών φιλελλήνων, έπορεύθη έκ Πατρών είς τήν 
ύπό τών Ελλήνων πολιορκουμένην ήδη πρω
τεύουσαν τής Αρκαδίας πόλιν, τήν Τρίπολιν, 
ύφ’ ής τά τείχη ήσαν συνηθροισμ,ένοι οί πρώ
τοι αρχηγοί τής ΙΙελοποννήσου. Λ),'λα το 'λαμ
πρόν τοΰ θεάματος έπεσκίαζεν ή άναρχία, αί 
διχόνοια1, καί αί διαμάχαι τών αρχηγών, οίτι

νες άνήγον είς μνη'μην τοΐς ξένοις τήν κατά τήν 
πολιορκίαν τ?ς Τοοίας έ'οιν τοΰ ’ Αγαμ.έμνονος καί 
τοΰ Άχιλλέω;. Εύδοκίμουν δ’ έναύτοΐ; ό Οδυσ- 
σεύ;, υίός τοΰ’Λνδρούτσου, ό πονηρότατος τών 
Ελλήνω ν, ό'στις έδυνάστευσε καιρόν πολύν 

τής Αττικής· καί ό άτρομος Πέτρος Μαυ- 
ρομιχάλη;, ό βέης τή ; Μάνη;, ό'στις, άγ'ωνι- 
ζόμ,ενος ύπέρ τής Ελλάδος, ήλπιζεν ότι αύτής 
έλευθερωθείσης έ'μελλεν ίν’ άναγορευθη βασι
λεύς, καί ο γενναίος Ινολοκοτρώνης , ό'στις κα- 
ταδιωκόμ.ενος παιδιόθεν, ώς άγριον θηρίον, ύπό 
τών Οθωμανών, καί δεδοξασμ.ένος ήδη έπί άν- 
δραγαθήμ.ασιν, ήτο έκ τών δυνατωτάτων καί 
μάλιστα έπκρόβων αρχηγών. Παρ’ αύτοΐς δέ 

r,7ο ό πρίγκηψ Δη μητριός Ύψηλάντης, ό'στις, 
καίτοι αρχιστράτηγος ών καί πατήρ τοΰ λαοΰ 
ονομαζόμενος, είχεν εξουσίαν φαινομένην μάλ- 
λον η αληθή. Διότι οί άλλοι πολέμαρχοι άπε- 
δέχοντο τήν ύπεροχήν αύτοΰ, φοβούμενοι έκα
στος μ.ή ή άρχή έλθη εϊς τούς άντιπάλους, καί 
διανοούμ.ενοι ΐνα καταλάβωσιν αύτήν ευκαι

ρία; τυχούσης. ’Αποσταλέντος είς τήν Ελλάδα 
ύπό τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ ’Αλεξάνδρου, αί άρχαί 
καί ό λαός ύπεδέχθησαν αύτόν ένθουσιώντες. 
Καί έ'σχε μέν τότε πρός ολίγον τήν παρά τών 
πολλών εύνοιαν, καί βεβαίως άνήγετο άν είς 
τήν μίγίστην άρχήν, έάν, πρός τή μεγαλοψυ- 

χ ία καί άνδρία είχε καί τήν δέουσαν ένέργειανκαί 

πολιτικήν δεξιότητα.

’Εν τώ μ,έσω τής στασιαστικής καί ταρα
χώδους ταύτης ολιγαρχίας παρέστη τότε ό 
Μαυροκορδάτος προάγων αύτούς είς όμ,όνοιαν 
καί εύταξίαν, ήν άποστρεφόμενοι οί έπιχώριοι 
αρχηγοί, οΐτινες, αύτεξούσιοι άνεκαθεν ό'ντες , 
ήσαν φύσει έχθροί πάσης νομίμου άρχής, δέν 
έβράδυναν ί'να όρ,ονοη'σωσι κατ’ αύτοΰ παμψη- 

φεί.

Άαα φθάσας είς τό στρατόπεδον ό Μαυρο
κορδάτος έπορεύθη μετά τών περί αύτόν πα
ρά τόν Ύψηλάντην. Εύρον δέ τοΰτον περικε- 
κυκλωμ,ένον ΰπό τών άξιωματικών αύτοΰ έντός 
καλύβης ταπεινής. Ό  Μαυροκορδάτος διελέχθη 
πρός αύτον έπί μακρόν, καί κατέπεισεν ΐνα 
συγκαλέση εύθύς μ.ετά τήν άλωσιν τής Τρι- 
πόλεως, έθνικήν συνέλευσιν, μέλλουσαν ΐνα κα- 
ταβάλη τά θεμέλια έννόμου άρχής. Αλλά τα 
χέως παρετήρησεν ό'τι οί πολέμαρχοι έπολέ- 
μουν πρός αύτόν κρυφίως , καί έπειρώντο ΐνα 
καθιστώσιν αύτόν γελοΐον πρός τούς περί αύ
τόν, σκώπτοντες εϊς τάς χρυσάς διόπτρας καί 
τήν εύρωπαίκήν αύτοΰ στολήν.

Φοβούμενος δέ μή ή παρουσία αύτοΰ έν τώ 

στρατοπέδω αύξη'ση έ'τι μάλλον τάς δ·.χονοίας, 
έ'σπευσε πβός τούς προσκαλαΰντας αύτόν Αίτω- 
λούς, ό'πως καταστήση έ'ννομόν τινα άρχήν παρ’

αύτοΐς. Έπανελθών δέεις Μεσολόγγιον, ούτινος 
μετέσχ: τ?.ς πρώτης πολιορκίας, συνήθροισε 
τού: προύχοντα; τής ανατολικής Ελλάδος, καί 
κατέστησε γερουσίαν, ής ή δύναμις καί αί προ- 
νομίαι έμελλον ΐνα καταλυθώσιν άμα καταστα- 

θείσης τής έθνικής συνελεύσεως. Έ π ειτα  δέ 

διέδραμε τήν Αιτωλίαν , τήν Ακαρνανίαν, τήν 
Φωκίδα, τήν Δωρίδα, γνωρίζων τούς κατοί · 
κους, νουθετών, άναθαρρύνων αύτούς πρός τό 
μέγα έ'ργον τής καταστάσεως έννόμ.ου πολι
τείας, ήτις έ'μελλεν ΐνα σ μπληρώση τό έ'ργον 
τής άπελευθερώσεως τοΰ έ'θνους, έπιδεικνύμε- 

νος πανταχοΰ άπαράμιλλον ένέργειαν,δεινότητα 
καί έλεθεριότητα , άνθ’ ών ήξιώθη έν ταύταις 
ταΐ;έπαρχίαι;τή;παρά πάντων εύνοία;. Έπειδή 
αύτόν ή στερεά Ε λλάς έξελέξατο βουλευτήν είς 
τήν πρώτην εθνικήν συνέλευσιν, τήν συγκλη- 
θεΐσαν μετά τήν ά'λωσιν τής Τριπολιστάς, ήτις 
συνήχθη , προεδρεύοντος αύτοΰ, τή 1 ίανουα- 
ρίου τοΰ 1 8 2 2  εϊς Ριάδαν , άντικρύ τής Σα
λαμίνας, παρά τά ερείπια τής άρχαίας Ε π ί

δαυρου, οθεν καί ή έν Έπιδαύρω πρώτη τών 
Ελλήνών Εθνική Συνέλευσις ώνομάσθη.

(“Επεται συνέ/εια.)

Τ Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

ΤΗΣ

Π Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ .  

r .

Ή  Πρωσσία έπ!του έπ ι λ ο /  ίου βασιλέως.

\ ρ ή  μα τα  λοιπόν καί σ τρ α τόν  ήγάπα 
καί περί τούτων μόνον έφρόντιζεν, ώς τών 
μεγίστων άγαθών, ό βασιλ.ύς Φρειδερίκος 
Γουλιέλμος ό πρώτος, ό έπικληθείς έπιλοχ ίας, 
υίός τοΰ πρώτου τής Πρωσσίας βασιλέως, εγ - 
γονος τοΰ Μεγάλου Έκλέκτορος καί πατήρ 
Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου. Ούδέποτε ή ιστο
ρία έπέδειξεν ήμΐν άλλοκοτώτερον καί γε- 
λοιότερον ήγ:μόνα. Ούδέποτε ή Εύρώπη είδεν 
άλλον τοιοΰτον βασιλέα, ένδεδυμένον πάντοτε 
ρυπαράν καί τετριμμένην έπιλοχίου στολήν, 
οΰτω φιλάρπαγα, κοιμώμενον πάντοτε μετά 
τών ύποδημάτων, έξυπνοΰντα ώς χωρικόν 
περί τήν τετάρτην ώραν τής πρωίας, προσ- 
ευχα'μενον μεγάλη τη φωνή, έπειτα δέ λαμ- 
βάνοντα τήν άγροΐκον αύτοΰ βακτηρίαν, καί 
έξεοχόμ-ενον πεζώς είς έξέτασιν τών στρα
τιωτών, ούς ύβριζε καί έξυλοκο'πει έν τή  παρα

τάξει. Οί πρέσβεις αύτοΰ, γλίσχρως μ.ισθαύμ.ενοι, 
κατεγΛώντο πανταχοΰ τή ; Εύρώπη;.

Οί δέ υίοί. καί αί θυγατέρες άνίσταντο 
λιμώττοντίς έκ τοΰ δείπνου · οί δέ ΰπηρέται 
της αύλής εταλανίζοντο ύπό πάντων · διότι 
άντί παντός μισθοΰ έλάμβανον πληγάς καί ύβρί- 
ζοντο · ή δέ βασίλισσα καί αί θυγατέρες αύ
τοΰ έ'ρραπτον καί είργάζοντο έν τώ  βασιλείω 
ώς αί πενέσταται τών γυναικών. Κοιμώμενο; 
έσπέοαν τινά κατά τό έθος παρά τήν εστίαν, 
έξυπνεΐ αίφνης, καί τρεπόμενος πρός τήν πα- 
ρακαθημένην καί έργαζομένην βασίλισσαν 
λέγει πρός αύτήν· —  «Σοφία! πόσου έπω- 
λήθησαν σήμερον τά ώά έν τή  αγορά; 'Η

ταλαίπωρος γυνή, «ομολόγησε ταπεινώς ότι δέν 
έννώοιζε τήν ένεστώσαν αυτών τιμήν. —  «Ο υ-I » 1 k
τιδανή ! άνακράζει μανωόώς. "'Αν έγώ άποθάνω 
πρό σοΰ, γνώριζε καλώ; ότι θά άποθάνη ;  ρακένδυ

το; σύ καί τά τέκνα σου έπί στρωμνή; άχυρων ! »
’ Επειτα δέ ποοσεκάλεσε τόν μάγειρον καί μίαν 
θεεαπαινίδα, ήρώτησεν αύτόν παρούση; τή ; 
βασιλίσση; τήν τιμήν τών τροφίμων, καί έπε- 
ταξε τή θαλαμηπόλοι ίνα σαρώση τόν θάλαμον 
« οπω; ή βασίλισσα μάθη τέλο; τ ί έστιν οικο

νομία. »
"Ων δέ άριστο; κυνηγός, έξήρχετο συνεχώς 

έπί Θήραν, καί ήνάγκαζε τούς αύλικούς ΐν άγο- 
ράζιοσι, καταβάλλοντες εύθύς τό άργυριον, τα 
παο’ αύτοΰ στελλόμενα κρέατα καί άγρεύματα· 
Τόν δέ ραβΐνον τοΰ Βερολίνου ήνάγκασε ποτέ 
ίν’ άγοράση αύτώ 2 0 0  χοίρους. Ένί λογω 
έπραττε τά πάντα, θεμιτά καί άθέμ.ιτα, προς το 
πορίζεσθαι χρήματα. Διηγούνται δέ ότι ή χήρα 
βαρωνη τοΰ Κνιπχάουζεν, έχουσα 7 - 8  χιλιά
δων φράγκων πρόσοδον, ένομίζετο τότε πλου- 
σιωτάτη πασών τών έν Βερολίνω χηρών, ένθα 
πάντες, πλήν τοΰ βασιλέως, ήσαν πτωχοί. Κα- 

ταφωραθείσης δέ ότι δύο μετά τόν θάνατον 
τοΰ άνδρός αύτής έ'τεσιν, έρασθεΐσα άξιωματι- 
κοΰ τίνος, εϊσήγαγε κρυφίω; είς Πρωσσίαν νέον 

ύπη'κοον, ό βασιλεύς έγραψεν αύτη έπιστολήν 
προστάττων , έάν ήθελεν ΐνα έπανορθώση τό 

πταίσμα καί τήν τιμήν αύτής, ΐνα πεμψη αύτώ 
εύθύς τριάκοντα χιλιάδας ταλήρων. Η ταλαί
πωρος χήρα, μ,ή ε'χουσα αύτάς, έπλήρωσε πω - 
λήσασα άπαντα αύτής τά υπάρχοντα. Καί τοιου
τοτρόπως, πληρωθέντος τοΰ βαλαντίου τοΰ βα- 
σίλέως, έσώθησαν τά  ήθη.

Διά τοιούτων τρόπων ό μονάρχης ούτος τοΰ 
άμμ.ώδους Βρανδεβούργου κατώρθωσεν έντός δε
καοκτώ έτών, καθ’ ά διετελεσε βασιλεύων, ΐνα 
θησαυρίση εν τοΐς ύπογείοις τοΰ βασιλείου εΐ- 
κοσιν εκατομμύρια σκούδων, φυλαττομένων έν 
πιθάκναις σιδηροδέτοις. Διά δέ τής χρυσής 
ταύτης πυρίτιδος ό υίός αύτοΰ Φρειδερίκος ό 
μέγας άνέφλεξε καί άνεστάτωσε τήν Ευρώπην,

Αλλά πας φιλάργυρος έ'χει καί κακίαν 

τινά άλλην, ώς παν κιβώτιον σχισμ.α. 'Ως δε 
είδομεν έν τοΐς έμπροσθεν, ό έπιλοχίας Γουλιέλ

μος ύπερηγάπα τούς ύπερμ.εγέθεις στρατιώτας, 
είς οΰς μ.όνους έδαπάνα έλευθερίως πολλά. 
Έπειδή έδιδεν εύθύς χ ίλια σκούδα άντί άνδρός 
έχοντος έξ ποδών τό μέγεθος. Χάριν δε τών 
ύπερβαινόντων τό μ,έτρον τοΰτο παρεφρόνει ού
τω ς, ώστε έδαπάνα είς αύτούςπλεΐσια όσα χρή
ματα. Ίΐγάπα δέ αύτούς, ώς ό φιλόβιβλος, 
ή ό έραστής τών νομισμάτων, όστις είς μέν 
τά  συνήθη βιιλία  ή νομίσματα δαπανά όλί- 
γιστα, άλλά δίδει πάμπολλα άντί νομίσματος 
σπανιωτάτου, ή έκτύπου άνευρέτου. Οΰτω λ .χ . 
έδωκεν άντί μ.οναχοΰ τίνος όνομαζομένου Με
γάλου Ιωσήφ πεντακισχίλια φιορίνια, τώ δέ 
μοναστηοίω αύτοΰ, στερηθέντι τοΰ ζώνοτς τού
του κωδωνοστασίου έδωρήσατο χίλια πεντακό
σια τάληρα· καίτελος έπλήρωσε τριάκοντα πέντε 
χιλιάδας φράγκων άντί μεγίστου τινός Ισπα
νού έχοντος έπτά πόδας καί ένα δάκτυλον τό 
ύψος, ον ό έν’Αγγλία αύτοΰ πρεσβευτής εύοε τυ- 
χαίως έν ταΐς όδοΐς τοΰ Λονδίνου.

Διηγούνται δέ ότι ό μέν’ στρατάρχης φ ον 
Φ λέμμιγγ έδωκεν αύτώ δύο μεγάλους σ τ:α - 
τιωτας αντι αφεσεως εϋγενους τίνος φο- 
νέως καταδεδι/.ασμένου είςθάνατονό δέ β α --

σιλεύς τής Δανίας, άοοΰ μάτην έξητήσατο 
κατά τά  δίκαια τών εθνών τόν Πεαιτόριον, 

δολοφόνον τού κόμητος Χριστιανού τού 'Ρα- 
τζάου, εξηγόρασε τε'λος αύτόν, ύποσχο'μενος 

ΐνα δώση τώ  βασιλεΐ τ ή ; Πρωσσίας άντί τοΰ 
φονέως δώδεκα εύμεγέθεις Δανούς.

Χγέλαι πολυγλώττων θηρευτών διέδραμον, 
ώς είδομεν, τήν οικουμένην ζητοΰντες στρατι

ώτας ΰπερμεγέθεις, οΐτινες εΰρεθέντες άπηγοντο 

έκόντες «κοντές είς Βερολΐνον. Ούαί δέ τοΐς 

έχουσιν έξ πόδας τό μεγεθος ! Αγροίκοι ή εύ- 

γενεΐς, κοσμικοί ή ιερείς , λευκοί ή μέλανες, 
πάντες ένηδρεύοντο καί έδιώκοντο άνηλεώς 
ύπό τής αγέλης ταύτης τών κυνηγετικών τοΰ 
έπιλοχίου βασιλέως κυνών, οίτινες κατώρθουν 
πάντοτε ΐνα συλλάβωσιν αύτούς κρυπτομένους 
ή φεύγοντας. Ή δέ πολύτιμος λεία συλλη- 
φθεΐσα συνεσφίγγετο δι’ άλύσειον καί σχοινιών, 
ερρίπτετο είς στενήν θήκην άμ.άξης περιπε- 
φραγμένης καί μεμανδαλωμένης ώς κρύπτης, 

ήν οί ίπποι ήλαυνον καλπάζοντε;, άπάγοντες 
κύνας καί άγρευμ.α εύθεΐαν οδόν πρός τόν βασι

λέα.
Ό  οικονόμος μ,οναστηρίαυ τινός τής Πολω

νίας, έχων έξ πόδα; καί δύο δακτύλου; τό 

ί μέγεθος, ένηδρεύετο ήδη άπό πολλοΰ ύπό των 
θηρευτικών τούτων κυνών. Ο άνθρωπο;, άκούων 

ότι έτρεχε κίνδυνον, ΰπεξέφευγε πανούργως 
τούς διώκτας αύτοΰ, ώς'γηραλέα έλαφος τούς 
κυνηγούς. Διότι ούδέποτε έξήρχετο μ.όνος, καί 
ούδέποτε έκοιμάτο έξερχόμενος τοΰ μοναστη
ριού δύο εξής νύκτας ύπό τήν αύτήν στέγην. 

’Αλλά τής γυναικός αύτοΰ ούσης ποτέ ετοίμου 
ΐνα γέννηση καί ώδινούσης, ήναγκάσθη ΐνα οικου- 
ρή. Οίκυνηγοί είσήλθον έσπέραν τινά τοιχωρυ- 
χη'σαντες, καί εύρόντες κείμ,εναν έν τη κλί

νη παρά τήν άρτι τεκοΰσαν αύτοΰ γυναίκα, ήρ- 
ξαντο ΐνα δέσωσιν αύτόν συσφίγγοντες. Αλλά, 
μή βλέποντες έν τώ σκότει, προσέδεσαν αύτώ 

καί μίαν τών κνημών τής γυναικός, καί εΐλ- 
κυσαν μ ετ ’ αύτοΰ έξω τιΰ  θάλάμ,ου τήν τα- 
λαίπωρον μητέρα, ήτις άπέθανεν εύθύς ύπό φό
βου. Ούτε ή ψυχορραγία τής άποθνησκούσης, 

ούτε αί οίμωγαί τοΰ άνδρός έκίνησαν τούςάρ- 
παγας, οΐτινες έφυγον άπάγοντες τό άγρευμα 

αύτών.
Ό  ηγούμενος τοΰ μοναστηριού εσπευσεν ίνα 

ζητήση παρά τοΰ βασιλέως τόν οίκονο'μον αύ
τοΰ. \λλ ’ ό Γουλιε'λμος προσεποιήθη ότι έκώ- 
φευεν. ’Αλλ’ ό ηγούμενος ήτο έκ τοΰ γένους τών 
πολεμικών επισκόπων τής παλαιάς Πολωνίας, 

οΐτινες έλειτούργουν όπλοφοροΰντες. Ένεδρεύ- 
σας δέ συνέλαβε τέσσαρας Πρώσσους εμπόρους 
τοΰ Σύλλιγχαμ έλθόντας π?ό; εμπορίαν είς πο
λωνικήν τινα άγοράν, παρακειμένην τώ  μ.ο- 
ναστηρίω· καίάπεκρίθη εύτόλμως πρόςτον απαι
τούν τα αύτούς βασιλέα, ότι ν.αθέξει αύτούς 
όμηρους έως άπολυθή ό οικονόμος τοΰ μονα
στηριού. Αλλ’ ο βασιλεύς, μή θέλων ΐνα στε- 

ρηθή τοΰ νέου γίγαντος, άπεκύρηξε πόλε
μον τοΐς μ-οναχοΐς καί έπεχείρησεν έπί τό μ,ο- 
ναστήριον τήν γελοιοτάτην εκείνην εκστρατείαν 
καί πολιορκίαν, ής ύπάρχουσι πολλαί διηγή

σεις.
Τή 2 7  μ,αρτίου τοΰ 1 7 4 0 , περί τήν έκτην 

ώραν τής πρωίας, λόχος τετρακασίων καραβι- 
νοφόρων καί ούσάρων έπεφάνη άπόντας τοΰ 

ηγουμένου πρό τής θύρας τοΰ μοναστηριού μετά 
τριών κανονίων καί πολλών άμαξών μεστών

βομβών καί πυρίτιδος, καί ήγγειλαν τοΐς μο

ναχοί; ότι, έάν μή άνοίξωσιν αύτοΐ; τάς πύλας 

καί παραδώσι τούς Ποώσσους έμπορους, μέλ- 

λουσιν ΐνα έμ.πρήσωσιτό αοναστήοων. ’Αλλ’ οί 
μ,οναχοί έπέμενον ΐν’ άποδοθή αύτοΐς πρώ
τον ό οικονόμος. Τότε ήρξατο δεινός κανανο- 
βολισμ,ός. Οί μοναχοί, άναβάντες είς τάς έπάλ 
ςεις, άντεττυροβόλουν καί έμ,αχοντο καρτερώς. 
’Αλλά τέλος τά τείχη κατέπεσον πολλαχοΰ,καί 
οί πολιορκούντες ώρμησαν είς τό μοναστήοιον 
λακτίζοντες καί πυγμαχοΰντες, καί, πληγώ- 

σαντε; τινα; τών άνθισταμένων μοναχών, έλα- 
βον τού; έμπορους. Τό μοναστήριον έλεηλα- 
τήθη' οί δέ μοναχοί, οΐτινες ήσαν συνοιθροι- 
σμένοιεϊςτήν έκκλησίαν, ήναγκάσθησαν ί'να δώ- 

σωσιν έκαστο; έν φιορίνιον έκάστω στρατι
ώτη .

Πρός πορισμόν λοιπόν τών τεοαστίων τού- 
των στρατιωτών ό παχύς Γουλιέλαος ού 
μόνον έπαντοπώλει, άλλά καί έλήστευε. Λέγε
ται δέ ότι πλούσιός τις έμ.πορας έκ τοΰ ’Αα- 

ί στελοδάμου είχε συγγενείς τινας πτωχούς έν 
Πρωσσία, οΰς, έ'νεκα κατ οίκον συμβάσης τ ί 
νος έριδας, ήπείλησεν ΐν’ άποκλϊΐρώση. ’Αλλ.’ 

ούτοι κατέφυγον πρός τόν βασιλ.έα, καί ΰπε- 
σχοντο αύτώ δώδεκα μεγάλου; στρατιώτα:, 
εάν έμβάλη τόν θειον αύτών εί; φυλακήν. Ό 
βασιλεύ; έδέχθη τήν προσφοράν, καί ό Όλλαν - 
δός Κροΐσος, προσκληθείς εϊς Βερολΐνον παρά 
τοΰ βασιλέως καθ’ ήντινα πρόφασιν, άπεστάλη 

είς τάς φυλακάς τοΰ Σπανδάου, ένθα έ'μ.εινεν 
έ'ως άπέθανεν ό Γουλιέλμ,ος.

Κατά τινα αρχαίο ν μ.ΰθον οί τόν ’ Ολυμπον 
κατοικοΰντες θεοί, έκπλαγέντες τήν τών γι
γάντων άνάβασιν, ώρμησαν δρομ.αίως είς τήν 
Αίγυπτον. Αλλ ένταΰθα οί ταλαίπωροι γίγαν
τες έφευγον έκτος εαυτών τήν βακτηρίαν τοΰ 
άγροίκου τούτου βασιλέως.

’Αλλ έπειδή αί λειποταξίαι καί ο θάνατος 
άφήρουν αύτώ μέρος τών βαρυτίμων αύτώ γι

γάντων , έμηχανεύσατο όπως πολλαπλασάζη 
αύτούς τοΰ λοιποΰ άνεξόδως, ώς ίππους έν 

τοΐς ίπποφορβίοις. Διό έ'πεμ.ψε πανταχόσε τής 
Εύρώττ/ις νέαν άγέλην θηρευτών , άγοραζόντων, 
ή καί άπαγόντων πρός βίαν πάσαν γυναίκα 
μεγάλην τό σώμα. Καί ή Εύρώπη είδε τότε 
άπαθώς νέαν τινά άρπαγήν γυναικών, όμοίαν 
τη τών Σαβινών. Έπειδή εύγενεΐς ή άγενεΐς, 
ώραΐαι ή άσχημοι, έ'γγαμοι, έγκυοι ή μή, 

ήγοράζοντο ή άνηρπάζοντο, πολλάκις άπό 
τών άνδρών καί τών τέκνων, καί άπαγόμεναι 

πρός βίαν είς Βερολΐνον, ένυμ,φεύοντο έκοΰ- 
σαι άκουσαι τούς γίγαντας τοΰ βασιλέως 
Γουλιέλμου. Διότι ήλπιζεν ότι έκ της συζυ
γίας τών άορένων καί θηλνέων τούτων γεννηθή- 
σεται αύτώ νέα κολοσσαία γενεά, ήτις πολ- 
λαπλασιαζομένη έμελλε καταστήσαι διά παν
τός τόν πρωσσικόν στρατόν έ'ξοχον καί άκατο 
μάχητον. Αλλάδιεψεύσθη τώνέλπίδων. Έπειδή 
ολίγοι αύτών έτεκνοποίησαν · οί δέ έγέννησαν 
άντί γιγάντων νάνους.

Τό σύνταγμα τοΰτο τών κολοσσών ήτο ή 
πρόσοψις οΰτως είπεΐν τοΰ λοιποΰ Πρωσσικοΰ 
στοατοΰ, δν αύτός πρώτος κατέστησε τοιοΰτον, 
όποιος διέμεινε μέχρι τοΰ νΰν. ’Αλλ’ έκ τών 
βιαίων τούτων στρατολογιών ή Προισπ'α ήρη- 
μοΰτο ■ διότι τό μέν έβδομ,ον τών κατοίκων 
ήσαν έν τοΐς όπλοις, ό δέ άπαξ στρατολογ-η- 
θείς έμελλ.ε στρατεύεσθχι διά βίου.



ι·: κυβερνατο δε ό στρατός κατά νόθους αύ-
στηροτάτους, ώ; άγέλη κακούργων έν τοΐς κα- 
τέργοις. Οί στρατιώται έβιάζοντο ΐνα έργά- 
ζωνται άδιαλείπτως εν τοΐς στεατώσιν, η ΐνα 

εξέρχονται έπί τα βαρέα γυμνάσια. Έλάμβα- 
νον δέ μισθόν ευτελή και γελοΐον, και ετι εύ- 
τελεστέραν τροφήν. Έτιυ.ωίούντο δέ αύστη- 

ρότατ« δια τό έλάχιστόν πλημμέλημα. Δι’ 
έλλειψιν κομβίου ή κακήν αύτοΰ Ιφαρμογήν 
έςυλοκοποΰντο πολλάκις ύπ’ αύτοΰ τοΰ βασιλέ- 
ως, ούδ ’αύτών τών άξιωματικών έξηρημένων.

Λλλ’ αί βαρβαρικαΐ αύται τιμοιρίζΐ άπέ- 
βησαν πολλώΐ’,ς κακώς. ΊΙμέραν τινα ό κτη
νώδη; βασιλεύς, κπκρεσθεί; τοϊς γυμνάσμα- 
σιν ένος τάγματος, όρμα ίίμμανώ; έπί τον ταγ
ματάρχην, και πλήττει αύτον διά της βακτη
ρίας κατά πρόσωπον . Ουτο; όέ , αρχαίος ών 

γηραιό; απόμαχος, έ'χων τον πώγωνα ύπόλευ- 
κον καί λίαν τιμώμενος έν τώ  στρατώ, άπε- 
σπο'γγισε το τοΰ προσώπου αύτοΰ άπορρέον 
αίμα, καί πορευθεί; εύθύ προς το* βασιλέα 
περικεκυκλωμενον ύπο τών στρατηγών, ΐσταται 

έφιππος άντικρύ αύτοΰ, καί λαμβάνων έκ τοΰ 
έφιππίου τά δύο αύτοΰ πιστόλια, λέγει · —  
« Ώ  βασιλεύ! ήτίμασά; μ ε ,  καί πρέπει ϊν' 
απαλλαχθώ τ ί ς  άτιαίας. » Καί ταΰτα είπών 
πυροβολεί άσκόπως δι’ ένος τών πιστολίων 
ύπέρ τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως. « Τοΰτο έπυ- 
ροβόλησα ύπέρ σοΰ, ώ βασιλεύ! » Έπειτα [δέ 
στρε'φων τό έτερον έπί τό ίδιον μέτωπον , λέ
γει, « Τοΰτο δέ ύπέρ έμοΰ, » καί έπεσε νε- 

κρο'ς. Λέγεται δέ ότι έκτοτε ό παχύς βασιλ ύς 
ούδένα άξιωματικόν έξυλοκόπησεν.

'Οπρωσσικός στρατός διεφύλαξε μέχρι τοΰδε 

σημεία τής βαοβαρικής εκείνης πειθαρχίας, τό 
στερεόν τοΰ βαδίσματος καί τό άπό τοΰ 
φόβου δουλοπρεπές τής άνδρίας. ’Αλλ’ ή σι
δηρά αύτη πειθαρχία έπέφερε τήν κτηνωδίαν 
καί τόν άπελπισμόν τών στρατιωτών, οϊτινες, 
προτιμώντες πολλάκις τόν θάνατον άντί τοιαύ- 
της ζωής , έγίνοντο αύτόχειρε;. Έν Πότσδαμ 
οΐ στ&ατιώταί. ίπυροβόλ.ουν έαυτούς κατά κε - 
φαλήν ύπότό βασίλειον οί δε νεοσύλλ κτοι καί 
οί πρός βίαν καταγραφέντε; έλειποτάκτουν. Διό 
έταττεν αύτούς πάντοτε είς τάς λεγομένας πρώ- 
τας έπιτηοουμένα; τάξεις. Διότι αί έπόμεναι 
τάξει; είχον εντολήν ΐνα πυροβολώσι πάντα 
λειποτακτοΰντα. ’Αλλ’ έάν ή δεύτερα τά ξι; 
έκάμπτετο, ή έξή; τρίτη, συγκείμενη έκ παλαιών 
στρατιωτών έ'πρεπεν ΐνα πυροβολή τά ; δύοπρώ- 
τας , ούτως ώστε πάσατάξις είχεν έν τή μάχη 
τόν εχθρόν άντικρύ καί κατά νώτα, πας δέ στρα
τιώτης ήτο κατάσκοπος κατασκοπούμενο;.

’Αλλά και τον λαόν μετεχειρίζετο κακώς ό 
έπιλοχίας Γουλιέλμος, ώς τόν στρατόν, παι
δαγωγών αύτόν. διά τής μάστιγος καί τής 
ράβδου, ήτις ήτο τό σκήπτρον τοΰ άπροικου 
τούτου τυράννου. Περιεπατει έν Βερολίνω ώς 
έκ θηριοτροφείου διεκφυγοΰσα τίγρις. Οί παρερ- 
χόμενοι έφευγον αύτόν πλησιάζοντα, αί οδοί 

ήοημοΰντο, αί δέ πύλαι τών οικιών έκλείοντο. 
Έάν δέ άπήντα καθ’ οδόν γυναΐκά τινα μό
νην— « ’Λπελθε είς τόν οικον πτωχελένη ! έ- 
κραύγαζεν ΰβρίζων καί λακτίζων αύτήν · έπειδή 
αίτίμιαι γυναίκες δέν πέριτρέχουσι τάς οδούς.»

’Αλλά καί τήν παιδείαν καί τά γράμματα 
άπεστρέφετο ό Γουλιέλμος, ώς άληθής άπο'γονο; 
τώ ν  Βανδάλων, νομίζων τά μέν γράμματα φλυ
αρίαν, τήν δέ φιλοσοφίαν κοινόν όλεθρον.Τής δέ

Ακαδημίας τών επιστημών, τ ί ;  ύπότών Γάλλων 

προσφύγων κατασταθείσης,ής ποοήδρευε πρίνο 
μέγας Λαϊβνιτιος, κατέστησε πρόεδρον γελω
τοποιόν τινα αγράμματον Γούδλιγγ, είς όντινα 
ανέθηκε τήν σύνθεσιν τοΰ Ημερολογίου τής 
ΓΙρωσσίας. Απαξ δέ μόνον έπήλθεν αύτώ ΐνα 
σνμβουλευθή αύτη περί τής αιτίας , δι’ ην 
ό καμπανίτης οίνος, ον ύπερηγάπα, άφρίζει 
έκπωματιζόμενος.

νλλ ή Ακαδημία συνελθοΰσα άπεφήνατο 
ό'τι δέν ήδύνατο ΐνα λύση το πβόβλημα , άνι t k . '
μή είχε τούλάχιστον τεσσαράκοντα φιάλας 
καμπανίτου οίνου πρός πειράματα.

Αλλ ο βασιλεύς, άκούσας τοΰτο, το μέν 
ζήτημα άφηκε, τον δέ καμπανίτην επιεν .

Ο παχύ: Γουλιέλαος έμίσει τάς γυναίκας ■ 
καί ούδέποτε τό τόξον τοΰ έρωτος διεπέρασε 
τον παχύδερμον τοΰτον βάρβαρον. Κατά τινα 
εί; Δρέσδην περιοδείαν αύτοΰ, ό βασιλεύ; τή ; 

Σαςωνίας Αύγουστος, Σαρδανάπαλος,περι ού 
λέγεται ό'τι είχεν ύπέρ τά τριακόσια νόθα τέκνα, 
ήθέλησεν ΐνα δοκιμάση τήν εγκράτειαν αύτοΰ 
έμβάλλων αύτόν είς πειρασμόν. Εσπέραν τινά 
λαβών τοΰ βραχίονο; ήδη καρηβαρούντα 

μετά τό δεΐπνον, είσηγαγεν αύτόν έξ απροόπτου 
είς μυστηριώδη τινά κοιτώνα, έ'νθα έκειτο έ~ί 
ροδόχρου άνακλίντρου πάγκαλός τις γυνή, 
ή έοατεινή κόμησσα Ορζέλσκα, ή έράστρ:ατοΰ 
βασιλέως. ΐδών τήν άσεμνον ταύτην ’\©οοδίτην 
ό Γουλιέλμος, έφυγε φρίττων καί σταυροκοπού- 
μενος, ώς :ί έβλεπε τήν πόρνην τής Αποκαλύ- 
ψεω; άναβαίνουσαν τόν έπτακέφαλον δράκοντα.

’Ηγάπα δέ τήν πίππαν, τον ζύθον, καί τον 
οίνον, ώ : άχθοφόρος. Καθ’ έκάστην έσπέραν 

άπήρχετο είς τ ι έπί τοΰτο κατασταθέν ύπ ’ αύ
τοΰ παρά τον ποταμόν καπηλείαν, είς ο έφοί- , 
των οί προσφιλείς αύτώ κόλακες καί γελωτο
ποιοί, έν οίς καί ό πρόεδρο; της ακαδημίας τοΰ 
Βερολίνου, ό γελωτοποιός Γούδλιγγ, μεθ’ ών 
διήγαγεν εύφροσύνως τήν έσπέραν, καπνίζων 
οίνοποτών καί φλυαρών. Λ λλ’ έξεοχόμενο; τοΰ 
καπηλειού ό φιλοπότης Φαλστάφ μετεβάλλετο 
είς 'Ριχάρδον τρίτον. « Όμολογητέον, έγραφεν 
ό Βολταϊρος, ό'τι ή Τουρκία είναι δημοκρατία 
φιλελεύθερος, παραβαλλομένη προ; τήν έπί τοΰ 
Φριιδερίκου Γουλιέλμου Πρωσσίαν. » Αλλ’ ή 
πολιτική δεσποτεία ήτο ούδέν πρός τήν οικει- 
ακήν αύτοΰ τυοαννίαν· διότι έμίσε·. τά τέκνα καί 
τήν γυναίκα αύτοΰ ώ ; μεγίστου; εχθρού;, μάλι
στα δέ τόν πρωτότοκον υιόν Φρειδερίκον και 
τήν θυγατέρα Βιλελμΐναν, ή τι; ύπέστη τά 
πάνδεινα ύπό τοΰ άλλοκότου τούτου πατρό;.

’Αγνοείται δέ πόθεν ή πρό; αύτήν τοσαυ'τη 
άντιπάθεια τοΰ βασ»λέω;. Κατά τινα; ή βα

σίλισσα έπεθύμει ΐνα συζεύξη αύτήν τώ  πρίγ- 

κηπι τής Ούαλλίας, ό'περ ύπερεπεθύμει μέν καί 
ούτος, άλλ’ έπί τώ  μή ποοικίσαι αύτήν. Λλλ’ 
ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας, άπεχθανόμενος τον βα
σιλέα τής Πρωσσίας, άπέκλινε τόν γάμον, άπο- 
καλών αύτόν έπιλοχίαν καί 'Αρπάγονα· ό'περ 
μαθών ό Γουλιέλμος έξεμάνη πρός τήν ταλαί- 
πωρον θυγ'ατε'ρα ούτως, ώστε έβίαζεν αύτήν 
ΐνα νυμφευθη τόν Μαογράφον τοΰ Σβέδ, πρίγ- 
κηπα άστεγον, γελοΐον, μέθυσον καί ρυπαρόν, 
ώς έκεΐνος. Αλλ’ ή Βιλελμϊνα, ύποκινουμένη ύπό 
τής μητρός, άνθίστατο πρός τον γάμον τοΰτον. 
"Εκτοτε δέ έμίσησεν αύτήν ώς στρατιώτην στα- 
σιάσαντα.

Καί μή νομίση τις ότι πλάττομεν μύθους

ψυχαγωγίας έν.-κα. Διότι ό θέλων ΐνα μ'/0* 
άπαντα τα επεισόδια τού κωμικού άμα καί τρα

γικού οίκειακοΰ τούτου δράματος άναγνώνω τά 
απομνημονεύματα τής ιδίας αύτοΰ θυγατρός 
Βιλελμίνης, γραφεντα δεκαπέντε μετά ταΰτα 
ετεσιν. « Ο βασιλεύς, λέγει αύτη, δέν με έκά- 
λει άλλως είμή canaille anglaise, τόν δέ άδελ- 
φόν μου lc coquia do Fritz. Ίΐνάγκαζεδέ ήμάς 
ΐνα τρώγωμεν μάλιστα δ ,τι άπεστρερόμεθα, ή 
δ ,τι βλαβερόν έ ; ού πολλάκις κατελαμβα- 
νόμεθα ύπό έμέτου "Γά τρυβλία τής τρα- 
πέζης έχρησίμευον μάλλον ώς βολαί ή ώς 
σκεύη· διότι έρριπτεν αύτά κατά τής κεφαλής 
ήμών όργιζόμενος πάντοτε άναιτίως· καί σπα- 
νίως άνιστάμεθα τ ί ς  τραπέζη; μ.' λαβόντες 
πληγάς ή μώλωπας. Κατά τό δεΐπνον κατέκο- 
πτεν αύτός ούτο; καί διένεμε τήν τροφήν πάσι, 
πλην εμοΰ και του αδελφού μτυ Φρειδεοίκου· 
καί άν τυχαίω; έμενε τ ι έν τώ  τρυβλίω 
ένέπτυε συνεχώ; δπω; έμποδίση ήμάς τοΰ φα- 
γεΐν ύστερον · ούτω; ώστε πολλάκις ταλαιπω
ρούμενοι ύπό τή ; πείνη;, έτρεφόμεθα έ̂ . ξη
ρών καρπών, ύφ’ ών έπί τέλου; μεγάλως έβλά- 
φΟν,μεν. Ημέραν τινά, καθ’ ήν έπασχεν ύπό 
άρθρίτιδος, προσέκρουσα άκουσίιος αύτώ, δί- 
δουσα φιάλιον τείου. Έκμανείς γενόμενος έπά- 
ταςέ με διά τής βακτηρίας ούτω σφοδρώς, 
ώστε έφυγον διά τών στοών εί; τό ύπερώον, 
όπου διενυκτέοευσα. Τό ψύχος ήτο δριαύτατον 
καί ήσθένησα. Αλλ ό πατήρ μου, άντί τού θε- 
ραπεΰσαι, μέ κατέκλεισεν εί; σκοτεινόν καί ψυ- 
χ,ρον θάλαμον μόνην, καί άπηγόρευσεν ΐνα μη- 
δείς έλθη προ; έμέ πλήν ένος ύπηρέτου, φέ- 
ροντός μοι δίς τής ημέρας άθλιόν τινα ζωμόν 
και ολίγον άρτον. Μετά δέ τινας ή μέρας άνα- 
λαβοΰσα έκαθήμην παρά τή βασιλίσση, ότε ό 
βασιλεύς εισερχόμενος μέ έρωτα άποτόμως άν 

συγκατανεύω τέλος ΐνα νυμφευθώ τόν μαογ'οά- 
φον τοΰ Σβεδ. Έμοΰ δ’ άπονευσάσης, ό βασι
λεύς ώρμησεν έπ’ έμέ, καί λαβών με τών τρι
χών έσυρε διά τοΰ θαλάμου, μέχρις ού ή βα
σίλισσα πολλά παθοΰσα άπήλλαξέ με αύτού. »

Αλλά τέλος, βλέπων τήν έπιμονήν αύτής, ό 
βασιλεύς μετέβαλε καί έδωκεν αύτή άνδρα, εί 
μή άξιον αύτής τούλάχιστον άνεκτόν, τόν πρίγ- 
κηπα τοΰ Βαράϊθ , συγκατανεύσαντα ΐνα νυμ
φευθη αύτήν άνευ μηδεμιάς προικός. Λλλ’ ή 
ταλαίπωρος έπεσεν άπό τ ίς  Σκύλλης είς 
τήν Χάρυβδιν, ήτοι άπό τού τυράννου πατρός 
εί; τυραννίσκον σύζυγον. Καί ό'τε ήρχετο εί; 
Β:ρολΐνον όπω; ϊδη τήν μητέρα καί τά ; άδελ- 
φά;· « Λ , ά ! έλεγε μοχθηρώς γελών πρός 
αύτήν , χαίρω βλέπων σε πάλιν.» Καί φιοτίζων 
τό πρόσωποναύτής διά τοΰ λύχνου. «Πόσον με- 
τεβλήθης! Γνωρίζω δτι στερείσαι καί τού έπι- 
ουσίου άρτου, καί άνευ έμοΰ , βεβαίους θά ήσο 
τώρα έπαΐτις. ’.Αλλά καί εγώ, ώς γνωρίζεις, εί
μαι πτωχός άνθρωπος, καί δέν δύναμαι να σοι 
δώσω πολλά· πλήν θά κάμω ό',τι δυνηθω. Θά 
σοι δώσω σήμερον 10 φιορίνια, καί άν ή 
κατάστασις μου βελτιωθή μετά τινα καιρόν, 
βλέπομεν πάλιν . . . Και σύ , έλεγε τρεπόμενος 
πρός τήν βασίλισσαν , δίδε αύτη ένίοτε κάνέν 
παλαιόν φόρεμα· διότι, ώς βλέπεις ή πτωχή 
Βιλελμϊνα κατηντησε ρακένδυτος.»

Ό π τ ω χ ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς! 'Ως εΐδομε/ εί
χεν έν τοΐς ύπογείοις τοΰ βασιλείου άποτετα' 
μιευμένα είκοσι εκατομμύρια σκούδων.

(“Έπεται συνέχεια.)

Έζεύρεσις τής π.ιραριί£ο; είς ήν οί συνοοοι-όροι τού Ψραγλίνου ά-έΟηκαν τήν διήγησιν τής έκδροαής.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Α Ι
Κ Ι Σ  Τ Α Σ

Ι1ΕΡΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ

Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ .

συζύγου

ΒΕΩ ΤΛ ΤΑ Ι ΕΞ ΕΤ Ρ Ε Σ Ε 12.

Τ ύ/α ι Φραγκλίνου και τών οπαοών αΰτοϋ'.

Τό μυστήριον τής τύχης τοΰ τολμηρού θα
λασσοπόρου Φραγκλίνου και τών οπαδών αύ
τού, όπερ αί πεπηγυΐαιτοΰ άρκτικοΰ πόλου θά- 
λασσαι άπέκρυψαν ήμάς έπί πολλά έτη έν ταΐς 
γνοφώδεσιν αύτών έρημίαις, άπεκαλύφθη τέλος 
τη Εύρώπη τής ενεργούς χάριν καί πιστή; αύ
τοΰ συζύγου, ηστινο; τό φρόνημα ούδεμία συμ
φορά, ούδέν έμπόδισμα ϊσχυσεν ΐνα καταβάλη.

Γνω:ίζει ήδη ό άναγνώστΛ,ς δτι ό ’Έρεβος 
και ό Τρόμος άττέπλευσαν έξ ’Αγγλίας τη 2 6  
ΛΙαίου 1 8 4 5 , ναυαρχούντο; τοΰ σίρ Τζών 
•Ι>ραγχλίνου, καί άπό τής 2 0  ίουλίου 1 8 4 5 , 
ότε οί φαλαινοθί,ραι τ ί .; Βαφφινείας Θαλάσσ-Λ,ς 
διεΐδον τά δύο πλοία άνά μέσον βαθείας ομίχλης 
πλέοντα πρός άρκτον, ούδέποτε έτι ήκούσθη 
τι περί αύτών έπί δέκα όλα έτη. ’Αλλάτης καρ
τερίας χάριν και φιλοστοργίας τής συζύγου τοΰ 
Φραγκλίνου δυνάμεθα νύν ΐνα ίχνοσκοπησιομεν 
αύτούς άπό τής ώρας εκείνης μέχρι της ημέρας 
καθ’ ήν τά  πληρώματα, κακοπαθήσαντα έπί 
τρεις χειμώνας, λειποθυμοΰντα και νοσοΰντα έκ 
στομακάκης, και πενθούντανίδη τόν άποθανόντα 
Φραγκλΐνον, κατέλειψαν τά άποτετειχισμένα 
και έν τώ  πάγω έσφηνωμένα αύτών πλοία, έτίά- 
πησαν σώζοντες έαυτούς πρός τά προσβόςεια 
καταστήματα τού Ούδσονίου κόλπου, καί άπέθα- 
νον άπαντες κατά διαδοχήν μέχρι τοΰ έσχατου 
έπί τί,ς όδοΰ, ής ό πλοίαρχος Back έδηλ Λ>σε 
πρό δεκαπέντε ετών τά  κακά και τούς κινδύνους.

Ή λέδυ <Ι>ραγκλίνου κατώρθώσεν δ,τι ή άγ- 
γλική κυβέρνησις μετά οκταετείς κενάς έρευνας, 
μετά δεκαεννέα ματαίας έκδρομάς, εί; άς 
οκτώ μέν άπώλοντο αύτανδρα σκάφη, ύπέρ 
τά είκοσι δέ έδαπανήθησαν έκατομμύρια φράγ'- 
κων, έκρινεν άκατόρθ&ίτον, καταδείξασα την 
άδαμαστόν καί άνέλπιστον άγάπην πίστης

t  Συνέ/εια άπο ϊευτέρου τεύχους.

ίσχυροτέραν τών διοικήσεων και τών 
συμβουλ.ίωντών βασιλέων. Επειδή, επιτετραμ
μένο; παοά τί,ς μή οειδομένης μήτε πόνων 
μήτε χρημάτων εύγενού; χήρα; ΐνα πορευθή εί; 
τά ; πεπηγυίας άρκτικάς θαλάσσας, καί τούς 

; έρημους αύτών αίγιαλούς, ό'ποις έκμάθ/ι τό 
j άπόρρητον τής ολέθριας μοίρα; τοΰ ναυάρχου 
 ̂ Φραγκλίνου, ό πλοίαρχο; Μάκ-Κλίντωκ έπε- 

I  τέλεσε τελευταΐον κατ’ άςίαν τήν έπιτετραμμέ- 
νην αύτώ έντολήν, καί έπεμψεπρό τινο; χρόνου 

! άκριβεστάτην διήγησιν τή ; εκδρομή; αύτού 
πρό; τήν βασιλικήν εταιρίαν τοΰ Λονδίνου, ή ; 
μεταδίδομεν ενταύθα σύντομον περίληψιν τοΐ; 
άναγνώοται; τ ή ς ’Ε θ ν ικ η ; Ε π ιθ εω ρ ή σ εω ;.

Έπιβαίνοντε; τού Φ ώξ, άπεπλεύσαμεν έ ; 
λβερδίνου τ  ή πρώτη ίουλίου τοΰ 1 8 5 7 , λέγει 
ό πλοίαρχο; Μάκ-Κλίντωκ, καί έφθάσαμεν τή 
G αύγούστου τοΰ αύτοΰ έτου; εί; Ούπερναβίκ, 
βορειότατον τών δανικών καταστημάτων τ ί ;  
Γροιλανδία;. Έκεΐ έπορισάμεθα τριάκοντα δύο 
έλκηθρα έλκοντα; κύνα; καί δύο εγχωρίους 
οδηγού; Έσκιμώς, άπαραιτήτους ποδηγέτας 
τών μελλουσώνήμών έρευνών. Διότι, ώς ύστερον 
έπείσθην, αί πρό; δυσμά; τ ή ; Βουθία; άνερεύ- 
νητοι έτι γαΐάι και θάλασσαι, αί κείμεναι με
ταξύ τών ύπό τοΰ Ροσς, Λουστίνου καί Βελ- 
χερ πρός βορράν, και τών ύπό τοΰ Κολινσώνο; 
καί Μάκ-Κλούρε πρό; δυσμάξ, καί τέλο; τών 
ύπό τού 'Ραέ και Ανδερσώνο; πρό; μεσημβρίαν 
γνωρισθεισών γαιών και θαλασσών, ά ; διενοού- 
μην ΐνα διαπορεύωμαι πρό; άναζήτησιν τοΰ 
πλοιάρχου Φραγκλίνου, δέν είναι άλλω; διαβα- 
ταί ή έν έλκήθροι;.

Τή 1 8 αύγούστου ήμεί)α έν μέση τή άπό τοΰ 
κόλπου τη ; Μελβίλλη; μέχρι τοΰ πορθμοΰ τή ; 
Λαγκαστρία;όδώ. Τότεδέ περικυκλωθέντε; αΐφ- 
νη; ύπό άπείριον κρυστάλλων, ήναγκάσθημεν ΐνα 
διαχειμάσωμεν έν τώ μέσω φοβερού κυκεώνος 
πανταχόθεν βιαίω; κ-,.ταφερομένων και συγ- 
κρουομένων πάγων. Μ ή δυνάμενοι δέ ΐνα προσ- 
οοαισθώυ.εν εί; τινα αίγιαλον, ή ΐνα ίδρύσωυιενι ί ' ν *
στάσιμόν τινα άστρονομικήν σκοπιάν έπί τή ; 
άεικινήτου έπιφανεία; τ η ; άπεράντου σχεδία;, 
ύφ’ ή ; παρεσυρόμεθα, ήν>γκαζόμεθα ΐνα εξετά- 
ζωμεν κατά σχολήν τήν φύσιν τών ανέμων καί 
τών ρευμάτων, ύφ ών έπί πολύν χρόνον έρρι- 
πταζόμεθα τυχαίω; τί,δε κάκεΐσε. Λλλά του
ναντίον τη ; νέας θεωρία; τού Maury άνεγνίυ- 
ρίσααεν ότι ή δύναμι; τού άέρο; ήτο ίσχυρο- 
τέρα τή ; τών ρευμάτων έν τή τών πάγων κι
νήσει- διότι δέν ήδυνήθη μεν ΐν’ άντιλαβώμεθα

μηδενος σημείου τής υποβρυχίου άντιρροίας, 
ή τ ι;, ώς διισχυρίζ-ται, φέρει αύτούς προς άρ
κτον. Ες εναντίας μεγάλα πάγων όρη, άτινα 
κατά τήν θεωρίαν ταύτην έ'πρεπεν ΐνα φέρων- 
ται άντιστρόφως τοΰ Φ ώ ξ, κατήρχοντο ώΟού- 
μενα ύπό τών άνέμων, σφοδρά, συνοδεύοντα 
αύτώ συνοδίαν πιστήν μέν, άλλ’ έπικινδυνω- 
δεστάτην άπό τής 7 5 °  και 3 0 '  μέχρι τοΰ άρ- 
κτικοΰ κύκλου.

Επισκήψαντος δέτούχειμώνος, καί τής έπι
φανεία; τ ί ,; θαλάσση; μεταβληθείση; εί; άπει
ρον πάγιον πεδίον, τά  ύπό ταύτην ύδατα ήνοι- 
γον πολλάκις έπί τοΰ κρυσταλλοπήκτου αύτών 
θό) .ου ρωγμούς καί διασφαγά; μετά τοσαύτη; 
βία;, ώστε τά κρύσταλλα έξερρίπτοντο ώ ; λί
θοι έκ κρατήρος ήφαιστείου όρους είς μέγιστον 
ύψος, καί, καταπίπτοντα βαρύγδουπα, άπειρ- 
γάζοντο εκατέρωθεν τών χαραδρών άφ’ ών άπε- 
λύοντο άπέραντα υψηλότατα προχώματα. Χλλ’ 
άγαθή τύχη ούδέποτε ό Φώξ έτυχεν έντό; τοι- 
αύτη; τινο; έκρήξεω;, εί καί τινε; αύτών έγέ
νοντο ώ ; πεντήκοντα μέτροι; μακράν τού πλοίου.

Τέλο; δέ τή 2 5  άπριλίου άπ-^λλάγημεν τ η ; 
πεπηγΌία; έκείνη; ειρκτής, κατά τήν 6 3 °  καί 
3 0  βορείου πλάτου;, ούτω παραδόξως καί 
άπροόπτω; ώστε ορδεί; ποτε ήμών λησμονήσει 
τήν φοβεράν έκείνην ώραν. Διότι αΐφνη;, γενο- 
μένου σφοδρού υποβρυχίου κλύδωνο; άπό με
σημβρία; τε καί ήλίου άνατολών, ό ώκεανό;, 
κινούμενο; παντοιοτοόπω; μέχρι τοΰ πυθμέ- 
νο;, κατέθραυσε τόν άπό πολλοΰ δεσμεύοντα 
αύτόν κρυστάλλινον θόλον, καί, άναρρίπτων 
άτάκτω; καί συγκεχυμένοι; τού; ύπ’ άλλήλων 
έκλελυμένου; όγκου; τοΰ πάγου, παρά μικρόν 
ήλθεν ΐνα συντρίψη τόν Φώξ έν τινι άφύκτω 
συγκρούσει. ’Οφείλομεν δέ τή / σωτηρίαν ήμών 
πρώτον μέν τή θεία Προνοία, έπειτα δέ τή 
έξαιρέτω μηχανή καί τώ  σχήματι τοΰ στεοεω- 
τάτου ήμών άτμοπλοίου.

Λπαλλαχθέντε; ταχέω; και παρ’ έλπίδα 
έκ τ ή ; δεινή; έκείν/;ς ειρκτής, έσπεύσαμεν ΐν’ 
έπανέλθωμεν είς τά δανικά καταστήματα τ ί,; 
Γροιλανδία;, έλπίζοντες ό'τι πορί'όμεθα έν αύ- 
τοΐ; πρόσφατα τρόφιμα καί εφόδια. Αλλ’ έσφά- 
λημεν τών ελπίδων διότι ένδεια και άπορία 
κατείχε κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτου; τάς 
άθλια; ταύτα; άποικία;, αΐτινε; έξ/,νάλωσαν 
κ'ατά τόν μακρόν χειμώνα πάντα τά παρά τής 
μ η τρ οπ ό λ .ω ; άποσταλέντα αύται; κατά τό 
θέρο;τρόφιμα. Προσορμισθέντες δέ κατά διαδο
χήν είς Χολστάϊνβουργ, Γοδχάφεν καί Ούπερ-
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W hoever finds this paper is requested to forward it to the Secretary of *
the Admiralty, London, μ>ΛΛ a note o f the time and place at which it tvas !

| /ound. or, if more convenient, to deliver it for that purpose to the British !
i Consul at the nearest Port.
I
ί Quiconque trouvera ce papier est prie d’y marquer le temps et le lieu ou 
; il l’aura trouve, et de le faire parvenir au plus tot au secretaire de l’Amiraute 
j britannique a Londres.
!

j Cualquiera que hallare este Papel, se le suplica de enviarlo al Secretario 
I del Almirantazgo, en Londres, con una nota del tiempo y del lugar en donde 
j se kall0.

M

,~y

F en ieder die dit Papier mogt vinden , wordt hiermede verzogt, om het ,
zelve, ten spoedigste, te willen zendenaan den Heer Minister van de Marine . ]
der Nederlanden in ’s Gravenhage, of wel aan den Secretaris den Britsche j ^ r
Admiraliteit, te London, en daar by tevoegen eene Nota, inhoudende de tyd I 'V 'v ? · '  °
en de plaats alwaar dit Papier is gevondan geworden. j £

F i n d e r e n  af.dette Papiir ombedas, naar Leilighed gives, at sende samme j J  > 3
til Admiralitets Secretairen i London, eller marmeste Embedsmand i Dan- i H>
mark, Norge, eller Sverrig. Tiden og Stoedit hvor dette er fundet onskes I 
venskabeligt paategnet. 1

W e r  diesen Zettel findet, wird hier-durch ersucht denselben an" den i 
Secretair des Admiralitets in London einzusenden, mit gefalliger angabe an j 
welchen ort und zu welcher zeit er srefundet worden ist. j . Ί

1   ——   ______________   J i  i  (T
%  I ?  4 r - a C ^ >  C

I ^  '"dj  [     ;_            · <5
‘Οστισδήποτε ευρη το έγγραφον τοϋ ·ο παοαχαλεϊταί ϊνα σημείωσή τον χρόνον χα'ι τον το'πον καθ’ δν εόοεν αυτο, 

χαί στείλη τήν ταχίστην προ; τον γραμματέα της Ιν Λονδίνω Βρεταννιχής Ναυαοχιας.

ναβίκ, «ίσηλθομεν τέλος, iouvioj άρχομένου, 
είς τόν Μελβίλλιον κόλπον, και, περιπλεύσαντες 
τό άκρωτήριον Ύόρκ τη 2 6 ,  ήλθομεν είς λό
γους τοΐς εγχώριοι;, οΐτινες άνεγνώρισαν εύ
θύς τόν διερμηνέα ήμών Πέτερσεν, γενό- 
μενον αύτοΐς γνωστόν ·κατα τήν διάβασιν τοϋ 
πλοίου Advance, ό'περ άπεσταλνι παρα τοΰ Κ. 
Γρίνν:λ υπό τόν ιατρόν ΚίΙΠΘ ές ’Αμερικής πρός 
άναζήτησιν του Φραγκλίνου. Χλλα ^έν ή^υνήθη- 
σαν ϊνα δώσιν ήμΐν μτ,δεμίαν περί του Φραγ
κλίνου πληροφορίαν· διότι πλήν τ?ίς έν ετει 1 8 5 4  
διαβάσεως του Φ ο ίν ικ ο ς , ούδέν άλλο πλοΐον 
εΐδον, ούδέ τι περί ναυαγίου τινός ήκουσαν.

Δέν ήδυνήθτ,μεν δέ ίνα είσέλθω[Λεν είς τόν

κόλπον Πονδ προ της 2 7  ίουλίου τών μεγά
λων έ'νεκα πάγων^ οΐτινες, έπισωρευόμενοι πολ
λοί είς τό βόρειον μέρος τοΰ Βαοφινείου κόλ
που, ένεπόδιζον άπό Χολστάϊνβουργ τήν πο
ρείαν ήμών, καί ών ούδέποτ’. άν άττηλλατόμεθα 
ανευ άτμοΰ. Εύρομεν δέ ένταΰθα γραΐάν τινα 
εγχώριον γυναίκα καί παΐδα, οΐτινες έγένοντο 
ήμΐν χρήσιμοι πηδαλιούχοι μέχρι τής κώμης 
αύτών, άπεχούσης ώς έ'γγιστα εΐκοσιπέντε μί- 
λια τής άκτης, κείμενης έπί ποάζοντος βρύου 
βαθείας χαράδρας, καί άποτελουμε'νης έκ δερ
μάτινων σκηνών.

Επί μίαν εβδομάδα έφιλοξενήθημεν φιλο- r 
φρόνως ΰπό τών κατοίκων τοΰ έκτετοπισμένου J

τούτου μέρους τής γή,ς, έχοντος τό Μ.ή λίαν 
εύφωνον όνομα Καπαβρο-Κλουλίκ. Οί νομάδες 
ούτοι Εσκιμώς ήγνόουν παντάπασι τάκατά τον 
Φραγλΐνον· άλλ’ όμως άνεμιμνήσκοντο εύκρι- 
νώς τριών πλοίων, άτινα έναυάγηι,αν πάλαι 
ποτέ έν τοΐς πέριξ. Τούτων δέ εν είναι μέχρι 
τοΰ νΰν *ατακέκρυμ£λένον έν τή άμμω παοά 
τό άκρωτήριον Χάΰ. Νομίζω δέ ότι έκ τούτων 
δύο είναι τα έν ετει 1821  έν τώ  πορθμώ τοΰ 
Ιΐόνδ ναυγη'σαντα άγγλικά πλοία ό Τ ολμ ηρός 
κάί ή Λ ύγή.

Τη 1 1 Αύγούστου έφθάσαμεν είς τόν λιμένα 
της νήσου Βηκχέϋ καί έσκηνώσαμεν πα;ά τήν 
έπιταφιον στήλην, ήν εστησεν είς μνημόσυνο ν

τοΰ Φραγκλίνου, τών συνοδοιπόρων αυτοΰ και 
τών πληρωμάτων τού Ερέβους καί τής Φρί
κης ή άγαθή αύτοΰ σύζυγος- ής ή επιγραφή, 
ήν μεταφράζομεν ένταΰθα κατα λειιν, εχ_ει 
ούτως·

MM1M0-VN0N

TOV Φ Ρ Α Γ Κ Λ ΙΝ Ο Υ

γ ρ ο ϊ ι ε ρ ο τ  κ α ι  φ ρ ι τ ϊ ε μ ε ς ,

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΝΟΛΟΙΙΙΟΡΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ, 
01ΤΙΝΕΧ 110ΑΑΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΑΠΩΑΟΝΤΟ 

ΤΠΕΡ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Ο ΛΙΘΟΣ ΟΪΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΑΘΗ ΕΝ Ω ΤΟΠΩ ΔΙΕΧΕΙΜΑΣΑΝ 

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 
Ο0ΕΝ ΑΠΕΠΛΕΓΣΑΝ,

ΟΠΩΣ ΓΙΙΕΡΒΩΣΙ ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ 
Η ΑΠΟΘΑΝΩΣΙΝ ·

ΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΕΙ ΔΕ 
ΤΟΪΣ ΣΓΜΠΑΤΡΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΣ, 

ΟΙΤΙΝΕΣ ΘΑΪΜΑΖΟΓΣΙΝ ΑΓΤΟΪΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Π1ΣΤΕΩΣ ΠΡΑΥΝΟΜΕΝΗΝ 
ΘΛΙΨΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΛΕΣΑΣΗΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ 

ΤΗΣ ΑΙΙΟΣΤΟΛΗΣ,
ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΟΝ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ·

ΟΥΤΩΣ ΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΝ Ω ΚΕ1ΝΤΑΙ-

1855.

Ο χειμών κατέλαβεν ήμάς πάλιν δριμύτα- 
τος έν τη είσόδω τοΰ πορθμοΰ Βελλόν, έν ή 

διεχειμάσαμεν έν μέσω παγεράς έρημου. Τη δέ 
2 8  φεβρουαρίου, ήπιωτέρου γενομένου τοΰ ψύ
χους, ήρξάμεθα πορευόμενοι παντοίας οδούς, 
έρευνώντες τά πέριξ, ό'πως μάθωμέν τι περί 
τοΰ Φραγκλίνου, μέχρις ού μετά πολλάς περι
πλανήσεις εΰρομεν τέλος άγαθη τύχη έν τώ 
άκρκτηρίίι) Βικτωρία αΰτόχθονάς τινας, παρ’ ών 
έμάθομεν ό'τι πρό τινων έτών πλοΐόν τι κατε- 
λη'φθη ύπό τών πάγων πρός βορράν της νή
σου Β α σ ιλ έ ω ς  Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ , καί ό'τι τό 
πλήρωμα αύτοΰ, έξαναλώσαν παν τρόοιαον, 
κατέλ’,πε τό οκάφος, καί έπορεύετο κακώς εχον 
τήν οδόν τοΰ Μ εγάλου Π ο τα μ ο ύ , καθ’ ήν 
άπώλοντο ύπό της πείνης και τοΰ ψύχους μ ε'- 

χ ρ ι το ΰ  έσ χά το υ . Είδομεν δέ καί τινας κα
λύβας τών Εσκιμώς τούτων εύπορούσας ξύλων, 
έξαχθέντων, ώς έ'λεγον, έκ τοΰ παρά τών λευκών 
άνθρώπων καταλειφθεντος εκείνου πλοίου. 

Λαβόντ»? τάς πολυτίμους ταύτας πληροφο

ρίας, μή άμφιβάλλοντες ότι τό περί ού ό λόγος 
πλοΐον ήτο εν τών τοΰ πλοιάρχου Φραγκλίνου, 
έπανήλθομεν μετά εΐκοσιπέντε ή μερών πεει- 
πλανήσεις είς τό Φ ώξ, ύγιαίνοντες μέν, άλλά 
/αταπεπονημένοι ύπό τοΰ καμάτου καί τοΰ 
ψύχους, ό'περ έπέτεινε πάλιν ούτως, ώστε ό 
υδράργυρος τοΰ θερμομέτρου διετέλεσεν έπίπολ,- 
λάς ήμέρας πηγνύμενος.

Αλλ’ άμα τοΰ κρύους ήπιωτέρου γενομένου 
ήρξάμεθα τή δεύτερα τοΰ άπριλίου τών τελευ
ταίων ήμών αναζητήσεων, αϊτινες, άποβάσαι 
σπουδαιότατα!, έ*λυσαν πάσαν περί τής τύχης 
τοΰ Φραγκλίνου καί τών οπαδών αύτοΰ απορίαν. 
Καί τούς μέν άλλους τών συνοδοιπόρων άπέστειλα 
είς άναζήτησιν τοΰ άλλου πλοίου · εγώ δέ παρα
λαβών τόν λοχαγόν Χόβσων έπορεύθην πάλιν έν 
έλκήθρω ύπό είκοσι κυνών έλκομένω μέχρι τοΰ 
άκρωτηρίου τής Β ικ τ ω ρ ία ς , έ'νθα εύρον δύο 
οίκογενείας ’Εσκιμώς, ζώσας έν καλύβαις χιο- 
νέαις, καί, ό'περ σπανιώτατον, εντισι ξυλίναις. 
Παρ’ αύτών δ’ εμαθον ότι έτερον πλοΐον, έξο- 
κεΐλαν κατ’ αύτό έκεΐνο τό έ'τος παρά τήν νήσον 
Β α σ ιλ έ α  Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ν , αύτό μέν έθραύσθη 
έν ταΐς άκταΐς, καί έγένετο αύτοΐς μεταλλεΐον 
εύ'φορον σιδήρου καί ξύλων, τό δέ πλήρωμα 
άπήλθε κακώς έ'χον προς μεσημβρίαν άλλ’ ού- 
δέν άλλο έγνώριζον περί τής τύχης αύτοΰ.

Ακολουθούμενος παρά τών ολίγων συνοδοι
πόρων μου έβάδιζον τούς πρός άνατολάς τής 
νήσου Γουλιέλμου αίγ'ίαλούς, έπισκοπών τάς έκ 
πάγου ήδη έγκαταλειφθείσας καί τηκομένας 
καλύβας τών ’Εσκιμώς, άλλά μή εύρίσκων αύ- 
τόχθονας μέχρι τής όγδοης τοΰ Μα'ίου. Τότε 
δέ παρά τώ  άκρωτηρίω Νόρτωνι έφθάσαμεν είς 
κώμην τινά περιέχουσαν ώς τριάκοντα κατοί
κους. ΙΙροσήλθον δέ ούτοι πρός ήμάς, μηδόλως 
φοβηθεντες ή διστάζοντες, καί, εξεταζόμενοι, 
εσπευσαν ϊνα διηγηθώσιν ό ,τ ι έγνώριζον περί 
τοΰ Φραγκλίνου καί μεταοώσιν ήμΐν πολλά 
λείψανα τοΰ παρ’ αύτοΐς ναυαγήσαντος πλοίου. 
’Έλεγον δέότι μετά πέντε ή εξ ήμερών οδοι
πορίαν πρός βορράν καί άνατολάς ήδυνά- 
μεθα ΐνα φθάσωμεν είς τόν τόπον τοΰ ναυαγίου, 
είς ον ούδείς αύτών άπό τοΰ 1857  —  5 8  έπο
ρεύθη, άφότου δηλαδή άφεΐλον έκ διαδοχής 
παν λείψανον τοΰ ναυαγήσαντος πλοίου. Γραία 
δέ τις Εσκιμώς διηγήθη τώ διερμηνεΐ ήμών 
Πέτερσεν ό'τι ήκουσε τινός τών συμπατριωτών 
αύτής διηγουμένου ότι είδε τό πλοΐον έξοκε'λ- 
λον εις τήν παραλίαν, τούς δέ λευκούς άνθροί- 
πους πορευομένους πρός τόν Μέγαν ΙΙοταμόν. 
’Αλλά κατά τόν έπελθόντα χειμώνα τά πτώρ,ατα

αυτών, εύρεθέντα παρά τών ’Εσκιμώς διεσπαρ
μένα καθ οδόν, έδήλωσαν αύτοΐς τήν μοί
ραν τών δυστυχών ναυαγών.

Λναχωρήσαντες έκεΐθεν τή 2 4  τοΰ μα'ίου, 
εύρομεν έρευνώντες τυχαίως ού μακράν τοΰ 
άκρωτηρίου H e r s c h e ll  σκελετόν άνθριόπινον 
λευκανθέντα, καί παρ’ αυτόν σπαράγματα 
τινα ευρωπαϊκών ενδυμάτων. Λποκινήσαντες 
δ έπιμελώς τήν περί τόν σκελετόν χιόνα, 
ευρομεν καί μικρόν χαρτοφυλάκιον, περιέχον 
όλίγας έπιστολας, έξ ών, καίπερ λίαν διεφθαρ- 
μένων, έμάθομεν ότι ό άποθανών ήτο υπηρέ
της Αγγλου τινός άξιωματικοΰ τοΰ ναυαγήσαν - 
τος πλοίου, καί έπείσθημεν έτι μάλλον ό'τι τό 
πλήρωμα αύτοΰ διεφθάρη κατά διαδοχήν πο- 
ρευόμενον τήν οδόν τοΰ Μεγάλου Ποταμού.

Τή δέ 2 8  άπριλίου ό λοχαγός Χόβσων, άπελ- 
θών μόνος πρός τό άκρωτήριον Βικτωρίαν, 
εύρε τέλος τά αναμφίλεκτα ίχνη τής έκδρο- 
μής τού Φραγκλίνου, πυραμίδα δηλαδή έκ λί
θων, καί παρ’ αύτήν σκηνήν καί έφαπλώματα 
και παντοίων ευρωπαϊκών ένόυμάτων λείψανα. 
’Αλλ’ έπειδή άνέγνω έν τή διηγήσει τής πρός 
εύρεσιν τής βόρειας δυτικής διόδου δευτέρας 
έκδρομής τοΰ 'Γζών 'Ρόσς, ότι ό ανεψιός αύτοΰ 
Τζέμες 'Ρόσς, φθάσας τή 2 9  μα'ίου 1 8 3 9  είς 
τό άκρωτήριον τής Βικτωρίας, ήγειρεν έπ’ αύ
τοΰ πυραμίδα λίθων, είς ήν άπέθηκε σύντομον 
διήγησιντών συμβάντων τής έκδρομής, (ν.αίπερ 
λίαν άμφιβάλλων άν ποτε αύτη έμπέση είς 
χεΐρας Ευρωπαίου τινός,) ό λοχαγός Χόβσων 
ούδόλως ήμφίβαλε τό πρώτον ότι τό μνημεΐον 
τοΰτο ήτο τό ύπό τοΰ Ρόσς μνημονευόμενον.

Δεκαεννέα δέ μετά ταΰτα ετεσιν ό σίρ Τζέμες 
'Ρόσς, άποσταλείς είς άναζήτησιν τοΰ Φραγ·- 
κλίνου, μάτην έπειράθη ϊνα φθάση πάλιν μέχρι 
τοΰ άκρωτηρίου τής Βικτωρίας, ενθα έστησέ 
ποτε τό μνημεΐον τοΰτο, παρ’ ώ νΰν, ήτοι δέκα 
έ'τι μετά ταΰτα έτσειν, ό λοχαγός Χόβσων 

1 8 5 9 )  έ'στη σε τήν αύτοΰ σκηνήν. Υπερεξε- 
πλάγη δέ ό'τε, σπεύσας ΐνα έρυυνήση τό μνημεΐον, 
καί μετακινών μετά προσοχής τούς λίθους, εύρε 
κιβώτιον σιδηροΰν, περιεχον σύντομον διήγησίν 
ούχί τής έκδρομής τοΰ 'Ρόσς, ώς ήλπιζεν, 
άλλά τής τοΰ Φραγκλίνου, γεγραμμενης έπί 
περγαμηνής έν έξ διαφόροις γλώσσαις.

Έ κ  τού πολυτίμου τούτου έγγράφου έμά
θομεν ότι τή 2 8  μα’ίου 1 8 4 7  τά πάντα είχον 
καλώς έν τώ  Ερέβω καί τώΤρόμ<;>· ό'τι άμφό- 
τερα τά πλοία ταΰτα, έκπλεύσαντα τής Αγ
γλίας κατά τό έ'τος 1 8 4 5 ,  διέπλευσαν τον πορθ
μόν τοΰ Ούελλιγκτώνος μέχρι τ?,ς 77°· καί οτ.

Ποικίλα λείψανα τών συνοδοιπόρων τοΰ <1>ραγκλίνου κοαισΟέντα είς Αγγλίαν τώ άτμιοπλοίω Φώξ.



έπανήλθον περιπλεύσαντα ττρος δυσμάς τήν νήσον 
Κορνουάλλις, δπως διαχειμάσωσιν έν τή νη'σω 
Βηκχέΰ .*Τη 12 σεπτεμβρίου τοΰ 1 8 4 0  διεχεί- J 
μαίαν τον δεύτερον χειμώνα εν τοΐς πάγοι: κατά 
τήν 0 0 °  0 5 '  βορείου πλάτους καί τήν 9 8 °  2 3  * 
δυτικοΰ μήκους (ά—ο Γρηνβίχης), άπεχοντες 
1 5 περίπου μίλλια τών βοοείων καί δυτικών 
ακτών τί,ς νη’σου τοΰ Βασιλέως Γουλιέλμου.

Αλλα περί τόκράσπεδον τής έγγ:άφου περ
γαμηνής ταύτης ειδομεν πολλάς σημειώσεις, 
γραφείσας ένδεκα μ:τα ταΰτα μησίν 2 5  άποίλί- 
ου 1 8 4 8 ) .  Ες αυτών δέ έμάΟομεν δτι τα δύο 
πλοία ήδυντίθτ^αν έπί δλους είκοσι μήνας ίνα 
προχωρήσΜσι μόνον κατά δεκαπέντε μίλλια προς 
βορράν, καί δτι κατά τ/,ν άτυχή καί αεστήν 
κινδυ'νων τελευταίαν ταύτην απόπειραν ό σί: 
Τζών Φραγκλΐνος άπέθανε τή I 1 ίουνίου 18 47 
έ'ννατος αύτός πρός οεκαπε'ντε 
αλλοις ναύταις μετά οκτώ αξιω
ματικών ..άποθανόντων ύπό τών 
ταλαιπωριών τοΰ δεινοΰ πλοός.

Οί δέ έπιζήσαντες έκατόν καί 
πέντε άξιωματικοί τε καί ναΰται 
προσωρμίσθπσαν πάλιν ύπό τόν 
πλοίαρχον Γροσιέρον είς τόν αύ
τόν τόπον, ενθεν πρό ένδεκα μη- 
νών άνεχώρησαν πλέοντες πρός 
βορράν, καί ίδρυσαν επί τών λει
ψάνων τής ύπό τοΰ 'Ροσς στα- 
θείσης πυραμιδος, διαφθαρείσης 
ίσως ύπό τών εγχωρίων Ε^κι- 
μώς,νέαν πυραμίδα, είςήνκατέ- 
θηκαν τήν περί ής ό λόγος πολύ
τιμον περγαμηνήν. Έν αύτή δέ 
άναγ ιν ώ c κομεν πρός τοΐς αλλοις 
ό'τι όιενοοΰντο ϊν’ άπέλθωσι τή 
επαύριον πρός τόν Μέγαν Ποτα
μόν Βεκ. Ή δέ διήγησις ητο 
υπογεγραμμένη ύπό τοΰ Γροσιέ- 
ρου, πλοιάρχου τοΰ Τρόμου, καί 
τοΰ Φριτσέμες, πλοιάρχου τοΰ 
Ερέβους.

Χλλά φαίνεται δτι κατά τάς 
τρεις ήμέρας, αΐτινες παρήλθον 
άπό τής κατάλείψεως τών πλοίων 
μέχρι τής ώρας καθ’ ήν άπέϋνι- 
καν είς τήν πυραμίδα τήν διή- 
γησιν ταύτην, οί ταλαίπωροι 
οδοιπόροι περιήλθον είς τοσοΰτον 
άδυναμίας, ώστε κατέλειψαν έκεΐ, 
άρχόμενοι τής άπεράντου οδοι
πορίας, πολλά ένδύματα καί παν- 
τοίας χορηγίας, θέλοντες ίν’ άπαλλαχΕώσι π : ; - ι 
τός περιττοΰ φορτίου. Καί ήδη δέκα μετά ταΰ- | 
τα έ'τεσιν εύρομεν έτι διεσπαρμένα έπί τής 
χιόνος πολλά έργαλεΐα, πελέκεις καί σκάλευθρα 
καί πυρολαβίδας καί πεπισσωμένας όθόνας καί 
ποικίλα άλλα μικρά πράγματα.

Ο δέ λοχαγός Χόβσων διετέλεσεν έκτοτε 
έρευνών τήν πέριξ χώραν μέχρι τοΰ άκρωτη- j 

ρίου Χέρσχελλ μή δυνηθείς ίνα εύρη μηδέν ίχνος 
μήτε τών ναυαγών μήτε έπιχωρίων Εοκιμώς. 
Φθάσαντες δέ κατά τήν 6 9 °  βορείουΟί) ' πλάτους 
καί 9 0 °  2 7 ' μήκους, εύρομεν μεγάλην σκάφην 
τεθειμένην έπί τίνος κολοσσαίου έπι τοΰτο 
κατασκευασθέντος έλκηθρου, ήντινα, ώς φαί
νεται, κατεσκεύασαν έκ τών ένόντων οι ναυ
αγοί θέλοντες ίν άναπλεύσωσι τόν Μέγαν 
Ποταμόν Βέκ. Χλλ’ έκλελυαένot παντάπασι 
το σώμα καί άποθνήσκοντες ήδη ύπό τής πεί- 
νης καί του ψύχους άφήκαν καθ’ οδόν μή δυ- 
ναμενοι ίν άνέλκωσιν αύτήν πε^αιτεοω. Παρα 
δέ τό ούτω πα;αδοξως επ·. τοΰ έλκήθ;ο’.· ϊν τώ

μέσω απέραντου πεπηγ,ιίας έρημοι» καταλελει- καλύβην έκ χιόνος. ’Αλλ’ αί άπό τής όδοιπο-
μενον πλοναριον εδρομεν ύπό τινα σωρόν έν- ρίας ταλαιπωρία1, μεγάλως έβλαψαν τήν υγείαν
δυμάτων νεκρόν άνθρώπου κατεξηραμμένον, καί
περαιτε;ω δ’ έτ:,ρον ηαίβοωτον ύπό τό)cov £ώων
παρ αύτοΐς όέ πέντε χουσά ωρολόγια, πολλά 
κοχλιάρια καί περόνας άργυρας, καί άγια βι
βλία' άλλά δέν ήδυνήθημεν ίνα εύρωμεν μήτε 
τοΰ πλοίου ήμερολόγιον, μήτε χαρτοφυλάκιον, 
αήτε άλλο τι έπιγεγραν-αένον τοΰ κυρίου ονοαα.

Ν I I f  ι t I ι
Δύο δέ τυφέκια πεπληρωμένα καί έτοιμα προς 
εκπυρσοκροτησιν έπέκειντο ταΐς πλευραϊς τοΰ 
πλοίου, ένθα ίσωί οί δύο ναΰται, ών έβλέπο- 
μεν τά ελεεινά λείψανα, άπέΟηκαν αύτά πρό έν
δεκα ετών.

Ούδέν δε άλλο άξιον λόγου μοι συνέβη μέ- 
χρις ού έπανήλθον είς τό πλοΐον, είς ό έ’φθασα 
τη 19 ίουνίου πέντε μετά τον λοχαγόν \όβ-

cov ηαε:

Χ\ρ Τζών Φραγκλΐνο?.

Έκ δέ τών έκδρου.ών τούτω'
έγνωμεν ασφαλώς ότι άπό τής καταλείψεως τών 
πλοίων Ερέβους καί Τρόμου οί ολίγοι έπιχώ- 
ριοι Έ  κιμώς ούόόλως διίδραμον τάς μεταξύ 
τής βόρειας καί μεσημβρινής ά/.ρας τής γής 
τοΰ Βασιλέως Γουλιέλμου άκτάς, ήτοι τά άκρω- 
τήρια Φέλιξ καί Γροσιέρου- διότι άλλως ούδέν 
εύρίσκομεν ίχνος τών ναυαγών.

Τη 2 8  ίουνίου ό πλοίαρχος Y o ill lg , δστις 
άπήλθεν έρευνήσων τό καθ’ έαυτόν,' επανήλθε 
καί αύτός είς τό πλοΐον, άφοΰ έγνώρισεν δτι 
ή γή τοΰ Χνακτος τής Ούαλλίας είναι νήσος 
χωριζομενη άπό τής γής Βικτωρίας διά τίνος 
πορθμοΰ, ούτινος διέγραψεν άκριβέστατα τάς 
μεταξύ τών ύπό τοΰ λοχαγού Οσβόρνε καί Βρά- 
ουνε γνωρισθέντων άκρωτηρίων άκτάς. Φοβηθείς 
δέτήν ^πανοσιτείαν άπέπεμψε τέσσαρας τών ύπη- 
ρετών, καί διετελεσεν έπί δεκατέσσαρας ήμέ
ρας διαπορευόμενος άνά μέσον ομίχλης καί 
χιόνος, ακολουθούμενος ύφ’ ενός υπηρέτου καί 
τών κυνών αύτοΰ, καί πηγνύων άνά πάσαν νύκτα

αυτου.

Επανήλθε δέ καί ό λοχαγός Χόβσων, δστις 
καίπερ άσθενών άπετέλεσε γενναίως τό προσ 
τεταγμένον αύτώ. Τά δέ τοιαΰτα κατορθώματα 
έδεικνυον ύπό τινων έλπίδων έτρεφόμεθα έν ταΐς 
έρεύναις άς έκαστος ήμών έπεχείρει.

Τέλος δέ ςυνήλθομεν άπαντες είς τό πλοΐον, 
εχοντες τά πολύτιμα τεκμήρια τής τύχης τοΰ 
Φραγκλίνου. Κατά τήν έν τώ λιμένει τοΰ Κέν- 
νεδυ διατριβήν ήμών ένεταφιάσαμεν ένα τών 
συνοδοιπόρων, τόν μηχανικόν Γεώργιον Βράνδς, 
άποθανόντα άπόπληκτον τή 6 νοεμβρίου 1 8 5 8 , 
εί καί /.ατά τήν πρωίαν τής αύτής ήμέρας έφαί
νετο ύγιέστατος, καί έξήλθεν έπί Θήραν έλάφων. 
Τή δέ δεκάτη τετάρτη ίουνίου 1 8 5 9  άπέθανεν 

έκ στομακάκης καί ό όψώνης 
Θωμάς Βλάκουελ, δστις ύπηρέ- 
τησεν ήδη εν δύο άλλαις κατά 
τούς πόλους έκδρομαΐς. Έπειδή 
ίέ  τής θεραότητος ένεκα τοΰ θέ
ρους ή θάλασσα κατέστη πάντως 
έλευθέρα, ή'μεβα ήδη έτοιμοι τ?; 
9  αύγούστου ίν’ άποπλεύσωμεν 
είς τήν πατρίδα.

Καίπερ μή εχοντες μηχανικόν 
κατωρθώσαμεν ίν’ άγάγωμεν τό 
άτμόπλοιον πρός τό άκρωτήριον 
Φούρυ. Έκεΐ διετρίψαμεν έπί 
τινας ήμέρας, μέχρις ού, μετα- 
βαλομένου τοΰ άνέμου, καί άπώ- 
σαντος τούς πάγους, ήδυνήθη
μεν ίνα πλέωμεν άνευ μτ,δενός 
προσκόμματος μέχρι τοΰ λιμένος 
Γοδχάβεν, ένθα προσωρμίσθημεν 
τη 2 7  αύγούστου. Έ κ εΐδέϋπε- 
όέχθη ήμάς φιλοφρονέστατα ό 
διοικητής τής βορρείας Γροιλαν
δίας Κ. ’Ολικ καί αί έπιχώρι- 
οι άρχαι, αΐτινες έχορήγησαν 
ήμΐν πάντα τά  πρός χρείαν.

Εκεΐ άφήκαμεν τούς δύο 
κυναγωγούς Έσκιμώς, καί τή 
πρώτη σεπτεμβρίου άπεπλεύσα- 
μεν εις Αγγλίαν.

Χλλά πριν ή πεοάνω τόν λό
γον , οφείλω ίνα ευχαριστήσω 
δημοσία άπασι τοΐς συμπλεύσα- 
σιν άξιωματικοΐς τε  καί ναύταις 
ύπέρ τής προθυμίας ήν έπεδεί- 
ξαντο, συνεργήσαντες έκαστος είς 

επιτευςιν τοΰ μεγάλου έ'ργου ό έπετράπην πα
ρά τής συζύγου τοΰ Φραγκλίνου.

Ενθουσιωντες ύπέρ τής γενναίας προαιρέσως 
τής γυναικος τοΰ Φραγκλίνου καί τής Χγγλίας 
απασης, θελουσών ί'να γνωρίσωσιν έκ παντος 
τροπου τήν τύχην τοΰπροσφιλεστάτου συζυ'γου, 
και αγαθοΰ πολίτου, κατωρθώσαμεν τό ποθού- 
μενον, κρίναντες ίνα διαπράξωμεν ώς δυνατόν 
μάλιστα δπως ύπερβώμεν παν έμπόδιον. 
Διότι άνευ πειθαρχίας καί τόλμης ούδέποτε 
εικοσιτρεΐς άνδρες ήδύναντο ΐνα έπιτελέσωσιν 
εργον οΰτω μέγα καί δύσκολον, δπερ μάτην 
έπεχείρησαν πολλοί άλλοι πρό ήμών, άποτυχόν- 
τες τελείως ή καί άποθανόντες έν ταΐς κατά 
τούς πόλους παγεραΐς έρήμοις.

ΙΙαραδίδω δέ τοΐς άρχείοις της έν Αονδίνω 
Βρεταννικής Ναυαρχίας μετά τής έκθέσεως ταύ
της τήν έγγραφον περγαμηνήν καί τά λείψανα 
τής άπολομένης έκδρομής τοΰ Φραγκλίνου.

ν'Έπετϊΐ συνέχεια.)
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Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

ΤΗΣ

Π Ο Μ Π Η Ι Α Σ .

ΚΕΩΤΑΤΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΕΙΣ,

Α '. Ή  ’Έκρηξις.

Τη 23 νοεαβρίου τοϋ 79  έτους μετά 
Χρίστον έγένετο κατά τινα οημοτελή έορ- 
τήν έν Πομπηία δεινή έ'κρηξις του Βε- 
σουβίου, άφ ου έξερράγησαν ποταμοί πυ- 
ρός κατακαλύψαντες τήν παρ’ αύτον ρω
μαϊκήν πόλιν Πομπηίαν. At μαρτυρίαι τών 
άρχαίων συγγραφέων, τά έσχάτως άνασκα- 
φέντα ερείπια της πόλεως ταύτης, ή έπαλ- 
λήλω ς έστιβασμένη τέφρα καί οί κισσηρώ- 
οεις λίθοι, ύφ ών αύτη κατεκλύσΟη , τά 
άπηνΟρακωμένα σκελετά, άτινα βλέπομεν 
έν σχήματι άγων:ώντος καί άποθνήσκον- 
τος, ταΰτα πάντα δηλοϋσιν ήμΐν τήν φο
βέραν εκείνην καταστροφήν. Ενταύθα ή 
φαντασία τού θεατού δέν δύναται ί'ν’ αύξη
ση το οεινόν. Διότι ή είκών τής άτυχούς 
πόλεως είναι πρό οφθαλμών.

Καθήμενοι έν τώ άμφιθεάτρω φεύγομεν 
και ημείς μετα τους πρώτους σεισμούς, 
κατα τάς πρώτας άστραπάς, αΐτινες ά γ- 

γελλουσι τό πύρ καί τάς καταπτώσεις τών 
οικοδομών. Ή  γήσείεται συνεχώς,καί κο- 
νιορτοςπυκνούμενος μάλλον μάλλον κατα- 
σκοτίζει τονούραν;ν. Από τινων ήμερώνέγ ί- 

^ετο*λόγος περί γιγάντων, οϊτινες ότέ μεν

Άνασκαφαί εν Πομπηία.

έν τοϊς πεδίοις ότέ δέ έν τοΐς ό'ρεσι οιέβαι- 

νον μετέωροι.,Οι γίγαντες ούτοι άνίσταν- 
ται ήδη καί αίωρούνται ύπερύψηλοι έν τώ 
περιδινουμένω καπνώ, έν ω πρώτον μέν 
ακούεται κρότος παράδοξος, μυκηθμός 
δεινός , ύστερον δέ κεραυνοί έπαλλήλως 
έπισκήπτοντες- καί νύξ φρικώοης, ζοφερά 
καί αποτρόπαιος έπερχεται φωτιζόμενη έκ 
διαλειμμάτων ύπό φλογών, αΐτινες κατα- 
πυρπολοΰσι τό σκότος.

Οι κάτοικοι τής πόλεως, τρέχοντες ώς 
μαινόμενοι είς τάς όδούς, κραυγάζουσιν 
<· Ό  Βεσούβιοςάναφλέγεται. » Οί οε έν τώ 
θεάτρω ψυχαγωγούμενοι πολιται όρμώσι 
πρός τάς θύρας περίφοβοι, έπτοημένοι, χαί- 
ροντες ό'τι εύρίσκουσι πρό έαυτών τοσαύτας 
εξόδους, όπως έξέλθωσι μή συντριβόμενοι, 
καί περαιτέρω άνοικτάς τάς πύλας τής ιτό- 
λεως καί τών αγρών.

Ά λλά μ ετά  τήν πρώ την έκρηξιν, μ ετά  
κατακλυσμόν τ ή ς  τέφρας, έπ έρχετα ι άλ

λος δεινότερος ποταμός πυρος καί πεπυρα- 
κτω μένω ν έλαφρών κισσηρωοών λίθω ν , 

άπαγομένων ύπό τοϋ έπιπνέοντος σφο- 
δοοϋ άνέμου ώ ς π επ υ ρ α κτω μ έν η ς, ού

τω ς  είπεΐν, χιόνος, οϊτινες καταπίπτουσι 

συνε/εΐς, βραδέως, ά δια λείπτω ς. Ή  σ τε

ρεά αύτη φλόξ έμφ ράττει τά ς όδούς, συσ
σωρεύεται έπί τώ ν σ τεγ ώ ν , καί καταπίπτει 
μ ε τ ’ αύτών και τών οίκω ν, οϊτινες ανα
φλέγονται. Τό πύρ καταφέρεται ούτως άπό 
σ τέγ η ς εις στέγην κατά διαδοχήν έπί το 
έ'δαοος τώ ν αύλών, ή έπισωρεύεται ώ ς γ ή , 

πληρούσα τά  πάντα τώ ν πεπυρακτωμένων 

τούτων νιφάδων , αΐτινες καταπίπτουσιν 
άδια λείπτω ς.

Οί κάτοικοιφεύγουσι πανταχόσε. Οί τολ

μηροί, οί νέοι καί όσοι φροντίζουσι μόνον 
περί έαυτών κατορθοΰσιν Ϊνα έκφύγωσι. 
Τό άμφιθέατρον γίνεται έν άκαρεΐ έρημον 
άνθρώπων , πλήν τών πληγωθέντων καί 
άποθανόντων μονομάχων. Α λλ’ ούαί τοΐ; 
καταφεύγουσιν είς τά εργαστήρια τής πό
λεως, ύπο τάς στοάς τοϋ θεάτρου, ή τά 
υπόγεια! διότι ή τέφρα περιφράττει καί πε
ριβάλλει αύτούς άσφυκτήσαντας· ούαί τοϊς 
κατεχομένοις ύπό φιλαργυρίας ή άπληστί- 
ας, τή γυναικίτοϋ Σαλλουστίου, ταΐςέν τώ 
οί'κω τοϋ ποιητοϋ παρθένοις, αΐτινες,υστέ
ρησαν ζητοϋσαι τον τιμαλφή αύτών κόσμον 
καί τά πολύτιμα πράγματα" διότι μέλλου- 
σιν Ϊνα πέσωσιν άσφυκτοϋσαι μετά τοϋ 
χρυσού κόσμου καί τών χρημάτο^ν, άτινα 
διασπαρέντα περί αύτάς δηλώσουσι τοΐς 
μεταγενεστέροις τήν ματαιότητα τών εσχά
των αύτών μερίμνων. Γυνή τις τρέχουσα 
πεφορτισμένη τά κειμήλια, καί μή δυνα- 
μένη ήδη Ϊν’ άν^πνέη, κατέφυγεν υπό 
το ta b ] in u m , καί έπιχειρήσασα μά
την ϊνα κατάσχη διά τών βραχιόνων αύ
τής τήν έπ ’ αύτήν καταπίπτουσαν ορς-φήν 
τής οικίας, άπώλετο συντριβεΐσα ούτως, 
ώστε ή κεφαλή αύτής ούδέποτε ύστερον 
άνευρέθη.

Τό πλήθος τών διασωθέντων φεύγει 
ποος τήν παρά τά προάστεια όδόν τώ ν  
τ ά φ ω ν , έ'νθα συναντώνται καί οί πολίΐαι 
καί οί έκ τών άγρών καί έπαύλεων είς τήν 
πόλιν προς σωτηρίαν τών οικείων τρέχον
τες. Εις αύτών έπεσε πρηνής, εχων τούς 
πόδας έστραμμένους πρός τήν πύλην τοϋ 
'Ηρακλείου' έτερος δέ ύπτιος, τούς βραχίονας 
καί τάς χεΐρας άνατεταμμένας, κρατών δέ 
ταΐς χερσίν 127 χρυσά νομίσματα, λλλος  

I δέ επεσεν ομοίως· ά λλ’ ώ τοϋ θαύματος!
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ύπτιος,καί άπέθαγε βλέπων πρός τον Βε- 
σούβιον. Γυνή δέ τις , έχουσα παΐδα έπ’ 
αγκάλης, κατέφυγεν είς τινα τάφον, δν ή 
λάβα έτοίχωσεν έπ’ αύτήν. Είς δέ στρα
τιώ της, πράττων τδ καθήκον, έ'μεινεν έν 
τη τάξει πρό τής πύλης του Ηρακλείου, 
καί άπέθανεν άνδρείως, έχων τήν ρ.έν έτέ- 
ραν τών χειρών έπί τοϋ στόματος, τήν δέ 
έτέραν έπί τής λόγχης.

Ή οικογένεια τοϋ Διομήδους συνήλθεν 
είς τό υπόγειον τής οικίας, έ'νθα δεκαεπτά 
άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παΐδες καί μια 
νεάνις, ήστινος ό μαστός ένεκολλήθη τή 
τέφρα, ένετάφησαν ζώντες συσφιγγόμενοι, 
καί άπέθανον θάνατον φρικώδη είτε έκ τής 
έκλείψεως τοϋ άέρος, είτε βραδέως ύπό τής 
πείνης! Ό  δέ Άγριος Διομήδης έσώθη μό
νος, καταλιπών τούς οικείους καί μή άπα- 
γαγών άλλον, είμή δοΰλόν τινα φέροντατό 
βαρύ αύτοΰ βαλάντιον μεστόν χρυσών νο
μισμάτων. ’Αλλά καί ούτος έ'πεσεν, ώς κε
ραυνόπληκτος, παρά τήν θύραν τοϋ κή
που.

Αλλά πό
σων άλλων 
άγνοοϋμεν τό 
άθλιον τέλος 

τοϋ βίου! 'Ο 
ίέρεύς τής ’ I-  
σίδος, περι- 
κ υ κ λ ω θ  ε ίς  
ύπό τών φλο
γών , καί μή 
δυνηθείς ίνα 
σωθή είς τήν 
πυρποληθει -  
σαν όοον, έ- 
τρύπησε διά 
τοϋ πελέκε- 
ως δύο τοί
χους. Α λλ’ ιύρών καί τρίτον, καταπε- 
πονημένος ίσως ή καταβληθείς ύπό 
τοϋ πυρφόρου ποταμοΰ, έψυχο^ράγησε τό 
ύστατον έχων διά χειρδς τόν πέλεκυν.

Τά δέ άθλια ζώα, όσα έτυχον προσδε- 
δεμε'να, δέν ήδυνήθησαν ίνα έκφύγωσιν. 
Ό  ήμιονος τοϋ αρτοποιείου, οί ίπποι τοΰ 
ξενοδοχείου τοΰ Αλβίνου, ή αΐξ τοΰ Σιρίκου, 
ήτις κατέφυγεν είς τόν ίπνον τοΰ μαγει
ρείου, ό'που άνεΰρον έσχάτως αύτήν φορού
σαν έ'τι τόν κωδωνίσκον κατά τόν λαιμόν, 
άπέθανον, ώς οί δεσμώται τοΰ στρατώνος 
τών μονομάχων, οίτινες εύρέθησαν έ'τι καί 
νΰν σιδηρόδεσμοι έπί τών τοίχων.

Φρικώδης νύξ, άλλά φρικωδεστέρα ή 
έπαύριον! ’Επήλθεν ή ήμέρα, άλλά τό σκό
τος ύπολείπεται, ούχί σκότος άσελήνου 
νυκτός άλλά σκότος άντρου. Εν τώ Μι- 
σηνώ ακρωτηρίου, έ'νθα διέτριβε Πλίνιος ό 
νεώτερός, ό'στις διέγραψε τήν καταστροφήν 
ΐαύτην, οί κάτοικοι ήκουον τάς σύγκεχυ- 
με'νας κραυγάς τών παίδων, τών άνδρών 
καί τών γυναικών, καλούντων άλλήλους, 
ζητούντων καί μή άναγνωριζόντων άλλως 
είμήλέκ τής φωνής, έπικαλουμένων τόν 
θάνατον, δακρυρροούντων, άναβοώντων,

όλοφυρομένων, νομιζόντων οτι αύτη ήτο ή 
έσχ_άτη, ή αίιονιοςνύξ, καθ ήν οί άνθρω
ποι καί οί θεοί έμελλον ϊνα έκλείψωσιν.

Επειτα ο έ'πεσεν όμβρος τέφρας ουτω 
παχύς, ώστε έπτά λεύγας άπέχοντεί: τοΰ 
πυρπνοοϋ όρους οί άνθρωποι ήναγκάζοντο 
ινα τινάσσωνται άδιαλείπτως , ό'πως μή 
πνιγώσιν ύπ’ αύτής. Ή  τέφρα έ'φθασε λέ-  
γουσι μέχρι τής Χφρικής καί πάντως μέ
χρι τής 'Ρώμης, ήστινος κατεσκότισε τόν 
άέρα, καί άπέκρυψε το φώς ούτως, ώστε 
οί 'Ρωμαίοι ήρώτων έαυτους’ « Μή ό κό
σμος άναστρέφεται; μή ό ήλιος άποσβε- 
σθείς πίπτει έπί τής γ ή ς ; Τέλος, λέγει 
Πλίνιος ό νεώτερος, τό μέν φώς άνέλαμψε 
κατ ολίγον, ό δ’ αμαυρωθείς ήλιος έφάνη 
πάλιν ύπολαμπής, ώς κατά τινα εκλειψιν. 
Τά πάντα ήλλοιώθησαν περί ήμάς· διότι 
ή τέφρα κατεκάλυψεν ώς χιών βαθεία τά 
πάντα.»

Β .— II Ε Ε Ο Ρ Τ Χ Ο Ε Ι Ϊ Λ  Π Ο Λ ΙΣ-

Τό όνομα έρείπία έκπλήττει πάντοτε 
τον περιοδευτήν, φανταζόμενον αύτά μέ
γιστα . Αλλ’ ή Πομπηία ήτο μητρόπολις 
τριάκοντα χιλιάδων κατοίκων, σχεδόν 
οσαι ήσαν αί νεώτεραι ’Αθήναι πρό 15 έτών, 
κείμενη έν τώ μυχώ γραφικής τίνος κοι- 
λάδος, όριζομένης έ'νθεν μέν ύπό γαιωλο- 
φιών ποικιλομόρφων* έ'νθεν δέ ύπο τής θα
λάσσης,καί διαρρεομένης ύπό (5ύακος περι
ποιούντο; αύτή φαιδράν καί χαροποιόν όψιν4 
μάλιστα δέ ύπο έμπορων καί έξοχων 
πλουσίων άνδρών· διότι ή πόλις ήτο έμ- 
πορεϊον τών άπό τής Νώλας τής Νωκέ- 
ρας καί τής Αστέλλ.ας έμπορευμάτων. Ό  
δέ λιμήν αύτής ήδύνατο ίνα χωρήση όλό- 
κληρον στόλον, οιος ό τοϋ Κορνηλίου.

Ή  Πομπηία συνίστα καθ’ έαυτήν ui- 
κράν ίδιάζουσαν, αύτόνομον καί ίντελή 
οικουμένην. ’ Επειδή είχε μικράν γερου
σίαν συγκειμένην έκ δεκαδαρχών, ολίγη ν 
αριστοκρατίαν, τούς Αύγουστούλους, άνα- 
λογοΰντας προς τούς ίππότας, τέλος δέ τό 
πλήθος καί τόν λαόν. Ή  γερουσία έχειρο-

τόνει τούς ιερείς , συνεκάλει τά άρχαιρέ- 
σια, άνεκήρυττε τούς άστυνομικούς νόμους, 
διέταττε τάς τών στρατιωτών συλλογάς, 
έφορολόγει, τέλος δέ έξέλεγε τούς άρχον
τας τής πόλεως, τούς υπάτους, τούς άστυ- 
νόμους, τον ταμίαν κλπ. Ή  Πομπηία ήτο 
λοιπόν, ώς εύτραπέλως ώνόμασαν αύτήν, 
μικρά τις ‘Ρώμη.

Ή  άτυχής αΰτη πόλις έκακώθη ήδη 
δεινώς κατά το 63  έ'τος Π . X . έκ τίνος 
δεινοϋ σεισμοΰ, καθ ον πολλοί μέν ναοί 

κατεστράφησαν, οί δέ πλείστοι τών κα
τοίκων καί ή γερουσία έ'φυγον, μέχρις ού 
άνεκτίσθη πάλιν κατά μικρόν, άνανεωθείσα 
συμμέτρως μάλλον ή φιλοκάλως. ’'Ηδη ή 
πόλις ήρξατο ίν’ άναλαμβάνη, οί δέ ναοί 
τής ’Αφροδίτης, τής Ίσιδος καί τής Τύ
χης καί οί χαρίεντες στΰλοι τής άγοράς 
άνίσταντο έκ τών έρειπίων, οί δέ οίκοι 
έκαλλωπίζοντο λαμπροϊς ζωγραφήμασιν, 
ή δ ’ έργασία καί αί ήδοναί άνεζωπυροΰντο, 
ό δέ βίος άνεφύετο, καί τό πλήθος συνεπιέ-

ζετο άλαλά- 

ζονέν τώ άμ- 
φ ιθ ε ά τ ρ ω ,  
οτε έπήλθεν 
αίφνης ή ολέ
θρια έκρηξις, 
ήτις κατέ- 
κλυσε τήν 
Π ο μ π η ία ν  
δι’ άπείοουι
τέφρας, λά
βας καί πε
τρών. 'Η φο
βερά έκείνη 
εκρηξις, ήν 
διά βραχέων 
διεγράψαμεν 

έν τοΐςεμπρο- 
οθεν, έςωλόθρευσε, πλήν τής Πομπηίας, 
τό Ηράκλειον καί τάς Σταβίας, καί ήρήμω- 
σε τόν πέριξ τόπον έν άκαρεΐ. Μετά δέ 
τήν καταστροφήν οί περισωθέντες κάτοι
κοι έπανήλθον πάλιν, καίέ'καμον τάς πρώ- 
τας άνασκαφάς όπως άνεύρωσι τά κατα- 
καλυφθέντα πολυτελή πράγματα. ’Αλλά 
σύν αύτοΐς παρεισέδυσαν καί πάμπολοι 
κλέπται, ους οί νεώτεροι αρχαιολόγοι κα- 
τέλαβον ούτως έίπεϊ’ν έπ’ αύτοφώρω έν τή  
ύπογείω πόλει.

'Ο αύτοκράτωρ Τίτος έκρινεν όλίγψ 
ύστερον ΐνα έκκαθάρη καί άνοικοδομήση 
αύτήν. ’Αλλά τό μέγεθος καί δυσκατόρθω- 
τον τοϋ έ'ργου Ιξέπληξαν ούτω τούς παρ’ 
αύτοΰ άποσταλέντας, ώστε ή έπισκευή δέν 
άπετελέσθη. Αλλως τε δέ ή 'Ρώμη κατεί- 
χ_ετο τότε ύπό φροντίδων, αΐτινες περιέ- 
σπων αύτήν τής φθαρείσης ταύτης μικρας 
πόλεως, ήτις ήφανίσθη κατ ’ όλίγον ύπό 
τάς άμπέλους, τούς κήπους καί τά δασέα 
άλση. Τέλος οί αιώνες παρήλθον συνεπά- 
γοντες μεθ εαυτών τήν τά πάντα έπικα- 
λύπτουσαν λήθην, καί παν ’ίχνος τής αρ
χαίας Πομπηίας άπώλετο. ’Επειδή οί σπά
νιοι σοφοί, οίτινες έγνώριζον αύτήν έξ όνό-

Σώματα κατοίκων τής Πομπηίας απηνδρακωμ,ενα, ώς εδρέθησαν Ιν ταΐς άνασκαφαϊς.

C 0 N IK H  6 Π Ι Θ ί Ω Ρ Η Σ Ι Σ . 79

ματος μόνόν ήγνόουν που έπρεπεν ινα ζη -  

τήσωσιν αύτήν.
Χ λ λ ’ οτε περί τον δέκατον έκτον αιώνα 

τελευτώντα δ άρχιτέκτων Φοντάνας κα- 
τεσκεύασεν υπόγειον διώρυγα όπως διοχε- 
τεύη τά  ΰδατα άπδ τοΰ Σάρνου είς τήν 
πόλιν T o r r e  A n n u n z ia ta  (τήν άρχαίαν 
O p lo n te ) , ή διώρυξ διεπέρασε τήν Πομ
πηίαν άπδ τοΰ 
έτέρου είς τδ 
έτερον μέρος, 
δ ια π είρ ο υ σ α  
τοίχους, διερ- 
χομένη δι’ αρ
χαίων οδών, 
άπαντώσα κτί
ρια ύπωκοδο- 
μημένακαί πιέ- 
γραφάς. ’Αλλ 
ούδείς ύπενόη- 
σε τότε οτι τά  
κτίρια ταΰτα 
καί αί οδοί ή
σαν ή άρχαία 
ά φ α ν ισ θεΐσ α  
Πομπηία. Αλ
λά τό άμφιθέ- 
ατρον, όπερ, 
κεκαλυμμένον 
ύπο λεπτοΰ γής 
σ τ ρ ώ μ α τ ο ς  , 
συνίστα τάφρον 
ομαλήν, έμ ή - 
νυεν άρχαίόντι 
οικοδόμημα' οί 
δέ χωρικοί, γι- 
νώσκοντες τά 
περί τόν τόπον 
κάλλίον τών 
σοφών, έσή- 
μαινον καλοΰ- 
τες όνομα κα
τά τό ή'μισυ 
Ιταλικόν καί 

Λατινικόν, la -  
C iv ita ,τάς έπί 
:ής Πομπηί
ας συσσωρευ- 
θείσας γαίας.

Κατά δέ τό 
έ'τος 174 8 , έπί 
τής βασιλείας 
Καρόλου τοΰ 
τρίτου, ό'τε τό 
νεωστί εύρεθέν 
'Η ρ ά κ λ ε ι ο ν  
έπέστησε τήν 
διάνοιαν τών 
άνθρώπων έπί τά κατορυκτά άρχαΐα, 
άμπελουργών τινων προσκοψάντων ταΐς 
σκαπάναις προς παλαιά τινα οικοδομήματα 
καί άνάγλυφα τής Πομπηίας, συνταγμα
τάρχης τις τοϋ μηχανικού όνομαζόμενος 
R o c c o  A lc u b ie r e  έζήτησε παρά τοΰ 
βασιλέως τήν άδειαν πρός άρχαιολογικάς 
άνασκαφάς. 'Ο οέ βασιλεύς συγκαταινέσας 
έδωκεν αύτώ βοηθούς δώδεκα δεσμώτας!

Καί οΰτως άγαθή τινι μοίρα εις αξιωματι
κός τοΰ μηχανικού άνεϋρε τήν πόλιν, ήν 
προτιθέμεθα ί'να έπισκεφθώμεν.

Α λλ’ δμως παρήλθον πρδς τούτοις οκτώ 
έ'τη πριν ή έννοήσωσιν ό'τι έξώρυττον τήν 
Πομπηίαν. ’Επειδή οί τότε αρχαιολόγοι 
ένόμιζον ό'τι ήτο ή πόλις Στάβιες. Αί δέ 
άνασκαφαί έγένοντο τδ πρώτον σκαιώς καί

άτάκτως ύπο τών δεσμωτών κακούργων. 
Διό καί ό τότε αύτάς έπισκεφθείς διάσημος 
Βίγκελμαν έ'γραφεν. « ’ Εάν αί άνασκα
φαί τής Πομπηίας διατελώσι γινόμενα', 
τοιουτοτρόπως, οί άπόγονοι ήμών κατά 
τήν τετάρτην γενεάν άνασκάψουσιν έ'τι 
τά έρείπια ταΰτα, καί μόλις δυνήσον- 
ται ΐνα ίδωσι πολλοστόν τής αρχαίας πο- 
λεως μέρος. » Καί προέλεγε τοΰτο αληθέ

στατα. Έπειδή οί μέν απόγονοι τής τε-  
τάρτης γενεάς είναι οί σύγχρονοι ήμών, 
όμως οέ τδ τέταρτον τής Πομπηίας δέν 
άνεσκάφη είσέτι.

Ό  αύτοκράτωρ Ιωσήφ ό δεύτερος, έπι- 
σκεψάμενος τάς άνασκαφάς τή 6 άπριλίου 
τοΰ 1 7 9 6 , έμέμψατο σφόορα τδν βασιλέα 
τής Νεαπόλεως Φερδινάνδον τδν τέταρτον,

ώς ολίγα δαπα- 
νώντα καίέλά- 
χισταπερί τοΰ 
σπουδαίου τού- 
τουέργουμερι- 
μνώντα. Ό  δέ 
βασιλεύς ύπέ- 
σχετο μέν ί'να 
πράξη κάλλιον 
είς τδ μέλλσν, 
άλλά δέν έφύ- 

πίστιν. 
Μόνον δέ κατά 
τ ή . ών Γά λ
λων κατοχήν 
τής Νεαπόλε
ως αί άνασκα
φαί έγένοντο 
νουνεχώς καί 
ένεργώς. Ε π ε ι
δή τδ κοινόν 

τότε
πάσας τάς τήν 
Πομπηίαν κα- 
λ  υ π τ ο ύ σ α ς  
γαίας" έν δέτώ  
έ'τει 1813  ή -  

σχο λοϋντο πε
ρί τάς άνα
σκαφάς 17 6
έργάται.

Α λλ οί μέν 
Βουρβώνες έπα- 
νελθόντες είς 
Νεαπολιν μετά 
τήν εκβολήν 
τοϋ Γάλλου 
βασιλέως Μου- 
ράτου, ήρξαντο 
ΐνα πωλώσι 

ίδιώταις 
τά ύπο τΟΰ 
γαμβροΰ τοΰ 
Ναπολέοντος ά 
γορασθέντα γ ή 
πεδα’αί δε άνα
σκαφαί πρώτον 

ήμελήθη- 
σαν, τέλος δέ 
άφέθησαν παν

τελώς. Καί μόνον έάν βασιλεύς τις ήρχετο 
ίνα ΐδη αύτάς, ό έπιστατών έσπευδε, προσ- 
τάξαντος τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως, 
ί'να διασκορπίση όσα άρχαΐα είχε πρόχειρα, 
καί καλύψη αύτά έπιμελώς διάτέφρας καί 
λίθων · επειτκ δέ ή μαγική ράβδος τοΰ 
έπιστάτου έΐ,ήγεν ώς έκ τύχης πλήθος 
άξιολόγων πραγμάτων, άτινα έξέπληττον 
τδν έπισκοποϋντα.



’ Α λ λ ’ ή μετά τήν εν έ'τει 1 8G0 άποδίω- ϊ 
ξιν των Βουρβώνων κατασταθεΐσα ένΝεα- 
ττόλει Ιταλική κυβέρνησις κατέστησεν επι
στάτην τών άνασκαφών τον Κ.Φιορέλλην, 
άνΟρα πεπαιοευμένον καί συνετόν, ωτινι 
έ'όωκεν 7 0 0  έργάτας. Δι αύτών ό ακάμα
τος ούτος αρχαιολόγος έξώρυξεν έντός τριών 
μηνών πλείονα άξιολογώτατα πράγματα 
η οί προ αύτοΰ κατά τά πρότερα τριάκοντα 
έ'τη , καί ή αρχαία πόλις ήρξατο ιν’ άνα- 
τέλλη έκ τής τέφρα; τοιαύτη οΐα ήτο κατά 
τήν όλέΟριον νύκτα τής έκρήξεως τοϋ Βε- 
σουβίου' Οιότι οί διερρωγότες τοίχοι, αί 
οδοί, τά δημόσια μνημεία, τά μάρμαρα, 
τά χαλκεύματα, τά πάντα επισκευάζον
ται έπιμελέστατα.

Ο έπισκεπτόμενος τήν νεκράν πόλιν 
πληρόνει εισερχόμενος εις τινα έπ! τοΰτο 
τεταγμένον υ
πάλληλον δύο 
φράγκα, καί 
ούτως άπαλ- 
λάττεται τών 
μυρίων οχλη
ρών οδηγών 
καί έπαιτών καί 
παιδαρίων, οϊ- 
τινες ούτω μέ
χρι τοΰδε ήνώ- 
χλουν τούς ξέ
νους. ’Έ ν  τινι 
συνοικία τής 
πόλεως κατε- 
στάθη μουσεί- 
όν τι πρόσκαι- 
ρον, έ'νθα εκτί
θενται τά εφευ
ρισκόμενα άρ- 
χαία, καί έν 
αύτώ βιβλιοθή
κη, περιέχου- 
σα τά μέχρι 
τοΰδε γραφέν- 
τα περί Πομ
πηίας συγ- ΆνασχαφοΛ έν Πομπηία· Ίπνος

γράμματα, μά
λιστα δέ τά ωραία πονήματα τοϋ Mazois, 
τοΰ R ao u l-R oeh ette , τοΰ Z ah n , τοϋ 
O verbeck, τοϋ B reton κ .λ . ,  προκείμενα 
πρόχειρα τοΐς φιλομαθοΰσι περιοδευταϊς.

Αί άνασκαφαί έγένοντο μέχρι τοΰδε κα
τά τρεις διαφόρους τρόπους. Έ π ί Καρόλου 
τοΰ τρίτου οί έργάται έξώρυττον άμεθόδως 
τήν γήν, άφήρουν τά πολυτελή πράγμα'α, 
δσοις τυχαίως προσέκοπτον, έπειτα δέ 
έπλήρουν τάς τάφρους, συλλέγοντες μέν 
άρχαϊά τινα, άλλά φθείροντες τήν Πομ
πηίαν. “Υστερον δέ, έπί τοΰ Μουράτου, έν
νοήσαντες τοΰτο , ήρξαντο ίν άνακαθαί- 
ρωσι τάς όδούς καί τά οικοδομήματα. Αλλά 
προσβάλλοντες κάτωθεν τό έμφράττον αύ
τάς γαιώδες καί κισσηρώδες γεώλοφον, έπή- 
νεγκον τάς καταπτώσεις τών χωμάτων , 
καθ άς πολλά πολύτιμα πράγματα έφθείρον- 
τοή άπιόλλυντο. Προλαμβάνων δέ τό κακόν 
τοΰτο ό Κ. Φιορέλλης έπενόησε καλλιτέραν 
τρίτην τινά μέθοδον. ’Επειδή δέν βαδίζει

τάς όδούς, έξορύσσων αύτάς κάτωθεν καί 
κατά τό ψιλόν έδαφος, άλλά σημειοΐ αύτάς 
πρώτον ύπέρ τοΰ λόφου, καί διαγράφει με
ταξύ τών δένδρων καί τών γεωργουμένων 
γαιών, αΐτινες καλύπτουσι τήν άρχαίαν 
πόλιν, εύρύχωρα τετράγωνα, ένδεικνύοντα 
τάς υπογείους τής πόλεως συνοικίας ή 
ν ή σ ο υ ς (in sulce).

Αγορασθέντος δέ τοΰ χωρίου, καί τών 
βλαστημάτων άποχωρισθέντων , τά έ'ργα 
άρχονται άνωθεν. Καί πρώτον μεν άφαφεϊ- 
ται τό χώμα τοΰ γεωλόφου, όπερ μετακο- 
μίζεται διά τίνος σιδηροδρόμου άποφέρον- 
τος αύτό μακράν τής πόλεως. Καί οί μέν 
άνδρες σκάπτουσι τήν γήν, σμήνη δέ κο- 
ρασίων, συνερ'/ομένων έκ τών πλησίων κω
μών, προστρέχουσιν άδιαλείπτως, πληροΰν- 

τα χώματος τούς καλάθους καί έκκενοΰν-

(φούρνος), εν ω ευρε'θησαν όγδοηκοντα καί είς άρτοι, έναποτεΟεντες ποό 18 0 0

αί Πομπηϊαναί γυναίκες, κατεχόμεναι ΰτΛ 
τής επιθυμίας τοΰ βλέπειν, σχολιάζειν καί 
βλέπεσθαι, παρίστανται τώ έν τή άγορα 
τής εμπορικής ταύτης πόλεως ό'χλω.

Οί τοίχοι, οντες άντί έφημερίδων, είναι 
κεκαλυμμένοι ύπό ιλαρών προγραμμά
των καί αγγελιών, ών πολλαί άναγι- 
νώσκονται εύκολώτατα μέχρι τοΰ νΰν' 
διότι πας τις ήδύνατο ΐν’ άγγείλη, γράφων 
δι’ έρυθρών ισχνών γραμμάτων, ο,τι ήμεΐς 
έκτυποϋμεν έν τ?) τετάρτη σελίδι τών έφη
μερίδων. Άξιοσπούδαστοι μάλιστα είναι 
αί έπιγραφαί, αΐτινες δεικνύουσιν ήμΐν πά
σας τάς μέριμνας τής μικρας ταύτης πό
λεως. Ένταΰθα αγγέλλεται έκλογή ή συνέ- 
λευσις συντεχνίας τινός, μελλούσης ΐνα συ- 
στήση προς τόν άστυνόμον τόν ύπόψηφον 
αύτής. Έτέρωθιδέ βλέπει τις τό πρόγραμμα

τών θεαμάτων 
τοΰ αμφιθεά
τρου . Τριάκον
τα ζεύγη ιι.ο- 
νομάχων ρ,έλ- 
λουσιν ΐνα Φυ- 
χαγωγήσωσι 

τό πλήθος κα- 
θαιμάσσοντα 

τόάμφιθέατρον 
τήν δείνα ήμέ- 
ραν μετά ραν- 
τισμών άρωμα·
_ / ̂  Η <>τωοους υοα- 
τος. Περαιτέ
ρω αγγέλλον
ται δωμάτια 
πρός μίσθωσιν. 
Εν τοΐς κτή- 

μασι τή ς’ Ιου
λίας Φήλικος, 
θυγατρός τοϋ 
2πουρίου, μι- 
σθουνται εν 
λουτρόν καί έν- 
νεακόσια έργα -

τα αύτούς είς τάς άμάξας τοΰ σιδηροδρ όμου, 
αΐτινες, κατεσκευασμένου οντος έπί κλιτύ- 
ος, κατέρχονται άφ’ έαυτών άποφέρουσαι 
μακράν τά χώματα· έπειτα δέ επανέρ
χονται είς τόν αύτον τόπον, άνελκόμεναι 
ύπό ήμιόνων, Τά κοράσια ταΰτα είργάζοντο 
πρότερον έντοις έργαστηρίοις τών ιταλικών 
υφασμάτων, άτινα κατεστράφησαν άφότου 
οί άγγλικοί ίστοί κατέκλυσαν τήν οικου
μένην,

Γ · Η ΑΓΟΡΑ.

Εισερχόμενος τις είς τήν Πομπηίαν βλέ
πει πρώτον πάντων τήν Αγοράν τής πό
λεως (F o ru m ). Άς φαντασθώμεν πάντα τά 
έργαστήρια αύτής ήνοιγμένα, τά δείγματα, 
τούς άγοραστάς, τούς εμπόρους, τούς πα- 
ρερχομε'νους καί καθόλου τόν όχλον τών 
μεσημβρινών έμπορευομένων άνθρώπων. 
Αί τήν αγοράν έκατέρωθεν άφορίζουσαι οί- 
κίαι εχουσιν εξίόστας καί παράθυρα, όθεν

στηρια ( ta -

b e rna e )^£-
ρώα (p e r g u la e )  καί πολλά οικήματα 
έν τή δεύτερα οροφή, άπό τής 14'^ μέχρι 
τής 2 0 ^  ίουλίου είς πέντε έξής ένιαυτούς.

Ενιαι δέ τών επιγραφών ήσαν παροινίαι 
ή εκφωνήσεις παροδιτών γελωτοποιών. Ή  
μέν λέγει « Ό  άχθοφόρος ’Οππιος είναι 
κλέπτης! » Ή  δέ άγγέλλει οτι «- έπί τής 
ύπατείας τοΰ Λ. Νονίου Ασπρένου έγεν
νήθη τώ γράφοντι ονάριον! » Έ πί δέ τίνος 
τοίχου τής όδοΰ τής ’Αθήνας φύλλον κισ- 
σοϋ περιέχει τό γλυκύ όνομα τής Ψ υχής. 
Αλλαχοϋ δέ πάλιν άναγινώσκεται ότι οί- 
νοφορεΐόν τι έκλάπη καθ’ οδόν. Ό  δ ’ εύ- 
ρών καί άνακομίσων αύτό θά λάβη δείνα 
μισθόν παρά τοΰ Βάρνου. Αλλ’ ό εύοών καί 
συλλαβών αύτόν τόν κλέπτην θά λάβη 
τό διπλοϋν·

Αί όδοί είναι στεναί, τά δέ πεζοδρόμια 
ύψηλά καί στενώτατα. 'Οπότε εβρεχεν, αί 

^οδοί τής Πομπηίας μετεβάλλοντο είς τά
φρον χειμάρρου, ώς αί σ τεν ω π ο ί'τή ;

\

\

ϊ

Μ

Νεαπόλεως· διό καί έθετον διασταδόν τρεις 
παχείας πέτρας όπως οί πεζοί διαβαίνωσιν 
άπό τοΰ ετέρου είς τό έτερον πεζοδρόμων. Τ ό 
ΰδωρ τών όδών κατέρρεεν είς τάς ύπογείους 
διώρυγας διά τρυπών ετι καί νϋν ορατών. 
Τά έργαστήρια έβλεπον πάντα πρός τάς 

οδούς. Τά οέ 
ζωγραφήμα- 
τακαίαίγλυ- 
φαί, αΐτινες 
ύπάρχουσιν 
έτι καί νϋν 
ύπέρ αύτών, 
είναι σύμβο
λα διδάσκον
τα ή μας τί 
έπωλεϊτο έν 
έκάστω έρ- 
γ α σ τ η ρ ίω .
Ούτως άίς 
τις όστρακί- 
νη μηνύει 
γαλακτοπω- 
λεΐον' μύλος 
δέ περιστρε
φόμενος ύπό 
όνου φανεροί 
έργαστήριον 
μ υ λ ω θ ρ ο ύ ' 
όυο οε ανορες 
β α δ ίζο ν τες  
παρ’ άλλή- 
λους, κρα
τούντες έκά- 
τερος τό ά- 
κρον βακτη
ρίας τινός, έξ 
ής μέσης κρέ- 
μαται ά μ - 
φορεύς, μ η- 
νύουσι τοΐς 
«αρερχομέ -  
νοις οίνοπω- 
λεΐον. ‘Υπέρ 
τήςθύραςφαρ 
μακοπώλου 

τινός ' βλέ- 
πομεν οφιν 
τ  ρ ώ γ ο ν τ  α 
κώνον, ό'περ 
ήτο τό σύμ- 
βολον τοϋ 
Ασκληπιοΰ .
’ Εν δέτώ έρ- 
γαστηρίω αύ
τοΰ εύρέθη- 
σαν πολλά 
έργαλεΐα, ίγ-
ία καί άβακες προς κατασκευήν καταπότί- 
ων, άτινα εύρέθησαν άνέπαφα. Τέλος ού μα
κράν τοϋ φαρμακοπώλου βλέπομεν τήν οι
κίαν τοΰ ίατροϋ, οστις ήτο καί αύτός φαρμα- 
κοπώλης καί χειρουργός· Παρ αύτώ συν- 
έλεξεν ό Κ . Φιορέλλης τά περιβόητα χει
ρουργικά σκεύη, τά κατατεθέντα έν τώ 
Μουσείω, τριακόσια τον άριθμόν. Είναι δέ 
ή συλλογή αύτη λαμπρότατη, άποδεικνύ-

ουσα ό'τι οί άρχαΐοι ησαν ίκανώς οεινοι 
χειρουργοί καί άνεΰρον πολλά εργαλεία νο- 
μιζόμενα μέχρι τοΰόε νέα. Περαιτέρω δέ 
άθλιός τις αρωματοπώλης επαθε δεινό
τατα πάντων ύπό τής έκρήςεως' διότι οε- 
κατέοσαρα άπηνθρακωμένα σκ§λετά, απα-

σα αύτοΰ ή οικογένεια, εύρέθησαν έν τώ έρ- 
γαστηρίω.

Τά αρτοπωλεία δέν σπανίζουσιν έν Πομ
πηία. Τό έντελέστατον είναι έν τή όδώ 
τοΰ' Ηρακλείου, κατέχον οίκον ολόκληρον, 
ούτινος ή ένδον αύλή περιέχει τέσσαρας 
μυλώνας, ών ή μύλη περιεστρέφετο παρά 
τίνος δούλου ή όνου. Κατά τάς τελευταίας 
άνασκαφάς ό Κ . Φιορέλλης εύρεν ίπνόν

τινα (φούρνον), ούτω στεγανώς κεκλει- 
σμένον, ώστε ούδέ κόκκος τέφρας είσήλθεν 
είς αύτόν έπί τοσούτους αιώνας· Εΰρε δ 
έναύτώ ογδοήκοντά άρτους, όλίγον έωλους, 
διατεταγμένους όπως ό άρτοποιός έ'Οη-1 
κεν αύτούς τή 2:’ νοεμβρίου τοϋ 79  έτους

ημέρα τής 
κ α τ α σ τ ρ ο 
φή:, άγνοών 
βεβαίως ότι 
άφινε τήν 
φροντίδα τής 
έκ τοϋ ίπνοϋ 
έξαι ρέσεω ς 
αύτών τοΐς 
ά ν θρ ώ π  οις 
τοϋ δεκάτου 
έννάτου αί
ώνος!

Περαιτέρω 
δέ, εν τινι πα
ρακείμενη οι
κία, εύρέθη
σαν τέσσαρα 
σώματα, εί- 
κ ο ν ίζ ο ν τ α  
θ α υ μ α σ ίω ς  

. τήν τελευ- 
j ταίαν τών 
1 άποθανόντων 
i αγωνίαν.’Εκ 
? τούτων το 
’  μέν είναι γυ- 
 ̂ ναικός πλου- 

σίας, περί ής 
J τό πτώμα εύ

ρέθησαν προ 
μικροΰ 92  
χρυσά νομί
σματα , δύο
αργυρα αγ
γεία, καί ποι
κίλα χρυσά 
κοσμήματά. 
Φαίνεται δέ 
ότι έφευγεν 
άποφέρουσα 

ό',τι πολύτι
μον ήδυνήθη 
ΐν’ άρπάση, 
ό'τε έπεσε πα
ρά τήν θύραν 
τοϋ κήπου. 
Καί ήδη βλέ 
πομεν αύτήν 
κατακεκλι-  

μένηνέπίτοΰ 
πλευροΰ, καί

τά περί τήν κεφαλήν κοσμήματα, τά σαν
δάλια , τό ύφασμα τών ενδυμάτων αύ
τής, καί δύο χρυσούς δακτυλίους, ους φορεΐ 
περί τόν δάκτυλον. Ή  δέ έτέρα τών χει
ρών είναι τεθραυσμένη, καί φαίνεται ή κυτ
ταρώδης ύφή τών οστών. Ό  άριστερός 
βρα/ίων αύτής καί καθόλου παν τό σώμα 
φαίνεται διάστροφον καί συνεσταλμένον έκ 
τής δεινής άγωνίας, καί τοϋ άπό τοΰ θα-
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άτου τρόμου. ’'Οπισθεν δ’ αύτής εύρέ- 
θησαν δύο άλλαι γυναίκες. Τούτων ή μέν 
πρεσβυτέρα, ή μήτηρ ίσως, ήτο εκ ταν 
ττεινοΰ γένους, * ώς είκάζομεν έκ τοΰ 
μεγέθους τών ώτων, και έκ τοΰ σιδηρού 
αύτής δακτυλίου· ή δέ ,πλησιε'στατα αύτής 
κειμένη είναι νεανις δεκαπενταετής. Κινεΐ 
δ ’ αΰτη μάλιστα παραδόξως τήν ψ υχήν 
επειδή βλέπει τις ακριβέστατα το ΰφασμα, 
τάς ραφάς καί τούς βρόχους τών ενδυμά
των* τάς χειρίδας, αϊτινες έκάλυπτον τούς 
βραχίονας αύτής -μέχρι τοΰ καρποΰ • έ'νθεν 
οε κάκείθεν’ σπαράγματά τινα τών φορε
μάτων άπολείποντα τήν σάρκα γυμνήν· 
Βλέπει δέ τις τήν έσχάτην αύτής ώραν, 
ώς άν ήτο παρών οτε έμαίνετο ό Βε- 
σούβιος. Επειδή άνέσυρε τήν έσθήτα έπί 
τήν κεφαλήν, ώς ή θυγάτηρ τοΰ Διομή- 
οους, καί φεύγουσα έπεσε πρηνής χαμαί. 
Μή δυναμένη

r t ·> ■> „
οε tv αναστη
έ π ε σ τ ή ρ ιξ ε ν
2 ' > <·' έπι τον ετε~
ρον τών βρα- 
χιο'νων τήν 
νεαράν αύτής 
κεφαλήν, ενώ 
ή έτέρα τών 
χειρών κρα
τεί έ'τι τον 
κ α λ ύ π τ ο ν τ α  
αύτήν πέπλον.
Ή  άθλια αΰ

τη νεανις δέν 
έπόνησεπολύν 
καιρόν , ά λ λ ’ 
άπέθανε τα
χέω ς, ώς ή 
μήτηρ· διό
τι οί πένητες 
άπ οθνήσκουσι 
πάντοτε εύ- 
κο λ ώ τ ε  ρον 
τών πλουσίων, 
άπαλλαττόμε - 
νοι τών κα
θημερινών με- 
ριμνών πικρού βίου.

Τό δέ τέταρτον σώμα είναι άνδρός ύπη- · 
ρέτου, κολοσσαίου τό μέγεθος, δστις φαί
νεται δ'τι κατεκλίνθη ΰπτιος, δπως άπο- 
θάνη άνδρείως. Οί βραχίονες και τά σκέλη 
είναι εύθέα, ακίνητα’ τά δέ ενδύματα καί 
τά σανδάλια είναι εύκρινέστατα σεσημειω- 
μένα. Περί δέ τό όστοΰν ένός δακτύλου 
φορεϊ δοκτύλιον σιδηροΰν. Το στόμα είναι 
ήνοιγμένον, καί φαίνεται άπεστερημένος 
τινών όδόντων. Καί οί μέν όφθαλμοί καί 
αί τρίχες ήφανίσθησαν, άλλ’ οί μύστακες 
παραμένουσιν.

Αλλά στώμεν ένταΰθα. Διότι οί νεκροί 
ο^τοι έξεικονίζουσιν άκμαιότερον πάντων 
τών άλλων εν τών άπειρων επεισοδί
ων τής φρικώδους εκείνης νυκτός, δει— 
κνύοντες τόν οδυνηρόν θάνατον τών ψυχορ- 
ραγούντων ληφθέντα έπ αύτοφώρω μετά 
παρέλευσιν δέκα δκτώ δ'λων αιώνων!

Γ. ΑΙ ΟΙΚΙΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ- — Η ΟΙΚΙΑ 

T o r  ΠΑΧ-Λ·

Διαπεράσαντες τήν όδόν τών Λουτρών 
φθάνόμεν είς τήν λεγομένην οικίαν τοΰ 
Πάνσα, ήτις, δΓ εύρυθμίαν καί μέγε
θος, δικαίως νομίζεται πρότυπον τής αρχι
τεκτονικής τών μεγάλων τής Πομπηίας 
οικιών καί καθόλου τών 'Ρωμαίων. Διότι 
αί μεγάλαι αύτών οίκίαι ήσαν πάντη διά
φοροι τών ήμετέρων, μή έχουσαι άντί αρ
χιτεκτονικής προσόψεως άλλο η μέγαν 
κεχρωματισμένον τοίχον, σπανιώτατα δέ 
παράθυρα καί έξεδρας.

Ή  οικία τοΰ Πάνσα σύγκειται έκ δύο 
έχομένων τετραγώνων αύλών, ών αί πλευ-

ραί αποτελούνται ύπό τών περί αύτάς διο- 
ματίων. ’ίΐνομάζοντο δέ αί αύλαί ή μέν 
π ρ ο π ύ λ α ιο ν  (a tr iu m ), ή δ έ π ε ρ ισ τ ύ -  
λ  ι ο ν . Καί τό μέν προπύλαιον ήτο τό δη
μόσιον οΰτως είπείν, το δέ περιστύλιον τό 
ιδιωτικόν μέρος τής οικίας, μάλλον δέ ό 
γυναικωνίτης.

Είσήρχοντο .δ’ έκ τής όδοΰ εις τό προ- 
πύλαιον διά τίνος στενού διαδρόμου, τοΰ 
λεγομένου π ρ ο θύ ρ ο υ  ( p r o t h y r u m )  , 
άνοιγομένου είς τήν όδόν διά τίνος πύλης 
ής αί δύο στεναί πτύχες έκάησαν. Τό προ- 
πύλαιον ήτο μάλλον μεγάλη αίθουσα ή 
αύλή' διότι ήτο έσκεπασμένον διά στέγης 
ξύλινης, έν ής τώ μέσω ύπήρχεν εύρεία 
τετράγωνος οπή, δΓ ής είσήρχετο ό άήρ, 
τό φώς καί τό έξ ούρανοΰ ΰδωρ, δπερ κα- 
τεχεϊτο άνεμποδίστως είς τινα μαρμαρί- 
νήν δεξαμενήν, καλούμένην ύδρορρόαν  
( im p lu v iu m ), ώς βλέπομεν έν τή έπα-

νορθωθείση είκόνι τής οικίας τοΰ Πάνσα.
Περί τό προπύλαιον, ή τήν πρώτην αύ* 

λήν, ήσαν διατεταγμένοι οί κοιτώνες ( c u -  
b ic u la ) , οκτώ έως δέκα τον άριθμόν, ά λ λ ’ 
οΰτω σκοτεινοί καί μικροί, ώστε μόλις ήδύ- 
ναντο ίνα περιλάβωσι τήν κλίνην, ήτις ώς 
έπί το πλεΐστον συνέκειτο έκ τοιχώματος, 
έφ’ οδ ήπλουν τάς στρωμνάς,ή άντ’ αύ
τών δέρματα προβάτων, ενίοτε δέ έκ κλι
νών σιδηρών ή ξυλίνων, ώς αί ήμέτεραι. 
Οί κοιτώνες, άμοιροΰντες θυρίδων, έφωτί- 
ζοντο διά τής οπής τής είς τό προπύλαιον 
άνοιγομένης θύρας έκάστου θαλάμου.

Μετά δέ τούς κοιτώνας βλέπομεν πλα- 
γίως τάς π τ έ ρ υ γ α ς  ( a la e  ) , είς άς ό 
οικοδεσπότης έδέχετο τήν πρωίαν τούς 
προσερχομένους, δπως άσπάσωνται αύτόν, 
φίλους, πελάτας, παρασίτους. Αί πτέρυγες 
ήσαν άίθουσαι μεγαλοπρεπώς κεκαλλωπι-

σμέναιύπόλαμ 
πρώνψηφωτών 
δαπέδων, άνα- 
κλίντρων, και 
τοιχογραφιών, 
λυχνούχων καί 
τραπεζών καί 
παντοίων/αλ
κών καί ξυ
λίνων σκευών 
λίαν έντέχνως 
έ ξ ε ιρ γ α σ μ έ -  
νων. Πρός δέ 
τον μυχόν ήτο 
-o ta b lin u m ,  
έτέρα αίθουσα 
μεγαλοπρεπής, 
σ υ ν ά π τ ουσα  
μάλλον δέχω -  
ρίζουσα τάς 
δύο αύλάς, ο έ- 
ρουσα διά δ jo 
βαθμιδών είς 
τήν δευτέραν 

το πε
ριστύλων. Έ ν  
τή δευτέρα 
ταύττ; αιθούση 

τών επισήμων χαιρετισμών έφυλάττοντο τά 
αρχεία τών οίκων, καί αί εικόνες τών 
προπατόρων τοΰ οικοδεσπότου, αϊτινες κα- 
τεσκευάζοντο έκ κηροΰ κεχρωματισμένου. 
Πρός δέ τά δεξιά αύτής ήνοίγετο ή βι
βλιοθήκη, έν ή εύρέθησανβιβλία τινά δυστυ
χώς σχεδόν πάντως κατεφθαρμένα.

Τό περιστύλιον ήτο ή ιδίως αύλή ή μάλ
λον ό κήπος τής οικίας, περιεχομένη ύπό 
στηλών έν σχήματι στοάς, συναπτομέ- 
νων διά δρυφράκτων (b a lu s t r a d e s ) ,  οίς 
έπέκειντο κάνιστρα καί άγγεΐα άνθοδόχα. 
Τέλος πρός τά έσχατα τής οικίας άνοίγε- 
ται ό οίκος ( c e c u s ) , ή μεγίστη τών αι
θουσών , ήτινι έπεται έτέρα τις μικρότερα 
αίθουσα. Πρός δέ τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ 
περιστυλίου είναι τ ό έ σ τ ια τ ό ρ ιο ν  ή τρ ι-  
κ λίνιον ( t r i c l i n i u m ) ,  όνομαζόμενον 
οΰτω έκ τών τριών έν αύτώ κλινών, αίτι- 
νες ήσαν άντί τραπέζης. Πρός δέ τά δεξιά

Ό ίο ς «αί οικία τομπν,ϊαν/) ε/ουσα εςεοραν περιτετειχισ|λένην.— Ιίρηνη .

τοΰ περιστυλίου υπάρχει στενός καί άπό- 
κρυφός διάδρομος φέρων είς τήν όδόν, δΓ 
ού ό οικοδεσπότης έξέφευγε τάς οχληράς 
επισκέψεις τών παρασίτων καί τών κολά
κων, άνααενόντων αύτόν έν τώ προπυλαίω. 
Έ ν  τή άριστερατοΰ περιστυλίου ήσαν τρία 
υπηρετών δωμάτια καί τό μαγειρεΐον. Τό 
μαγειρεΐον τοΰ οίκοι) τοΰ Πάνσα εύρέθη 
άνέπαφον μετά πάντων τών μαγειρικών 

σκευών, χαλκών τε 
καί πήλινων, μετά 
λαγήνων, αϊτινες πε- 
ριείχον τό έλαιον καί 
τόοξος καί τόν οίνον.

Σκιαγραφήσαντες 
τήν οικίαν τού Πάν- 
σάάφίνομεν τόνάνα- 
γινώσκοντα ίνα κα- 
τασκευάση πάλιν αύ
τήν διά τών έδρών, 
τών κλινών, τών 
τραπεζών καί τών 
πολυτίμων αγγείων 
τών άνευρεθέντων 
έν Πομπηία, ών 
γέμει τό μουσεΐον 
τής Νεαπόλεως· Κα- 
ταστησάτω δέ καί
τάς όροφάς καί τάς στέγάς, έπειτα δέ τάς 
αύλαίας καί τούς άλλους στολισμούς. 
Τέλος δέ λαμπρυνάτω έπι πάντων τών 
τοίχων τά διαυγή και άνθηρά ζωγραφή- 
ματα, τά καλλωπίζοντα πάντας τής Πομ
πηίας τούς οίκους, καί ήδη έξαλειφθέντα 
σχεδόν πάντα.’Ώ  τοΰ φωτός καί τής ευφρο
σύνης ! Πόσον πάν
τα τά ειλικρινή ταΰ
τα χρώματα λά μ -  
πουσι πρός τόν ήλι
ον, δστις, καταβαί» 
νων έ/. τοΰ ελευθέ
ρου ούρανοΰ, κατα
κλύζει φωτί τ ί  
περιστύλιον καί τό 
προπύλαιον! Αλλά 
δέν αρκεί τοΰτο, 
άλλά πρέπει ίνα 
άναστήση τ&ς τούς 
νεκρούς. Προστρέ
χετε άρα Πομπηία- 
νοί τοΰ πρώτου αίω- 
νος. Ζητώ τόν ΓΙάν- 
σαν, τόν Παράτον, * 
τάς γυναίκας αύτών,
τά τέκνα, τούς δούλους, τον θυρωρόν (o s ti-  
a r i u s ) ,  τόν φυλάττοντα τήν θύραν, τόν 
a tr ie n s is , δστις διώκει τό προπύλαιον, τον 
s c o p a r iu s , έ'χοντα διά χειρός σάρωμα 
σημύδης, καί τούς θαλαμηπόλους (c u b i-  
c u la r ii) ·  τόν παιδαγωγόν, δοΰλον μέν ώς 
οί άλλ,οι, άλλά κύριον τής βιβλιοθήκης , 
6'που μόνος ίσως εννοεί τά άπόρρητα τών 
παπύρων. Τρέχω είς τό μαγειρεΐον δπως 
ϊδω αύτό τοιοΰτον, οποίον ήτο πάλαι ποτέ. 
Τό ταμεΐον ( c a r n a r iu m ) , έχον άγκιστρα 
καί ήλους προς τά όψώνια, κρέμαται έκ

τής όροφής. Κάτω δε είναι τεταγμένα 
παρά τούς ίπνούς τά χαλκά γεγλυμμένα 
τήγανα καί οί λέβητες καί οί μεγάλοι άμ- 
φορείς, έχοντες λαβάς πολυτελείς. Οί οέ 
τοίχοι είναι κεκαλυμμένοι ύπό σκευών λαμ
πρών, κοχλιαρίων έχόντων μακράς χειρί
δας κυρτάς άποληγούσας είς δειρήν καί κε
φαλήν κύκνου’ τηγανίων, τηγάνων καί 
οβελών μετά τής πυροστιάς αύτών. Έ τ έ -

ΠΟΑΕΜΙΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΪΑΙ

Ποικίλα! χαλκαΐ λυχνίαι ε&ρεΟίίσα ι έ·ι Πομπηί*.

ρωθι δέ κρέμανται αί έσχάραι, οί τύποι 
τών πεμμάτών (οί τώνΓάλλων m o u lesi  
a  p a tis s e r ie s ) , ή ζωμήρυσις ( t r u a ) ,  κο
χλιάρια πλατέα κΰί διατετρυπημένα είτε 
πρός τό τηγανίζειν τά ώ ά , είτε πρός τό 
έξαφρίζειν τά ύγρά· τέλος αί χοάναι, οί 
διυλιστήρες, καί τό c o lu m  v in a riu m ,

ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ

•IIΠ ρωσσία, ’Αγγλία καί ‘ Ρωσσία παρασκευ
άζονται άδιαλείπτως ώς είς μέγαν πόλεμον, 

έγείρουσαι νέα φρούρια, κατασκευάζουσαι καί 

δοκιμάζουσαι νέας πο- 
λεμικάς μηχανάς καί 

αύξάνουσαι όσημέραι 
το πλήθος τών στρα
τευμάτων.

'Η Πρωσσία έπιρ- 
ρωνύει τά  πρός τον 
'Ρήνον φρούρια αυτής 
καί μάλιστα τά  τοΰ 

Στρασβούργου καί 
Μέτζ . Δοκιμάζει δέ 
νέον είδος μυδροβόλων 
έκριπτόντων 8 βόμ
βας άνά πάσαν βολήν.

'Η ’Αγγλία ό/υροΐ 
την Δόύβρην δι’ αλη
θώς κυκλωπείων προ- 
τειχισμάτων. Ή ύπέρ 
της πο'λεως ταύτης 
κατακευαζομένη π ρ ο- 

κ υ μ α ία τ ο ΰ ν α υ ά ρ χ ε ίο υ  νομίζεται ή'δη ΰπό 

πάντων τών μηχανικών έ'ργον άξιοΟαύμαστον. 

Τό κυκλώπειον τοΰτο έ'ρύμα έ'χει μήκος μέν 7 0 0  

ποδών, ΰψος δέ 2 0 0  καί άπολη'γει είς πύργον 

μηνοειδή γέμοντα ’Αρμστρογγείων τηλεβόλων. 
Είς την προκυμαίαν η μάλλον είς τό φρούριον 

τοΰτο αί άγγλικαι βουλαί έψηφίσαντο δα
πάνην 4 0  0 0 0  0 0 0  
φράγκων.Περί δέ ταύ- 
την εγείρονται έπί τών 
περί τήν πόλιν βρά
χων καί σπιλάδων 
πλήθος δευτερευόντων 
φρουρίων ικανών εϊς 
άμυναν καί διατροφήν 
1 5 0 0 0  άνδρών έπί εξ 
μήνας.

'Ή μόνιμος φρουρά 
τών νέων τούτων φρού- 

ρίων γυμνάζεται άδια
λείπτως είς τά  ό'πλα 
καί είς τάς άπό τής 
δίψης καί πείνης κακο

παθείας· διότι πολλά-

Ποικίλα μαγειρικά σκεύη ε&ρεθέντα εν τώ  μαγειρείο) τής οικίας τσΰ Πάνσα

καλυπτόμενον 'χιόνι, έφ’ ής έχεΐτο δ 
οίνος, ό'στις κατέσταζεν άναψυχόμενος είς 
τάποτήρια. Έ ν  τινι δέ έν τώ τοίχω σκευ
οθήκη κρε'μανται αί λυχνίαι τής οικίας. 
"Ω τής φιλοκαλίας! ΛΩ  τής εύρυθμι'ας! 
*Ω τής ποικιλίας τών έργων, άτινα, διασω- 

θέντα ύπό τοΰ Βεσουβίου, δηλοΰσιν δτι οί 
αρχαίοι κατεσκεύαζον τά πάντα τεχνη
έντως καί γλαφυρώς.

(“Έ πεται συνεχεία).

κις μενει ασιτος επι 
δώδεκα ώρας- αί δέ 
προφυλακαί άγρυπνοΰ- 

σι νυχθημερόν έπί τών προμαχώνων.
Κατα τό ΰπό τοΰ ύπουργοΰ τοΰ πολέμου τής 

'Ρωσσίας δημοσιευθέν έσχάτως σχέδιον ή 'Ρωσ 
σία μέλλει ί'να συγκρότηση τόν μέγιστον τής 
ύφηλίου στρατόν, συγκείμενονέκ 2 3 4 0 0 0 άν
δρών, τακτικών καί άτάκτων, μετά 2 4 4 8  κα
νονιών, μή λογιζομένων τών μονίμων στρατευ
μάτων τοΰ Καυκάσου καί τών καθ’ ά'πασαν τήν 
αυτοκρατορίαν φρουρίων.



Σ K Η N A I

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Β Ι Ο Ϊ

ΣΙΡ ΤΖίΙΝ ΒΡΑΟΤΝ

Ο Κ Α Τ Α Δ Υ Τ Η Σ .

Τή χυριακή τής 16 όκτωβρίου τοΰ έτους 
18 5 9  οί κάτοικοι τής Χάρπερς-Φέρρυ, μ ι- 

κρας πόλεως τ·?,ς επαρχίας τώ^ Όμοσπονδων 
Πολιτειών Βιργινίας, είς ήν κατεστάθησαν άπό 
τίνος χρόνου τα  εργοστάσια τών όπλων τ ίς  
'Ομοσπονδίας, έξυπνίσθησαν περί μέσας νύκτας 
ϋπ’ ασυνήθους ταραχής καί Θορύβου, καί όρ- 
μώντες πρός τά  παράθυρα, εβλεπον πλήθος 
όπλ,οφόρων άντρων τρεχόντων έν ταΐς όδοΐς, 
κρουόντων τάς θύρας τών μεγαλειτέρων οικιών, 
καί άπαγάντων βιαίως δέσμιους τούς άξιολο- 
γωτάτους τών πολιτών. Διενυκτέρευσαν δέ τό 
λοιπόν τής νυκτός άγωνιώντες καί άγνοοΰντες 
τίνες οί ταΰτα πράττοντες, καί πρός τί. 
Οί δέ περι τόν δρθρον τολμήσαντες ινα έξέλ- 
θωσιν έργάται οπλοποιοί εύρον τας οδούς 
της πόλεως καί τήν επί τοΰ ΙΙοτομάκ γέφυραν 
κατεχομένην ύπό τινων ενόπλων άνδρών, οϊ~ 
τινες, έκπολιορκήσαντες ή'δη τό δημόσιον όπλο- 
στάσιον, καί τών φρουρών τούς μέν διαφθεί- 
ραντες, τούς δ’ αίχμαλωτίσαντες, άφήρπασαν 
τα ό'πλα καί έγένοντο κύριοι αύτοΰ.

Μ ετ’ ολίγον είς τών διεκφυγόντων φρουρών 
έδήλωσε τοΐς έντρόμοις τής μικρας πόλεως κα- 
τοίκοις ό'τι συμμορία καταλυτών, αρχηγόν έ'χου- 
σα τόν κύριον τοΰ αγροκηπίου τοΰ Κέννεδυ, 
Τζών Βράουν, διαβόητον έπί τόλμη καί θρα- 
<?ύτητι καταλυτήν τής σωματεμπορίας, εΐσβα-

Οί υίοί τοϋ Τζών Βράουν έν σίοηρα είρκτ?).

λοΰσα κατέλαβε τήν πόλιν, φονεύσασα τούς 
φύλακας τής γεφύρας καί τοΰ εργαστηρίου τών 
όπλων, καί λαβοΰσα αιχμαλώτους τούς άξιολο- 
γωτάτους τών πολιτών.

Η κυβέρνησις τών Ομοσπονδων πολιτειών 
κατεταράχθη άκούσασα τήν παράνομον ταύτην 
όμοσπόνδου πόλεως εισβολήν , καθ’ ήν τολμη
ροί τινες καταλυταί, αρχηγόν εχοντες τόν ήδη 
διωνομασμένον Βράουν, έτόλμησαν ολίγον μα
κράν τής πρωτευούστ,ς πόλεοις Ο;ασιγκτώνος, 
έπαναστη'σαντες τούς μέλανας δούλους τής Βιο- 
γινίας, ίνα εισβάλωσιν είς τήν πόλιν Χζρπερς- 
Φέρρυ, άρπάσωσι τά ό'πλα τής κυβερνήσεως 
καί λάβωσι τού; κατοίκους αιχμαλώτους.

Λ λλ’ ό'πως ό αναγνώστης έννοήση κάλλιον 
τίς ό Βράουν καί πόθεν όρμώμενος διεπρά- 
ξατο τήν τελευταίαν αύτοΰ είς τήν πόλιν 
Χάρπερς-Φέρρυ παράνομον επιδρομήν, άναγ- 
καΐον νομίζομεν ϊνα διαγράψωμεν διά βρα
χέων τήν ιστορίαν τής μεγάλης κοινωνικής κρί- 
σεως, ήτις κατετάραξεν άνέκαθεν, καί τοσοΰτον 
ε'τι κινεί τήν άμερικανικήν 'Ομοσπονδίαν, πε
ριλαμβάνει δέ ούτως εϊπεΐν ά'πασαν τήν ιστο
ρίαν αύτής, μέχρι τής προκειμένη περίφημου 
αποστασίας τής Χάρπερς-Φέρρυ, ένος τών άπει
ρων αύτής επεισοδίων.

Β '.

’Εν έ'τει 1 6 2 0 , ότε ή μέν άμερικανική 'Ομο
σπονδία δέν ύπήρχεν έ'τι, ή δέ Λ μερική κατε- 
λυμαίνετο ύπό πλήθους ραδιούργων καί κακούρ
γων, κατεστάθησαν έν ταύτώ κατά παράδοξον 
συγκυρίαν είς τάς άκτάς τοΰ Ατλαντικού, άμα 
τοΐς πρώτοις σωματεμπόροις, και οί ές Αγ
γλίας μεταναστεύσαντες πρώτοι ελεύθεροι ,άν- 
θρωποι. Διότι ό'τε τό πρώτον εμπορικόν πλοΐον 
μετήνεγκεν εϊς τήν έν Βιργινία πόλιν Janies- 
Town τούς δεκαεννέα μέλανας δούλους, οϊτινες 
εμόλυναν ποώτοι τό άμερικανικόν έδαφος, έ'τε·· 
ρον αγγλικόν πλοΐον, τό Ά ν θ ο ς τοΰ  Μ a Vου,

άπεβιβασεν είς τόν άμερικανικόν βράχον τής 
Πλυμμούθης τούς όλγους πουριτανούς, ών οί 
ε'γγονοι έ'μελλον ύστερον άνακηρύξαι έαυτούς 
λαόν έλεύθερον, καλούμενον ’Αμερικανικήν 'Ομο
σπονδίαν.

Τήν ημέραν εκείνην έσπάρησαν αί μετ’ ολί
γον. βλαστησασαι αίτίαι τής φοβέρας τής σω
ματεμπορίας καί τής ελευθερίας πάλης.

'Ενί δέ καί ήμίσει μετά ταΰτα αίώνι, τη 4 
ίουλίου τοΰ 1 7 7 6 , οί άπόγονοι τών έξ Αγγλίας 
μεταναστευσάντων άποικων άνεκη'ρυττον μ ε- 
γαλοπρεπε'στατα τήν έλευθερίαν τών κατά τήν 
βορείαν ’Αμερικήν κατασταθεισών δεκατριών 
άγγλικών αποικιών. α Ε ’ίμεθα πεπεισμένοι, έ'λε- 
γον προοιμιαζόμενοι, τήν άναμφίλεκτον ταύ
την άλήθειαν (self evident), ό'τι ο ί άνθρω ποι 
έπ λά σ θ η σ α ν  ί σ ο ι ·  ό'τι ό δημιουργός έδω- 
ρήσατο αύτοΐς δίκαιά τινα, άτινα δέν δύνανται 
ίν άπαλλοτριωθώσι, τ ή ν  ζ ω ή ν , τή ν  έ λ ε υ 
θερ ία ν  καί τ>,ν ε ύ δ α ιμ ο ν ία ν . Οΐιδενος 
δέ επιτρέπεται ϊν’ άφαιρεθή ή ζωή καί ή 
ελευθερία άλλως ή κατά νόμον. . . Διό ήμεΐς 
ό λαός τών 'Ομοσπόνδων Πολιτειών τής 
Αμερικής, θηρεύοντες τήν άπό τής όμονοίας 
καί τής δικαιοσύνης δύναμιν, καί θέλοντες ινα 
απολαύωσι τών άπό τής ελευθερίας αγαθών κα 
οί απόγονοι ήμών, καθιστώμεν τό πολίτ ευμ 
τοΰτο.»

'Η είς τήν ελευθερίαν καί τήν δικαιοσύνην 
άνακειμένη αμερικανική συμπολιτεία κατεθάυ.- 
βησε τότε καί μεγάλως συνεκίνησε πάντα τά 
έ'θνη. Αλλ’ ό'μως, ό' τε αί ύψηλαί έκεΐναι γνώ- 
μαι άνεκηρύττοντο πρός τούς άνθρώπους, ύπήρ- 
χον ήδη έν τη νέα ταύτη πολιτεία 5 0 0  00G 
μελάνων δούλων, οϊτινες έ'πρεπεν ϊνα μετέχωσι 
δικαίο>ς τών άπό τής ελευθερίας άγαθών, ό'π:ρ 
εύκόλως άν κατωρθοΰτο, έάν οί τάς γαίας κε
ντημένοι μή άντέπραττον τότε ίσχυρώς είς 
τήν άπελευθέρωσιν αύτών.

Μάτην ό πρόεδρος Ίέφφερσων προύτεινεν ϊνα 
ψηφισθη έν »vj> νέψ συντάγματι τής πολιτείας

ή κατάλυσις τής σωματεμπορίας. ’Επειδή τό 
προταθέν ύπ’ αύτοΰ έπανόρθωμα τοΰ νόμου άπε- 
ψηφίσθη έκ μιας ψήφου. Κατά δέ τήν πομπι
κήν καί μεγάλην εκείνην ήμέραν οί καταστή- 
σαντες είς τήν Αμερικήν τήν έλευθερίαν , μή 
τολμήσαντες ϊνα διαταράξωσι τήν ομόνοιαν τής 
άρτισυστάτου πολιτείας , παρέβλεψαν τό περί 
δουλείας ζήτημα, ύποκρινομενοι ό'τι δέν βλε— 
πούσι τήν κηλίδα ταύτην , καί έλπίζοντες ό'τι 
αύτη άφανισθήσεται κα τ’ ολίγον άφ’ έαυτής. 
Αλλ’ ήγνόησαν ότι ή άνοχή τής δουλείας άναγ- 
καίως εμελλεν ϊνα συνεπάγεται άλλα δεινότε;α 
παραχωρήματα , καί καταστήση είς κίνδυνον 
τήν δημοκρατίαν ό'τι ύπερβαίνοντες τοΰτο έταί- 
νοντο μάλλον παροςύνοντες επί τήν τής δου

λείας διατήρησιν έν τή δημοκρατία, ήτις πρού- 
τίμησε τήν εν ό τη τα  έαυτής τοΰ μεγάλου χρι
στιανικού δόγματος, τ ή ς  ίσ ό τ η τ ο ς  τώ ν  άν- 
θο ώ π ω ν . Τά εναντία ουδόλως συνοικειοΰν- 
ται· Καί ώς τό ύδωρ δέν δύναται ϊνα συμμι- 
χθή τώ ττυρί, ούτως άδύνατον ή έλευθερία καί 
ή δουλεία ίνα συνυπάρχωσιν.

Διό καί δέκα μετά τήν κατάστασιν τής Δη
μοκρατίας έ'τεσι γίνεται λόγος περι χ ω ρ ι 
σμού, έκδέ τοΰ περί τής δουλείας ζητήματος 
κινδυνεύει ή όμοσπονδική ομολογία ( pacte 
federal). Διότι αί μέν τών έπαρχιών άπεδέ- 
χοντο ώς απαραίτητον, αί δέ άπεστρέφοντο καί 
έπολέμουν άντικρυς ώς λυμαντικήν της πολιτεί
ας τήν δουλείαν. Έ κ  δέ τούτου ή ομοσπονδία
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δέν ήδύνατο ϊνα έπιδίδη και εύημβρή έλευΟε— 
ρως· διότι έκατέρα τών δύο μερίδων, φοβούμενη 
τήν τής αντιπάλου ύπεροχήν, δέν άνείχετο ούτε 
τήν αύξησιν ούτε τήν έπίδοσιν τής ετέρας με- 
ρίδος, άν μή συνεπήγετο -.ήν ιδίαν αύτής αϋ- 
ξησιν καί έπίδοσιν. Καί οσάκις είς άστήρ προσ- 
ετίθετο τή όμοσπονδική σημαία, διετάραττε 
τήν άμοιβαίαν ισορροπίαν, έπίφθονος γενόμενος 
τή έτεοα τών μερίδων.

’Ανάγκη λοιπόν πρός διατήρησιν τής όαο- 
λογίας έγένετο, ϊνα έκάστη φιλελεύθερος έπαρ- 
χία εχη αντισήκωμα μίαν δουλαγωγόν επαρ
χίαν. Εν έτει 1 8 6 0  αί μεσημβριναί έπαρχίαι 
εΤχον πιρί 4 0 0 0  0 0 0  δούλ ων .

’Εν έτει 1 8 0 8  ή σωματεμπορία, καίπερ κα-



ταργηθεΐσα τέλος αύθεντικώς, διετέλεσεν ούχ 
ίττον γινόμενη λαθραίως, πλήν δτι ή μέλαινα 
σάρξ κατέστη πολυτιμοτέρα. Διότι οϊ σωμα
τέμποροι, ΐνα πωλήσωσιν ένα, έκινδύνευον περί 
τεσσάρων μαύρων. Αλλα μετ’ ολίγον την αίσχράν 
σωματεμπορίαν διεδε'χθη αίσχρότερόν τι επι
τήδευμα, το άνατρέφειν και πωλεΐν κτηνηδον 
τά  παιδία τών μαύρων δούλων, άπαραλλάκτως 
ώς άνατρέφονται έν τοΐς ίπποφορβίοις και πω - 
λοΰνται, οί ίπποι, δπερ μάλιστα έπράττετο έν 
Βιργινία, ής ή μεγάλη σφραγίς εΐκονίζει κατ’ 
ευφημισμόν δοΰλον διαρρηγνύοντα τά δεσμά.

Αλλά τεσσαράκοντα μετά τήν κατάστασιν 
τής 'Ομοσπονδίας έ'τεσιν ή Σύνοδος, ίδοΰσα τήν 
ενότητα αύτής κινδυ 'εύουσαν έκ τής σφοδράς 
άντικοπής τών δουλαγωγών έπαρχιών, έψη- 
φίσατο άλλεπαλλήλως ύπέρ τής σωματεμπορίας 
τά αισχρά έκεΐνα ψηφίσματα (compromise, 
καί μάλιστα τό τοΰ Μισσουρή (18*20 ι, δι’ ου 
ό ανδραποδισμός έπετράπη ΐνα γίνηται έλευ- 
θέρως έν τή έπαρχία ταύτη και μέχρι τής 36^ 
βορείου πλ'< ους , δπερ διεχώρισε παντάπασι 
τάς έπαρχίας τής 'Ομοσπονδίας είς δουλαγω- 
γούς και φιλελευθέρους· ό δέ γεωγραφικός τής 
ομοσπονδίας χάρτης διηρέθη είς δύο· άνεφύη δε 
σφοδρότατον τό τών μεσημβρινών και τών βο
ρείων, ήτοι τών δουλαγωγών και φιλελεύθερων 
πρός άλλήλους πολιτικόν άνταγώνισμα. Διότι 
άμφότεροι ήμιλλώντο πρός άλλήλους δπως πλε
ονεκτήσω ό έτερος τοΰ ετέρου κατά τήν εκλο
γήν τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας και τών 
γερουσιαστών, καί καθόλου άπάντων τών δη
μοσίων λειτουργών, δπερ προεσήμανεν ήδη τόν 
εμφύλιον πόλεμον.

Τούντεΰθεν ή έπελθοΰσα πολλή και ταμεία 
τών πολιτικών διαφθορά, ή διά παντοίων μη
χανημάτων καί χρημάτων κιβδηλία τών έκλο- 
γών· ή άγρία απληστία, ή έπιθυμία τοΰ σφε- 
τερισμοΰ τών άλλοτρίων γαιών τών ομόρων 
έθνών, ή άπό τών πειρατικών καί ληστρικών 
επιδρομών δόξα, καί ή αναίδεια, μεθ’ής άνεκη- 
ρύχθη δτι ή 'Ομοσπονδία μέλλει ΐνα κατα- 
λάβη ά'πασαν τήν βορείαν ’Αμερικήν, μ^δ’ αύ
τής τής Κούβας, τοΰ Μεξικού καί τοΰ Καναδά 
έξηρημένων.

*Αλλά πώς οί μεσημβρινοί, ή οι δουλαγω- 
γοί, ή μερις δηλαδή τής 'Ομοσπονδίας, ήτις 
κατατετρυχωμένη έκ τής άπό τής δουλείαςπλη- 
γ ή ;, διέμεινεν ηθικώς καί κοινωνικώς ύποδε- 
έστέρα, καί ύπελείπετο τής φιλελευθέρου τών 
βορείων μερίδας κατά 1 0 0 0  0 0 0  άνθρώπων, 
διετέλεσεν ούδέν ήττον άείποτε νικώσα τους 
έναντίους; Πώς οί έκ τής έλευθερίας καί τών 
παντοίων έπιχειρήσεων έπιρρ(ονύμενοι βόρειοι, 
καί ήθικώτεροι καί μάλλον πεπαιδευμένοι καί 
πλουσιώτεροι όντες, ήναγκάσθησαν ΐνα ύποκύ- 
ψωσι τοΐς μεσημβρινούς; Τήν απορίαν ταύτην 
διασαφεΐ ή ήδη έπελθοΰσα τών πρώτων άγνών 
τής Δημοκρατίας άρχών διαφθορά καί περι- 
φρόνησις.

Ηδη άπό τοΰ 1 8 2 9  ή άγνεύουσα, φιλε
λεύθερος, συνετή καί είς τά δίκαια τοΰ άνθρώ
που άνακειμένη τών Ούασιγκτώνων, τών Ψραγ- 
κλίνων καί τών Μαδισώνων δημοκρατία διε- 
οθάρη ύπό τής κακής πολιτείας του προέδρου 
Ιάξωνος, μεταβληθεΐσα εϊς δημοκρατίαν άκρα

τον , τυραννικήν , θορυβοποιόν καί άγομένην 
είκή καί φύρδην ΰπό τών παθών τοΰ σύγκλυ- 
δος δχλου (m o b ) , ήτοι είς οχλοκρατίαν. Η 
πρός τά  καλα άμιλλα, ή έξαίρου-α τό αξίωμα 
Τοΰ άνθρώπου , άντηλλάχθη άντί τοΰ έξευτε-

λιζοντος τά πάντα φθόνου, φιλοτιμουμένου 
αείποτε ινα άτιμάζη παν δ ,τι εύγενές καί υψη
λόν. Την δέ δύναμιν τών πρώτων μεγάλων 
τής δημοκρατίας άνδρών έξιδιοποιήσαντο οί 
φιλοκερδείς τοΰ πλήθους κόλακες. 11 δέ πρώην 
μεγαλοφρων καί μεγάλο ΐϊράγμων Δημοκρατία 
άπεβη ομοσπονδία συμφέροντος καί εμπορικός 
συνεταιρισμός.

Εκ δε τούτου οί βόρειοι διείλοντο είς πολ
λάς μερίδας, ών ισχυρότατη ήτο ή τών δημο
κρατικών έλευθεροκτημόνων (free soilers ) , 
οΐτινες ούδολως άνείχοντο τήν είς τάς νεωστί 
προσκτηθείσας έπαρχίας εισαγωγήν τής δου
λειάς, και ή τών δημοκρατών, πρεσβευόντων 
τά εναντία. Εν ώ δέ οί ύπέρ τής άρχνς πρός 
άλλήλους άμιλλώμενοι φιλελεύθεροι διήρουν καί 
εςησθενιζον οΰτω τήν ύγιάτής ομοσπονδίας με
ρίδα, ή ετέρα έπλήρου ίο  όλιγάριθμον αύτής 
δια τής όμονοίας καί τοΰ συνασπισμού, πρός 
όιαφύλαςιν τοΰ μεγάλου αύτής άγαθού, τής 
δουλειάς, ής άνευ ένόμιζεν δτι δέν ήδύνατο 
να ύπάρχη. Διό ούδέν άπορον άν έπι έβδο- 

μ/ΐκοντα ετη οι βαρβαροι. καί αμαθείς μεσημ
βρινοί κατώρθουν σχεδόν πάντοτε ΐνα κατα- 
λαμβανωσιν έν τή συνόδω τήν προεδρίαν. ’Επει
δή έκ τών δεκαοκτώ μεγάλων τής 'Ομοσπον
δίας προέδρων δώδεκα έςελέχθησαν έκ τών 
νοτίων έπαρχιών. Οί δέ τριάκοντα οκτώ 
γενικοί γραμματείς ήσαν άπαντες μεσημβρινοί. 

Επειδή οσάκις εολεπον τήν άντιπολιτευομέ- 
νην μερίδα διαμιλλωμένην πρός αύτούς περί 
τής αρχής, καί ύπερισχύουσαν, ήπείλουν ΐνα 
λύωσι την όμοσπονδικήν συνθήκην οί δέ βό
ρειοι ένέδιδον.

Αλλ αφ ού άπας ηρξαντο ύπείκοντες, ήναγ
κάσθησαν ΐνα ύπείκωσι πάντοτε. Έν δέ τώ 
ετει 1 8 3 7  πολλαί άμερικανικαί συμμορίαι συνε- 
φώνησαν τοΐς κατοίκοις τοΰ Τ εξά , έπαναοτάν- 
τος ήδη άπό τοΰ Μεξικοΰ, καί συνέπραξαν αύτώ 
είς τήν έν ετει 18 4 5  άφαίοεσιν τής χώοα: 
ταύτης, ή τις , συναφθεΐσα τη 'Ομοσπονδία, 
έπεξέτεινε τά δρια τής δουλείας. Διότι εκατόν 
χιλιάδες τέως έλευθέρων μαύρων τοΰ Τεξά 
ήναγκάσθησαν ΐνα καταλείψωσι τήν χώοαν, ήτις 
ή έδίωκεν ή ΰπεδουλοΰτρ αύτούς.

Καί μέχρι μέν τοΰ έτους 1 8 5 0  οί βόρειοι 
δέν έξηυτελίσθησαν είς τοσοΰτον, ώστε συναλ- 
λάξαι έαυτους άπ ’ εύθείας πρός τούς σωματέμ
πορους καί άποδέχεσθαι τήν δουλείαν τταρ’ 
έαυτοΐς. Ό  δέ έν ετει 17 9 3  ψηφισθείς νόυιος, 
ό έπιτρέπων τοΐς δουλαγωγοΐς ΐνα συλλαμβά- 
νωσι τούς φυγάδας δούλους πανταχοΰ δπου άν 
τής -Ομοσπονδίας εύριυσιν αύτούς έ'μεινεν άπρα
κτος μέχρι τότε δ ι’ άπορίαν δημοσίων ύπη- 
ρετών, οΐτινες δέν ήθελον ΐνα συλλαμβάνωσι 
τούς φυγάδας, καί παοαδίδωσιν αύτούς δέσμιους 
τοΐς δεσπόταις. ’Α λλ’ ή έν ετει 1 8 5 0  σφοδρά 
άντικοπή καί αί ραδιουργία·, τών νοτίων έπή- 
νεγκον τέλος τήν έπιψήφισιν τοΰ αισχρού περί 
διώξεως τών φυγάδων έν ταΐς φιλελέυθέρο,ς 
έπαρχίαις νόμου· δπερ δέν ήτο ήδη παραχώ- 
ρημα, άλλ’ άληθής τών βορείων ήττα , οΐτινες 
έγένοντο έ'κτοτε κοινωνοί τής σωματεμπορί
ας τών νοτίων, άναγκάζοντες τούς στοατιώ- 
τας καί άστυφύλακας τής Δημοκρατίας ΐνα 
διώκωσι καί σύλλαμβάνωσι τούς φυ- άδας.

Τότε δή τότε ήγανάκτησαν οί νουνεχείς καί 
άγαθοι τής Δημοκρατίας τοΰ Οϊιασιγκτώνος 
πολΐται. Τότε ήκούσθη ή φωνή τού εξωργι- 
σμένου εκείνου δικαστοΰ, λέγοντος ποος δου-

λαγωγόν τινα, άπαιτοΰντα τόν δοΰλον αύτοΰ- 
—  « Λέγεις ότι ό άνθρωπος ούτος είναι κτήμα 
σου; Πόθεν; δεΐξόν μοι πρώτον συμβόλαιόν 
τι γενόμενον περί τούτου παρά σοΰ πρός τόν 
θεον. Αλλως ούδέποτε σοι παραδώσω αύτόν ! » 
Τότε ή Κυρία Beecher Stowe έγραψε 
τας κατανυκτικάς καί ωραίας έκείνας σελί
δας ( Uncle Toma Cabin j , έν αίς έξήλεγχε 
τήν ωμότητα τών σωματέμπορων, οΐτι
νες άποσπώσι βιαιως τό τέκνον τής μητρός, 
καθ άς ό σύζυγος άφαρπάζεται άνηλεώς τής 
γυναικός, πωλούμενοι άπλώς ώς κτήνη τοΐς 
πλεΐστα διδοΰσι. Καί ή Εύρώπη άπασα ώ - 
κτειρε τήν μοίραν τής άθλιας ταύτης φυλής, 
ήτινι ήτο πεπρωμένον ΐνα ύπομένη παντοίας 
βασάνους ύπό τής αίσχροκερδείας τών άνθρωπο- 
καπήλων, καταντησάση εις κατάστασιν ζώου 
ή πράγματος. Καί άπό τοΰ ετέρου είς τόν έτε
ρον τών πόλων οί χριστιανοί έδάκρυσαν ύπέο 
τών καταδυναστευομένων αύτών αδελφών, οΐ
τινες έλαυνόμενοι ύπό τής μάστιγος τών αγρο
νόμων έπιστατών έφέροντο είς τήν άγοοάν καί 
έπωλοΰντο ώς κτήνη, πλειστηριαζόμενοι, χω - 
ριζόμενοι ό μέν υίός άπό τής μητρός, ό δέ άνήρ 
από τής γυναικόί.

Η παραδοχή τοΰ νόμου τοΰ Δούγλας έκλό- 
νησε τό ψήφισμα τοΰ Μισσουρή, δι’ ού ή δου
λεία δέν έπετρέπετο ύπέρ τήν 3 6° βορείου πλά
τους· νέον δέ τι διάταγμα τοΰ τής 'Ομοσπον
δίας συνεδρίου ώμολο'γησεν δτι πας πολίτης 
τής Ομοσπονδίας είχεν εςουσίαν ΐνα πορεύη- 
ται πανταχόσε μ ε τ ά  τ ώ ν  κ τ η μ ά τ ω ν  α ύ 
το ΰ . Τό αισχρόν τοΰτο διάταγμα έψηφίσθη έν 
έ'τει 1 8 5 9 ,  αίνιττόμενον διά τήςλέξεως κ τή μ α  
τούς δούλους, ώς παν άλλο κτήμα.

Αλλ ή σωματεμπορία είναι φαγέδαινα μή 
δυναμένη ΐνα ύπάρχη άλλως είμή έπί τώ πλα- 
τύνεσθαι συνεχώς καί λυμα.νεσθαι τά περί αύ- 

ν. Διό ήδύνατο τ ις , καί μάντις μή ών, ΐνα 
είκάση δτι οί νότιοι εμελλον ΐνα νου.ίσωσιν εαυ
τούς κινδυνεύοντας τον έσχατον κίνδυνον, δταν 
έμπόδιόν τι μέλλη ΐν’ άναχαιτίση προχωρούσαν 
τήν τήν άμερικανικήν πολιτείαν καταβιβρώ- 
σκουσαν ταύτην πληγήν.

Ούτως είχον τά κατά τήν Ομοσπονδίαν, δτε 
έπέσκηψεν ώς κεραυνός ή άγγελία τής ατιοστα- 
σίας τοΰ Τζών Βράουν, δστις ήτο ήδη γνωστός 
ε ; άλλων όμοιων τολμημάτων.

Ό Τζών Βράουν έγεννήθη έν έ'τει 1 7 9 7  έν 
Τορριγφόρδ τής έπαρχίας Κοννεκτικούτης έκ 
πατρός μεταναστεύσαντος έκ τής γηραιάς είς 
τήν νέαν Αγγλίαν, ώς ώνόμαζον τότε τήν άμε- 
ρικανικήν αύτών αποικίαν οί Άγγλοι, όσοι φί
λεργοι, εύφυεΐς, εύσεβεΐς μέχρι σκληρότητος 
καί δεισιδαιμονίας κατέλιπον τήν πατρίδα, ούχί 
αγόμενοι ύπό φιλοκινδύνου τινός ορμής, ή ύ~ό 
οίλοκερδείας, άλλ’ ύπο τής έπιθυμίας τοΰ τυ- 
χεΐνύπέρ τόν ’Ωκεανόν γής εύρυχώρου καί έλευ- 
θέρας, ένθα ήδύναντο ΐνα ζήσωσι καί άποθά- 
νωσιν ώς άνθρωποι άληθώς ελεύθεροι καί χρι
στιανοί.

Εκτραφείς δέ ύφ’ ένός τών καθαρών εύσε- 
βών puritaias) τούτων, προδρόμων τής τών 
Αμερικανών ελευθερίας, τοΰ γέροντος 'θβεν 

Βράουν, ό νέος Τζών κατέστη αύστηρότατος τό 
ήθος, ακαταπόνητος, δραστήριος, θαρραλέας 
και φιλελεύθερος. Εν έ'τει 1 8 5 1  ητο ήδη άγρο- 
νομος έν Πενσυλβανία μετά τών τεσσάρων αύ
τοΰ υιών, ούς έ'σχεν εκ τής πρώτης γυναικός. 
Λλλ:' νυμοευΟίντος το δεύτερον, ή ο’κογένειχ

τοΰ έπληθύνθη ούτως, ώστε, θέλων ΐν αύ
ξηση κατά τ ό . δυνατόν τήν περιουσίαν αύτοΰ, 
μετώκησε πρός τάς νεωστί τή 'Ομοσπονδία 
προσκτηθείσας νέας έπαρχίας.

Παρά τάς ύπωρείας τών Γρανιτικών ορών, 
έπί τοΰ μεγάλου όροπεδίου τοΰ Αρκανσά καί 
τοΰ Ααπλάττα, κατεστάθη έν ετει 185*2 νέα 
τις άποικία εϊς τήν νεωστί προστεθ;ΐσαν έπαρ- 
χίαν τοΰ Κανσά, είς ήν ήλθον ζητοΰντες πλού
τον οί τέσσαοες υιοί τοΰ Βράουν. '11 Σύνοδος 
έπρεπενϊν’ άποφαίνηται άν τό Κανσάς, ώςπάσα 
άλλη νεωστί τή 'Ομοσπονδία προσκτηθεΐσα χ ώ 
ρα, έ'μελλεν ΐν’ άποβάλη τήν δουλείαν. Αλλ 
ή πλειονοψηφία έφάνη εναντία τοΐς νοτίοις, 
καί τό Κανσάς έψηφίσθη έπαρχία φιλελεύθερος. 
Αλλά τότε συμμορίαι δουλαγωγών, ορμήσασαι 
άπό τής ομόρου έπαρχίας τοΰ Μισσουρή, έπέ- 
δρα;/.ον τήν νε'αν γήν, καί ή πάλη έπανελήφθη 
δεινοτάτη.

Ό ένθουσιών καί διάπυρος καταλυτής Τζών 
Ιΐεάουν, θέλων ΐν’ άντισηκώση καί ούδενώση 
τάς ραδιουργίας τών δουλαγωγών Μισσουρια- 
νών, ώρμησε πρώτος έ'νοπλ.ος επί τό Κανσάς, 
καί ή δύστηνος χώρα κατεκλύσθη τότε ύπό δύο 
εναντίων ρευμάτων, καί διετελεσεν επι μακρόν 
πάσχουσατά έκ δεινού έμφυλίου πολέμου κακα. 
Έκ δέ τών άρχηγών τών καταλυτών διέπρε- 
ψαν τότε μάλιστα ό λοχαγός Μοντγόμμερυ καί 
ύ Τζών Βοάουν, άμφότεροι παράβολοι, τολμη
ροί καί είς τό έσχατον τής παρανομίας ύπαφε- 
ρόμενοι. Οί κάτοικοι τής Ααυρεντίας, πρωτευ- 
ούσης πόλεοις τοΰ Κανσά, εΐδον τον Βράουν 
άγοντα τήν συμμορίαν αύτοΰ διά τών οδών 
τής πόλεως, ένδεδυμένον τήν πανοπλίαν τών 
ιπποτών τοΰ μεσαιώνος, έπωμιζόμενον τό βαρύ 
πυροβόλον τών κυνηγών (rifle) καί διεζωσμέ- 
νον τό φοβερόν bowie-knife. Έκ τώ-ί δώδεκα 
πρώτων αύτοΰ οπαδών επτά ήσαν υιοί αύτοΰ.
’ Οπισθεν δ αύτών εί'πετο πάντοτε άμαξα οδοι
πορική, πλήρης μαχαιρων καί πολύκροτων πι- 
στολίων, άποτεταγμένίον εϊς έξόπλισιν τών απο- 
στατούντων μαύρων.

Ό Βράουν έρριψοκινδύνευσεν έν τοΐς έμφυ- 
λ.ίοις πολέμοις, έπιδεικνύμενος πανταχοΰ καί 
πάντοτε τοσαύτην βίαν καί παρανομίαν, ώστε 
κατέστη μισητός καί αύτοΐς τοΐς φίλοις, οΐτι
νες, κινδυνεύσαντές ποτε άπ αύτοΰ, έδέσμευσαν 
καί ένέβαλον είς φυλακήν. Υλλά ταχέως έςέ- 
φυγε · διότι άνήρ ουτω φιλοκίνδυνος ουδόλως 
ήδύνατο τοΰ λοιποΰ ΐνα ήσυχάζη. Πρό τής είς 
τό Κανσάς εισβολής αύτοΰ έκτισε μικράν κώ
μην, τήν ’Οσαβατανίαν, είς ήν κατέστησεν έρ- 
γαστήριον ξυλοτομίας μηχανικής , άφ ού βε
βαίως κατώρθου ΐνα πλουτήση, έάν μή έτίθετο 
τάς πολιτικάς καί θρησκευτικάς αύτοΰ δόξας 
ύπέρ τήν ξυλοτομίαν καί τήν γεωργίαν.

Ό άνήρ ούτος έδίψα ούτως είπεΐν τοΰ μαρ
τυρίου.' Παρώρμα δέ τούς υιούς αύτοΰ ΐν’ άγω- 
νίζωνται τόν μέγαν ύπέρ τής εκλογής τοΰ προέ
δρου καί τών βουλευτών τής Συνόδου αγώνα, 
είς ήν άνέκειτο ή τύχη τής νέας χώρας. Καί ό 
μέν πρεσβύτατος έκλεχθείς βουλευτής έν τή τής 
'Ομοσπονδίας Συνόδω άπεφηνατο τήν έαυτοΰ 
γνώμην ούτως ελευθέριος , ώστε ταχ_έως έγέ
νετο μισητότατος τοΐς νοτ.οις, οΐτινες ένεδρεύ- 
σαντες, συνέλαβον αύτόν, καί εβιάσαντο ΐνα βα- 
δίση σιδηρόδετος τάς χεΐρας καί τούς πόδας 
ύπέρ τριάκοντα μίλλια, φλέγοντος τοΰ ήλίου, 
έξ ού άσθ.νήσας άπέθανε μετ ολίγας ήρ.έοας 
έκ λοιμικού καύματος. Έτερος δετών υιών αύ
τοΰ , έμπεσών κατά συγκυρίαν είς συμμορίαν 
Μισσουριανών, έτυφεκίσθη άκρίτως καί άνη
λεώς. "Εκτοτε ό Βράουν παρωξύνετο ού μόνον

ύπό τών πολιτικών καί θρησκευτικών αύτοΰ 
ιδεών, άλλά καί ύπό της έπιθυμίας τοΰ έκδι- 
κηθήναι. "Οθεν έξοπλίσας νέαν συμμορίαν διέ- 
δραμε τό πρός νότον Κανσάς , πυρπολών τας 
κώμας καί αγροικίας τών Μισσουριανών, έλευ- 
θερών τούς δούλους, καί έμβάλλων τρόμον καί 
φρίκ/,ν τοΐς σωματεμπόροις . 'Ημέραν δέ τινα 
πέντε Μισσουοιανοί εύοέθησαν πεφονευμένοι έν 
ταΐς κλίναις αύτών παρά τήν κώμην ’Οσαβα
τανίαν, καί πάντες αδίκως άνήνεγκον τόν φό
νον είς αύτόν. Τότε οί Μισσουριανοί συνασπί- 
ζοντες ώομησαν έπί τήν κώμην αύτοΰ, καί τό 
μέν έργαστήριον καί τόν άγρόν καί τήν κώμην 
κατέκαυσαν, τήν δέ σύζυγον καί άδελφήν κα- 
τήσχυναν. 'Ο Βοάουν έ:ώθη μετά τής οικίας 
κακώς έχων είς το ’Οχιον. Αλλά διά τοΰτο δέν 
άπέστη τής προαιρέσεως, άλλ έπανελθών μό
νος, συνήθροισε πάλιν περί εαυτόν τούς πιστούς 
αύτώ οπαδούς, ώιμησ ν είς τήν χώραν τοΰ 
Μισσουρή, έκπορθών, βίαια πράττων καί φονεύ- 
ων. Αλλά παοά τό πΰρ καί τον σίδηρον ήνεγκεν 
είς τήν είσβεβλημένην χώραν έτερον δεινότερον 
φθορον, τήν επαγγελίαν τής άπελευθερώσεως 
τών δούλων , οΐτινες τό μέν πρώτον έκοινώ- 
νουν αύτώ κρυφίως· ύστερον δ έπανέστησαν 
αναφανδόν , καί όπλισθεντες ύπ αύτοΰ, έπέ- 
δοαμον τήν χώοαν καί είσέβαλον είς Καναδάν.

ΣΤ

Έν ετει 1 8 5 8  ό Βράουν ήτο σχεδόν στρα
τηγός· διότι άπωσάμενος τον κατ αύτοΰ άπο- 
σταλέντα Χάμ'λτων έν Μισσουρή, καί κατα- 
λαβών κώμην τινά μεγάλην καί όχ_υριοθείς έν 
αύτή , άνεδέχετο ύπερηοάνω: έφ’ εαυτόν πά
σας τάς γενομένας πράξεις εν τινι ποριβοήτω 
γενομένη τότε έπιστολή. \λλά δύο συμβάντα 
έπέθηκαν πεοας τώ έπικινδύνω τούτω άγ'ώνι. 
Έπειδή στράτευμα όμοσπονδικήν άπεστάλη ύπό 
τής Συνόδου δπως κατάσχη τούς διαμαχομέ- 
νους καί κατασκήνωσή έν τοΐς μεταιχ μίοις όρίοις 
τών δύο χωρών. Αλλά τό μάλιστα είρηνοποι- 
ήσαν τήν γήν τού Κανσά έγένετο ή απρόο
πτος άγγελία τής γνωρισθείοης νίας μεγάλης 
χρυσοφόρου γής έν ταΐς κλιτύσι τών Γρανιτι- 
κών όρέων. Διότι τότε πάντες καί δουλαγω- 
γοί, καί φιλελεύθεροι κατελήφθησαν ύπό τής 
χρυσομανίας, οί δέ μάλιστα στασιαστικοί καί 
ριψοκ ίνδυνοι , οί εςώλει; καί προώλεις τής 
Ομοσπονδίας, έ'δραμον «τανταχόθεν διώκον- 

τες τον χρυσόν. 'Η κοιλάς τοΰ Ααπλάττα καί 
τά στενά τοΰ Πίξ κατέστησαν καταγώγια τών 
γρυσοθηρών καί ραδιούργων, όχλου παμμιγοΰς, 
οΐτινες, έρχόμενοι είς λήθην τών πρώην αύτών 
διχονοιών, ώμοφρόνουν ήδη άγόμενοι ύπό τοΰ 
αύτοΰ τής χρυσομανίας πάθους.

’Άλλως τε δέ ή πάλη ήτο τοσοΰτο μάλλον 
άνισος , όσον ό Βράουν καί οΐ μετ’ αύτοΰ έπο- 
λέμουν τέλος ού μόνον πρός τούς δουλαγωγούς 
καί τήν 'ομοσπονδίαν, άλλά καί πρός αύτούς 
τούς καταλυτάς , οΐτινες ήθελον μέν τήν έλευ- 
θερίαν, άλλά μόνον τήν εαυτών, ουδόλως ανε
χόμενοι ΐνα οί έλευθερωθέντες μαύροι δούλοι 
δύνωνται ΐνα κτώνται γαίας. Διότι ό Βράουν 
ήθελε πιος τή ελευθερία καί τήν ισονομίαν καί 
τήν εξουσίαν ΐνα κτώνται πάντ;ς. Τέλος δέ βλέ- 
πων έαυτόν καταλειπόμενον έκ διαδοχής ύπό 
τών οπαδών αύτοΰ καί κινδυνεύοντα ΐνα ουλ- 
ληφθή, άπήλθε βρέμων κατά πάντων είς 
"οχιον, έπειτα δέ είς Μέρυλανδ πρός τά δρια 
τής Βιργινίας, άφ’ού κατώρθωσενΐνακαταστηση 
διαπαντός κινδυνώδη τήν κατάστασιν τής δου
λείας ε;ς τό Κανσάς, καί καταλύση αύτήν κατά

τι έν Μισσουρή. Διότι οί αγρονόμοι τής επαρ
χίας ταύτης έπώλησαν σχεδόν άπαντες τούς 
δούλους αύτών κατά τόν πόλεμον.

Ζ\

Πανταχόθεν τής 'Ομοσπονδίας άνεφύοντο 
τότε σημεία έπερχομένης διαλύσεως καί έμ
φυλίου πολέμου· καί ταΰτα τής άνανδρίας ένεκα 
τών λεγομένων μετρίων, οΐτινες, θέλοντες έκ 
παντός τρόπου τήν ειρήνην καί τήν ομόνοιαν, 
διετέλεσαν ένδίδοντες άφρόνως καί άγεννώς, 
Οεραπεύοντες ταΐς άναισχύντοις τών άνθρωπο- 
καπήλων νοτίων γνώμαις. 'Ο δέ θάνατος τοΰ 
Ερρίκου Κλέϋ καί τοΰ Δανιήλου Ούέσπερ έκ- 
ποοσιοπούντων τήν τών μετρίων μερίδα , άφεΐ- 
λε το άντισήκωμα, καί ό πόλεμος έπεκρέματο 
δεινός τή Δημοκρατία.

Τότε δή ό άκαταπόνητος Βράουν ένόμισε 
δτι ήτο καιρός ΐν’ άναλάβη τήν γενικήν έλευ- 
θέοωσιν τών δούλων καί έκδικηθή. Κατά τούς 
έν Κανσά έμφυλίους πολέμους έξήτασε τάς διό
δους τών Χλλεγανύων ορών, άτινα, διήκοντα 
άπό Πενσυλβανίας είς Βιργινίαν, έγένοντο άνέ- 
καθεν καταφυγών καί δίοδος τών δούλων, δσοι 
δραπετεύοντες έκ τής Βιργινίας καί τοΰ Μέρυ
λανδ, κατέφευγον συνήθως προς βορράν. Διότι 
αί δύο αύται έπαρχίαι, κείμεναι πλησιέστ.'ρον 
τών βορείων πεπαιδευμένων έπαρχιών, ήσαν 
ώριμώτεοαι είς ελευθερίαν. Ό δέ Βράουν ήλ- 
πιζεν δτι τά όρη ταΰτα ήδύναντο ΐνα καταστα- 
θώσιν Ιστία καθολικής τών μαύρων έπαναστά- 
σεως. Καί διαβουλευσάμενος έπί δύο ετη , μή 
άποκαλυπτόμενος πρός μηδένα, μηδέ πρός τούς 
υιούς αύτοΰ, κατέστη αίφνης καί άνευ εύλογου 
προφάσεως είς τήν μικράν έ'παυλιν τοΰ Κέννε- 
δυ,πέντε άπεχουσαν μίλιατήςΧάρπερς-Φέρρυ.

Εκεΐθεν δέ μετονομασθείς Σμίθ ήρχετο συν
εχώς κρυφίως έπισκοπήσων τήν έπίκαιοον ταύ
την τοποθεσίαν τής πόλεως Χάρπερς-Φέρρυ, 
ήτις, κειμένη έπί τής συμβολής δύο ποταμών 
καί έπί τοΰ σημείου ενώ διατέμνουσιν άλλή
λους δίχα καί πρός όρθάς δύο σιδηρόδρομοι 
καί δύο τηλέγραφοι, καί έχουσα όπλοστάσιον 
άξιόλογον, παρεΐχεν αύτώ ελπίδα δτι κατα- 
λαμβάνων, καταστήσει αύτήν κοινόν καταφύ- 
γιον καί έ'ρυμα τών τε έπανισταμένων μαύρων 
τών ομόρων μεσημβρινών έπαρχιών καί τών 
βορείων καταλυτών.

Π'.

Τά Αλλεγάνυα όρη, άφετηρία τών μελλου- 
σών επιδρομών τοΰ Βράουν, σύγκεινται έκ δι
πλής τάξεως όρεων διηκόντων παραλλήλως 
έπί μήκος ώς 3 0 0 0  χιλιομέτρων άπό βορρά 
είς νότον, διαιρούντων τάς άνδραποδιζούσας 
έπαρχίας είς δύο διαφόρους χώρας. Εν αύ
τοΐς αίωροΰνται βράχοι ύπερύψηλοι, οΐ
τινες ήσαν άνέκαθεν καταφύγιον τών ύπό τών 
κυοίων αύτών καταδιωκομένων φυγάδων δού- 
λιον. 'θ  Βοάουν ήλπιζεν δτι, έάν οί δούλοι τής 
Βιργινίας άνίσταντο πρός τήν φωνήν τής έλευ- 
θεοίας, ή δέ αποστασία ήδύνατο ΐν’ άντέχη 
έπί τινα χρόνον έπί τών ορών τούτων, οΐ ήδη 
ελεύθεροι δούλοι τών βορείων έπαρχιών καί οί 
είς π.νίαν καταντήσαντες μικροί γεωμόροι τα- 
χέως έ'μελλον ΐνα δράμιοσι καί συνταχθώσιν 
αύτώ ύπέρ της έλευθερίας.

Ταΰτα ώνειοοπόλει ό Βράουν. "ίδωμεν δέ άν 
έξελέςατο τόν άρμόδιον καιρόν καί τά  κατάλ
ληλα πρός τοιάυτην έπιχείρησιν μέσα. Κατά 
τήν έποχήν εκείνην αί δύο μεγάλαι μερίδες τής 
'Ομοσπονδίας έ'μελλον πάλιν ΐν ’ άντεπεξίλθωσιν



άλλήλαι; -rrspl εκλογής νέου προέδρου. Οί νό
τιοι, συνίίθισμένοι οντες ί’να νικώσιν, έξενοπά- 
Οουν προς την ήτ 
πολλοΰ

Διότι μέχρι τότε αι άνδραποδίζουσαι έπαρχίαι 
ενικών ένεκα τή ; ό μονοία; και ένεργεία; αύτών. 
Λλλ εν τω  παροντι, εν ω οί βόρειοι ώμοφρό- 
νουν προ; το έκλεξαι ένα και τον αύτίιν ποόε- 
δρον, οί νότιοι διηρέθησαν 
φιλοτιμουμενα; περι τήν επιτυχίαν τ·?,ς εκλο
γής τριών όιαφορων υποψηφίων, έλπίζοντε; 
οτι τό μέγιστον κακόν όπερ ήδύναντο ϊνα πά- 
θωσιν εκ τούτου ήτο ή αποτυχία απάντων τών 
ΰποψήφων. Ιν/ τοιαύτη περιπτώοει ή εκλογή 
εμελλεν ϊνα καθυποβληθη εϊ; τήν Σύνοδον, ψη- 
φιζομενην κα τ’ επαρχίας,I όπ;ρ ή σφάλιζε βε
βαίως τοΐς νοτίαις τήν ίσο- 
ψηφίαν και ίσως τήν υπερο
χήν και τήν νίκην. Λλλ’εάν 
οί επισφαλείς ούτοι λογισμοί 
άπετύγχανον, οί δέ βόρειοι 
ενίκων, ό εμφύλιος πόλε
μος έξερρηγνυτο καί ή ά|J.- 
φι σβητου μενη ί  ι ατϊ) ρη σις 
τής 'Ομοσπονδίας έπεκρέ- 
ματο τοΐς βορείοις δεινή.

Θ '.

’Λλλ’ ό Βράουν, μή Ot- 
λήσα ς ϊνα περιμένη την 
ύπό πάντων προσδοκωμένην 
ταύτην ώραν, έσπευσεν ϊνα 
πράξη έξ επιδρομής, και τή 
πρωί α τής 16όκτο>βρίου τού 
1 8 5 9  διεκοίνωσε τά βου

λεύματα τοΐς υίοΐς και εταί
ροι; αύτοΰ, οϊτινες ένόμι- 
ζον μέχρι τότε ό'τι διενοεΐτο 
ίνα είσβάλη έκ νέου είς τό 
Κανσάς. Λλλ ό Βράουν ή’γ - 
γειλεν αύτοΐς ό'τι εκρινεν 
ϊνα καταλάβη έκ παντός 
τρόπου τήν πόλιν Χάρπερς- 
Φέρρυ, και χαρακώσας έαυ
τόν παρά τήν γέφυραν και 
έν τώ  όπλοφυλακίω αϊχαα- 
λωτίση τούς προύχοντας , 
καίπροκαλέσηται τού; δού
λου; πρός τήν αποστασίαν.

Αλλά τίνα; πόρου; έ'χων 
ό Βράουν έπεχείρε·. ϊν’ έπι- 
τελε'ση τό τολμηρόν αύτοΰ 
βούλευμα; Δεκαέξ λευκούς, 
ών δύο ήσαν υίοί αύτοΰ, 
πέντε μαύρους, τό σόνολον 
ένα καί είκοσι μαχητάς. Βλέ- 
ποντες δέ τό όλιγάριθμονίτής συμμορία; 
της, έννοοΰμεν τάς απορίας καί τήν αδυναμίαν 
τοΰ άρχηγοΰ τών είσβαλόντων αποστατών είς τό 
Χάρπερς-Φέρρυ. Διότι, κατασχών τά ; οδοιπο
ρικά; άμαξας τοΰ σιδηροδρόμου, ήναγκάσθη ϊν’ 
άφη'ση αύτάς πάλιν έλευθέρας και έπιτρέψη τήν 
έπιστροφήν αύτών, άπορων πώς διαφυλάξει 
αιχμαλώτου;τούς οδοιπόρους. Κυριεύσαςδέ τής 
γεφύρας δέν ήδυνήθη ϊνα χαρακώση έαυτόν. 
Ούδέν δέ άπορον ό'τι τό κατά τήν πρωίαν τής 
17 έπισκήψαν δριμύτατον ψΰχος και ή άδρά- 

νεια τών μαύρων δούλων, όκνούντων πρός τούς 
εϊς έπανάστασιν παροξυντικούς αύτοΰ λόγου;, 
ήνάγκασε τήν τολμηράν συμμορίαν ϊνα κλείση 
έαυτήν εί; τό όπλοφυλάκιον καί περιμένη τήν 
αποστασίαν τών μαύρων , καί άλλην έπικου- 
ρίαν. Αλλ’ έπανάστασις μή διαδιδοαε'νη τα 

τήν αίτησιν, 
καί δέσαν είς τήν γέ

φυραν έπυροβόλει αύτον. Τραυματισθείς δέ 
διά πολλών σφαιρών ό δύστηνος έπεσεν είς τόν 
ποταμόν, τό δέ πλήθος διετέλεσε πυροβολούν 
αύτόν άπό τών όχθών, μέχρις ού τό πτώμα 
ήφανισθη αναοπαστυν γενόμενον ύπό τοΰ ρεύ
ματος. ’Αλλο; δέ τις τών άποστατών, έκφυ- 
γών τοΰ όπλοφυλακίου, και ρίψας έαυτόν είς 
τόν ποταμόν ΙΙότομακ, έπειρατο ϊνα φθάσν; είς 
τό Μέρυλανδ · άλλ’ έτυφεκίσθη οίκτοώς ύπό 
τών προσδρααόντων στρατιωτών.

Τέλος ό στρατό; περιεκύκλωιε τό όπλοφυ- 
λάκιον, έν ώ (οχύρωσαν έαυτούς ό Βράουν καί 
οί υίοί αύτοΰ μετά τών άπολειφθέντων όπαδών, 
άπαντες είκοσιτε'σσαρες τόν άριθμόν- διότι ό- 

λίγιστοι φιλελεύθεροι προσ- 
•ίλθον βοηθήσοντες αύτώ έκ 
τή ; πόλεως· οί δέ δοΰλοι, οϊ- 
τινες, ώςήλπιζεν, έ'μελλον 
ίνα προσβοηθη'σωσιν αύτώ 
άποστατήσαντε; μυρίοι τόν 
άριθμόν ούδόλως έκινήθη- 
σαν. Αίσθόμενος άρα τό δει
νόν τής περιστάσεως ό τολ
μηρός καί έπίμονο; Βρά
ουν ήτοίμασεν έαυτόν ώς 
άγωνισόμενος τόν έσχατον 
αγώνα- ’Αλλά μή δυνάμε- 
νος ίνα φυλάττη όλον τό 
όπλοφυλάκιον μετά τών 
όλιγίστων αύτοΰ όπαδών, 
διετέλεσεν αμυνόμενος έπί 
πολλάς ήμέρας, άφ ένός 
πύργου πολλούς τών πολιορ- 
κούντων αύτόν διαφθείρων.

’Αλλά τή πρωία τ ή ; 2 0  
ό ταγματάρχης Σίε εκρινεν 
ίνα επιχείρηση τήν τελευ- 
ταίαν κρίσιμον προσβολήν 
κατά τών άνταρτών, οί- 
τινες, όχυρώσαντε; έαυτούς 
όπισθεν τών θυρών καί θυ
ρίδων , έπυροβόλουν διά 
τών τρυπών ά ; εκαμον έν 
τώ τοίχω καί τοΐς ξύλοι;, 
βέβαιοι οντες ό'τι οί ενάν
τιοι, φοβούμενοι μή βλά- 
ψωσι τούς παο αύτοΐς ό- . 
μη ρεύοντα; π ολίτα ;, ου
δόλως πυροβολήσουσιν αύ
τούς διά κανονιών.

Κατά δέ τήν ακμήν τής 
προσβολής ό Βράουν ήρε 
λευκήν σημαίαν, καί έπεμψε 
κήρυκα προτείνων ό'τι παύ- 

σεται πυοοβολών, άν έπιτραπη αύτώ ί'να έξέλ- 
θη έλεύθερος μετά τών έαυτοΰ καί τών όυ.ή- 
ρων πολιτών, καί πορευθη μέχρι τοΰ δευτέοου 
στάθμου, ένθεν, ληξάσης τής άνακωχής, ό 
στρατός ήδύνατο πάλιν ϊνα διώκη αύτόν. Λλλ’ 
αί προτάσει; ήσαν άπρόσδεκτοι, καί ό πόλε
μο; έπανεληφθη δεινότερος.

Ό Βράουν άνθίστατο άτρομος, καί έπυρο- 
βόλει διά τίνος έν τώ  τείχει τρύπα;. Αίφνης 
δέ πυροβοληθεί; τραυματίζεται θανασίμω; εί;

αύτώ μαχομένων υιών. Ο άτυχή; 
νέο; κυλιέται χαμαί 'κραυγάζων καί δεόμενος 
ίνα θανατώσωσιν αύτόν. Λλλ’ ό Βράουν, έπι- 
στραφεί;, προσβλέπει αύτόν άπαθώ; , καί —
« Σιώπα , λέγει προ; αύτόν, καί άπόθανε άν- 

»
ολίγον έτερος τών υιών αύτοΰ πίπτει

"αν, καί ήδη τό πρώτον άπό 
ή ήττα έφαίνετο αύτοΐς ένδεχου.ένη.

χέως καταστε'λλεται καί κινδυνεύει ίν’ άποβή 
ματαία, καί απευκταία τοΐς έπιχειρήσασιν αύ
τη ν.

Ίίδη οί ύπο τοΰ Βράουν καταληφθεντες καί 
άφεθίντες οδοιπόροι τοΰ σιδηροδρόμου, διηγη- 
σάμενοι τήν κατά τό Χάρπερς-Φέρρυ όλιγοχ ρόνι- 
ον αύτών αιχμαλωσίαν, ένέβαλον εί; φόβον πά
σαν τήν περι; χώοαν.

Ή κυβέονησι; τοΰ Ούάσιγκτων έπέταξε τοΐ; 
στρατηγοί; τών εν Ολδ Πόίντ καί Βαλτιμόρη 
όμοσπονδικών στοατευαάτων ϊν ’άποστείλώσι 
τήν ταχίστην έκ τών ένόντων έπικουρίαν εί; 
Χάρπερς-Φέρρυ, στρατηγοΰντο; τοΰ συνταγμα
τάρχου Ροβέρτου Σέε. Λλλ ήδη οί κάτοικοι 
τοΰ Χάρπερς-Φέόρυ, έννοήσαντε; τήν άδυναμί- 
αν τ?.ς συμμορίας τοΰ Βίάουν, καί άναθαρρή-

χου Σέε. Τούτου δ ’ άπε'.πόντος 
τό πλήθος ήρπασε,

Τό 01οικαστηριι

σαντες καί όπλισθέντε; ώομησαν, στρατηγοΰν
το; τοΰ δημάρχου Βέκαμ, έπί τό όπλοφυλά- 
κιον απελευθερώσοντε; τούς αϊχ ααλωτισθέντα; 
πολιτας καί έργατας. Καί ό μέν δήμαρχος, 
τραυματισθεί; καιοίως κατά τήν ποοσβολήν, 
έτελεύτησεν αυθημερόν, οί δέ έργάται ήλευθε- 
ρώθησαν σχεδόν άπαντες.

Τρισί δέ μετά ταΰτα ήμέραις ό όμοσπονδι- 
ν.ός στρατό; έπεφάνη φοβερό; έπί τής γεφύρας 
τοΰ Πότομακ. Οί δ" άντάοται τό μέν πρώ
τον έπειράθησαν ίν άμυνωνται άπό τής όχυ- 
ρωθείσης γεφύρας· άλλά φονευθέντων τριών καί 
συλληφθέντος ένός ύπεχώρησαν ταχέω; καί ώχυ- 
ρώθησαν έν τώ  όπλοφυλακίω. Τό δέ πλήθο;,' 
αγανακτούν μάλιστα τόν θάνατον τοΰ προσφιλούς 
αύτώ δημάρχου ,άπητησε τόν ήδη συλληφθέντα 
οπαδόν τοΰ Βράουν παρά τού συνταγματάρ-

των παο

δ ρικώς. 
' Μετ’

καιρίω; τετραυματισμένο; και ζητεί ρεβολβιρ 
ό'πως συντρίψη έαυτώ τήν κεφαλήν. Ο όέ 
Βράουν κατασιγάζει αύτόν, ν.αί όρθιος μεταξύ 
τών σωαάτων τών δύο πεπληγωυι,ένων αύτοΰ 
υιών διατελεΐ πυροβολών άπαθής , άόακρυς , 
ακλόνητο;, ώ ; βράχο;. Αλλ ή πύλη, έφ ή ; 
στηρίζεται,κλονεΐται καί θραύεται ύπό τών πε- 
λέκεων τών στρατιωτών, καί τέλος ενδίδει· οί 
δέ στοατιώ- 
ται όρμώσιν 
έπί τού; άπο- 
στάτα ;, μα- 
χ ο μένους ώς 
λέοντας απε
γνωσμένους.

Τής δέ μάχης 
γινομένη; έκ 
τοΰ συστάδην 
διά μαχαιρών 
καί πολυκοό- 
των ό'πλων, 
εί; τών άπο
στατών άπο- 
κα ρτερη 'σα ; 
ά ν α κ ρ ά ζ ε ι·
«Μή με φο- 
νεύσατε! πα- 

ραδίδομαι!
Οδέ Βρά ουν, 

ό'στι; όρθιο; 
έ 'τι, έπυροβό- 
λει */ατέχων 
τού;στρατιώ- 
τ α ;, —  (( Ά 
νανδρε, κραυ- c , 
γάζειπρόςαύ- I  
τόν, δέν είσαι 
άξιος ζω ής! » 
καί έπυροβό- ·̂ 
λησεν αύτον 03 
θ α ν α σ ίμ ω ;.
Αλλά τότε , '?  
τραυματισθείς 
καί ούτο; , 
έπεσεν έκτά- 
δην παρά τοΐς 
σώμασι τών 
δύο αΰτοΰ 
υιών.

Κατά τήν 
τ ε λ ε υ τ α ία ν  
ταύτην συμ
πλοκήν έφο— 
νεύθησαν έκ 
μέν τών άπο
στατών δώ
δεκα , πέντε 
δέ έσώθησαν 
διεκφυγόντε;.
Έ κ  δέ τών 
ύπολειφθέν- 

των πέντε οί 
μέν τρεΐ;ήσαν 
καιρίω; τ ε -

τραυματισμένοι, έν οί; καί ό Βράουν , οστις 
είχεν έπτά πληγάς κατά τήν κεφαλήν καί τό 
σώμα· έκ δέ τών στρατιωτών έφονεύθησαν 
πεντήκοντα.

1Λ .

Τοιοΰτον έσχε τέλος ή διαβόητο; άποστα- 
σία τοΰ Χάρπερς-Φέρρυ, ή τις, εϊ καί έγένετο 
τολμηροτάτη, άπέτυχε διά τήν άποονοησίαν

καί τάς ματαίας έλπίδας τοΰ άρχηγοΰ αύτής.
Διαδοθείσης δέ τής κατ’ αύτήν φήμης, είς 

τάς Ομοσπόνδους Πολιτείας, οί μέν βόρειοι 
διηπόρουν πώς ό Βράουν έκινδύνευσε περί τής 
ζωής καί τών τέκνων, μηδεμίαν έχων έλπίδα 
τοΰ κατορθώσαί τ ι - οί δέ νότιοι ύπώπτευσαν 
μεγάλην συνωμοσίαν συρραφεΐσαν κατ’ αύ
τών ύπό τών βορείων δημοκρατικών. Αλλ’

αί κατά τόν έν Κέννεδυ οίκον τοΰ Βράουν γε- 
νόμεναι έρευναι δέν έφανέρωσαν άλλο πλήν όπλα 
καί πυρίτιδα, καί γράμματά τινα οικιακά καί 
μίαν έπιστολήν τοΰ Φρειδερίκου Δούγλας, πε- 
ριφήμου μαύρου καταλυτοΰ συγγραφέω;, μηδέν 
δέ άποβλέπον εί; τήν νομιζομένην δήθεν συνω
μοσίαν, πλήν ένό;·προγράμματο; συσταθείσης 
τινός έταιρίας, περί καταλύσεως τ ί ς  δουλείας, 
καί έπανοοθώσεω; τής 'Ομοσπονδία;, ήστινος

παρατίθεμεν τό προοίμιον καί δύο τών άςιολο- 
γωτάτων κεφαλαίων.

« Έπειδή ή δουλεία ούδέν άλλο είναι η ό 
βαρβαρικώτατος καί άδικώτατος πόλεμος τών 
δυνατών πρός τούς άδυνάτους, έπιτελούμενος 
άνευ προκλήσεως τοΰ έτέρου μέρους τών πολι
τών πρός τό έτερον, θέλοντος ή τήν άειδου- 
λείαν ή τήν έξολόθρευσιν τών δουλευόντων, πα

ραβαίνει άπ 
ευθείας τά φα
νερά καί ά ί- 
διαάξιώματα, 
άτινα ή ομο
σπονδία έ'θετο 
νόμους εύθύς 
καθισταμένη , 
ήμεΐς οί πο- 

λΐται τών 
’ Ομοσπόνδων 
Πολιτειώντής 
Αμερικής καί 
οί καταδυνα- 
στευόμενοι έν 
αύταΐς δοΰλοι 
καθιστώμεν 
καί τίθεμεν 

τούς έξής νό
μου; καί δια
τάγματα ποό; 
προστασίαν 

τών άγαθών, 
τή;έλευθίρία; 
καί τ ή ; ζωή; 
ήμών.

ΚΕΦ. ΠΡΩ

ΤΟ Ν .— Πά; 
έφηβο;, εξό
ριστο; ή διω
κόμενο; καί 
πιεζόμενο;, 

πολίτη; ελεύ
θερος ή δού
λος , συμφω
νώ·/ πρός ή μας 
ύπέρτοΰπροσ- 
καίρου ήμων 
συντάγματος, 
προστατευθή- 
σεται αύτός 
καί οί αύτοΰ 
ο λ ι γ ο ε τ ε ί ς  
παΐδες ύπό 
τής έταιρίας 
ήμών.

ΚΕΦ. Τ Ρ Ι
Α ΚΟΠΌΝ 

ΤΡΙΤΟΝ. Πας 
οστις άπελευ- 
θερώσας τούς 
δούλου;αύτηΟ 

καταγράψει 
τό ίδιον ονοαα 
εί; τό βιβλίον 
τή ; ήμετέρας 

έταιρίας, έξει τήν προστασίαν αύτή;.
Έν τή έγκυκλίω ταύτη δέν καταφαίνεται 

ούδέν ίχνος συνωμοσίας συγκοοτηθ ίσης παρά 
τοΰ Βοάουν καί τών έξοχων βοοείων π  λιτικών 
άνδοών τή ; 'Ομοσπονδία;.

(“Έπεται συνέχεια.)



To σφαίρωμα κρημνιζόμενον είς τήν θάλασσαν.

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ.

ΤΑ  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Α

ΣΦΑΙΡΩΜ ΑΤΑ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ ΕΤ Α ΡΤ Ο Ν  ι.

’Αεροπορία τοϋ δουκός de C hartres καί των αδελφών
'Ροβέρτοιν.—  'Ο Βλαγχάρδος διαπερα εν σψαιρο')-
ματι τον Καλαίσιον πορθμόν.

Πρώτοι οί αδελφοί 'Ροβέρτοι κατεσκεύασαν 
έπιμ.ηκεστάτην άεροπόρον μηχανήν συγκειμένων 
έκ δύο σφαιρωμ-άτων, τοΰ μέν έξωτεοικοΰ μεγί
στου πεπληρωμένου ύδρογόνου, τοΰ δέ έσωτε- 
ρικοΰ μ.ικροτε'ρου πεπληρωμένου άτμοσφαιρικοΰ 
άέρο;. Δια τ ί ;  δεύτερα; ταύτη; σφαίρα; ένό- 
μιζον δτι ήδύναντο ΐν' άπαλλαχθώσι τοΰ επι
στομίου, δι’ οϋ, έξερχομένου τοΰ έν τω σφαι- 
ρώματι υδρογόνου, κατέβαινον έπ’ εξουσία; οί 
άλλοι άεροναΰται. Έπειδή, μετεωριζόμενου τοΰ 
σφαιρώματο;, το ύδρογόνον, άραιούμενον βαθ
μηδόν έκ τ η ; ύφέσεω; καί έλαττώσεω; τοΰ 
πιεσμοΰ τοΰ έξω άτμοσφαιρικοΰ άέρο;, έ'μ.ελ-' 
λε, συμ,πιέζον τήν μικράν σφαίραν, ϊνα έκ- 
βάλη ταύτης αέρα άναλογοΰντα προ; τήν έπι- 
τεινομένην διαστολήν αΰτοΰ.

Προσήψαν δέ τη έκ τών δύο σφαιρωμάτων 
έξηρτημένη σκάφη πλατύ πηδάλιον καί κώ- 
πα; δύο, δι’ ών ήλπιζον ϊνα κυβερνήσωσι τήν 
μηχανήν.

Περί δέ τήν όγδόην ώραν οί αδελφοί Ρο
βέρτοι καί ό δοΰξ τοΰ Chartres, έπιβάντε; 
τή ; σκάφη;, άνυψώθησαν έκ τοΰ κήπου τοΰ 
Saint-Cloud παρόντων πολλών θεατών. 
Τρισί δέ λεπτοί; μετά τήν άνανώρησιν το 
αεροπόρον σφαίρωμα ήφανίζετο ήδη εί; τόν

1 Τδε Γεΰχος πρώτον.

αέρα- οί δέ έν τή σκάφη αεροπόροι, πεοιβεβλη- 
μένοι υπό πυκνών νεφελών, δέν έβλεπον έ'τι 
τήν γην. ’Αλλά τότε ή μηχανή, πληττομένη 
βιαίω; ύπό σφοδροΰ καί έναντίου άνέμου, 
περιεστράφη πολλάκις δεινώ; ταλαντευομένη. 
Τά νέφη έρρίπτοντο φοβερά κατ’ άλλήλων καί 
συνηθροίζοντο πυκνότατα ν.αί μέλανα ύπό τού; 
καταπεπληγμένου; άεροναύτα;, ώς εί ήθε- 
λον ϊνα διακλείσωσιν αύτούς πάση;εϊς τήν γην 
επανόδου. Ούτόι δέ, μ,ή δυνάμενοι ϊνα ώφελη- 
θώσιν έκ τοΰ πηδαλίου καί τών κωπών, άπο- 
σπάσαντε;, έξέρριψαν αύτά τη ; σκάφη;. ’Αλλά 
βλέποντε; τήν μηχανήν περιδινουμένην καί 
κινδυνεύουσαν μ-άλλον μ,άλλον, θέλοντε; δέ ϊνα 
άνακουφίσωσιν αύτήν, έκριναν ϊν’ άπαλλαχθώσι 
τη ; μικρά; σφαίρα;, καί έκοψαν τά άπό τοΰ 
μεγάλου σφαιρώματο; άναρτώντα αύτήν σχοι
νιά. Αλλ αύτη καταπεσοΰσα έπεστόμισεν οΰ
τ ω ; άκριβώς τό κάτω στόμιον τοΰ μ,εγάλου 
σφαιρώματος, ώστε έγένετο αύτοΐς τών άδυ- 
νάτων ϊν’ εξαγάγωσιν αύτήν. Έν τώ  μεταξύ 
σφοδρός καταιγισμό; άφήρπασεν αυτού; πάλιν 
βιαιότατα πρό; τό άνω, καί, ύπερβάντε; τά 
περίαύτού; άπειρα νέφη, ειδον αΐφνη; τόν ήλιον. 
Αλλ ή θερμότη; τών άκτίνων αύτοΰ καί 

ή έκ τοΰ μεγάλου υψου; πολλή άραίωσι; τοΰ 
άέρο; διέστειλαν ύπερβαλλόντως τό ύδρογόνον 
τοΰ σφαιρώματος, όπερ δέν ήδύνατο τότε ϊνα 
έκφύγη κατά τό σύνηθες διά τοΰ ύπό τής κα- 
ταπεσούσης μικράς σφαίρας φραττομένου στο
μίου, καί τό σφαίοωμα διετέλει άνυψούμενον* 
είς ά'πειρον ύψος. Τότε οί άεροναΰται, στάν- 
τες όρθιοι έν τη σκάφη, καί λαβόντε; μακρά; 
ράβδους, έπεχείρησαν ϊνα έςαγάγιυσιν έκ παντό; 
τρόπου τήν μ-ικράν σφαίραν, ή τι; άπεστόμου 
τό έξοιτερικόν σφαίρωμα. Αλλ ·ί, άκρα δια
στολή τοΰ ύδρογόνου κατεΐχεν αύτήν ούτως 
ίσχυρώ; προσηρμ-οσμένην, ώστε ούδεμία προσ
πάθεια ήδυνήθη ϊνα νικήση τήν άντίστασιν 
ταύτην. ’Εν τώ  μεταξύ οί άεροναΰται διετέ- 
λουν άνερχόμενοι ίλιγγιώντες εί; τά ύψη μετά 
καταπληκτική; τα/ύτητο;, μέχρι; ού τό βαρό—

μετρον έ'δειξεν αύτοΐ; ό'τι έ'φθασαν εί; ύψος 
4 ,8 0 0  μέτρων, έ» ώ τό μέν ψύχος έγίνετο 
θανατηφόρον, ό δέ άήρ δύσπνου;.

Εν τη δεινή ταύτη περιστάσει ό δούξ τοΰ 
Chartres, βλέπων τού; μέν συνοδού; λειποθυ- 
μοΰντας, έαυτόν δέ άσφυκτοΰντα ήδη, περιελ- 
θών είς άπόγνωσιν, έ'λαβε μίαν τών σημαιών 
αΐτινες έκόσμουν τό σκάφος, καί έτρύπησε διά 
τοΰ κάμακος τη ; λόγχη; κατά δύο μέρη τό 
ύφασμα τοΰ εξωτερικού σφαιρώματος, ό'περ ήτο 
ούτω τεταμένον, ώστε διερράγη εύθύς έκα- 
τέριοθεν κατά τό ήμισυ. Τότε τό σφαίρωμα 
κατέβη ταχύ ώς βέλος, μέχρι; ού, φθάσαν εϊ; 
άέρα πυκνότερον, ήρξατο ϊνα καταπίπτη βραδύ- 
τερον.Τότε οί άεροναΰται άναλαβόντε; εαυτού;, 
καί ίδόντε; πάλιν τήν γην, κατενόησαν τό μέ- 
γεθο; τοΰ κινδύνου, όν έξέφυγον παρ’ ελπίδα.

Θαρρυνθεί; έκ τών έπιτυχουσών πρώτων 
αύτοΰ οδοιποριών ό Βλαγχάρδο; έπεβάλετο 
ϊνα τολμ.ήση πάλιν τόλμημα, ό'περ δικαίω; δύ- 
ναται ΐνα όνομασθή παραφροσύνη καθ’ ήν επο
χήν ή επιστήμη τών αεροπόρων σφαιρωμάτων 
έ'καμνεν έ'τι τά ; πρώτα; αύτή; άποπείρα;.
Επειδή ήγγειλεν έν πάσαις ταΐς άγγλικαΐς 

καί γαλλικοί; έφημερίσιν ότι εμελλεν ΐνα με- 
ταβή δ ι’ άεροπόρου σφαιρώματο; άπό τή ; Χγ
γλία; εί; τήν Γαλλίαν. Λλλ’ ή θαυμ.αστή αύτη 
έπιχ_είρησι;, καθ ήν ό άεροναύτη; έκινδύνευσε 
παντοιοτρόπω;, έπέτυχε κατά τύχην καί μόνον 
έκ τούτου, ότι ό άνεμο; διετε'λεσεν έπί τρεΐ; 
ώρα; πνέων σχεδόν ό αύτό;.

Ακολουθούμενο; παρά τοΰ 'Αγγλου ίατροΰ 
Ζέφφερη; ό Βλαγχάρδο; άνεχώρησεν άπό Λού
βρου τή 7 ίανουαρίου 1 7 8 5 , πλέων έξ ούρκον 
έν συνήθει άεροπόρω σφαιρώματι πεπληρωμένω 
ύδρογόνου. !\λλά φθάσαντε; εί; τά τρία τέταρ
τα τή ; οδοιπορία; οί άεροναΰται, ήσθοντο φρίτ- 
τοντε; ότι, τοΰ υδρογόνο;) αΐφνη; έκφυγόντο;, τό 
σφαίρωμα συμπτυχθέν κατέπιπτε μετά φοβερά; 
ταχύτητας, καί ότι ένόλίγοις λεπτοΐς έ'μελλον 
ινα ριφθΰσι κατά κεφαλήν είς τό ύπ’ αύτού; 
σφο-^ps {.υμαϊνον πέλαγο;. Τρέμοντε; καί φο

ΙΙρώτη ύπέρ τής θαλάσοης άεροπορία.—  Κίνδυνοι τοΰ Βλαγ/άροου καί τοϋ ίατροϋ Ζέφφερης.

βούμενοι μήποτε, πεσόντες εις την θαλασσαν, 
μή δυνηθώσιν ΐνα σώσωσιν έαυτους εν τη σκά
φη, έ'σπευσαν ΐν’ άπαλλαχθώσι παν των τών 
μή είς σωτηρίαν απαραιτήτων,·τών τροφίμων, ι 
τοΰ πηδαλίου, τών κωπών, τών σχοινιών και ι  
τών ένδυμάτων αύτών, όπως, ανακουφισαντες 
τό σφαίρωμα, μετριάσωσι τήν ταχύτητα τής 
πτώσεω; αύτοΰ. Αλλ εις ματην όιότιτό σφαι- 
ρωμα δέν έπαυε βιαίως καταφερόμενσν προς

τήν θάλασσαν.
Τότε ό "Αγγλος Ζέφφερης προύτεινε γενναίως 

τώ φίλω αύτοΰ Βλαγχάρδω ΐνα ρίψη έαυτόν εις 
τήν θάλασσαν. « ’λπολώλαμεν άμφότεροι, φίλε, 
έκραζε πρός αύτόν· άλλ’ έάν νομίζης ότι τοΰτο 
δύναται ινα σώστ, σε, εί’̂ αι έτοιμος tv a ^ j-  
θάνω ύπερ σοΰ.)) τ$7) υττεΤ ε̂πτετο αυτοις
έτι τελευταία τ ι ;  καταφυγή’ διότι ήδύναντο 
ϊν’ άνακουφίσωσιν έτι τό σφαίρωμα κόπτοντε; τα 
σχοινία τή ; σκάφη; , και ριπτοντε; αύτήν ει; 
τήν θάλασσαν. Ί ίδ η  ήσαν έτοιμοι ΐνα δοκιμά- 
σωσι τό έσχατον '/.αι δεινόν τοΰτο καταφυγιον, 
καί ό Βλαγχάρδο; κρεμασθεί; έκ τών σχοινιών 
ήρξατο ΐνα κόπτη τού; τήν σκάφην κατέχοντα; 
δεσμού;. Χλλά τότε, καταστραφείση; τ ή ; ισορ
ροπία;, τό σφαίρωμα, ώθούμενον μέν ύπό σφο
δροΰ άνέμου άμα δέ κρημνιζόμενον τάχιστα, 
έπεσε πλαγίω; εί; τήν θάλασσαν, καί βεβαίω; 
έπνίγοντο οί άεροναΰται, έάν μή αγαθή τύχ η ό μέν 
άνεμ.ο; έπαυε προ; στιγμήν, ό δε Βλαγχάρδο; 
προΰφθανεν ΐνα έπαναγάγη τήν ισορροπίαν καί 
ανακούφιση τό σφαίρωμα, άφίνων εί; τήν θάλασ
σαν τάκοπέντα σχοινία καί τήν ή μίσειαν σκάφην.

Αλλά τότε έφάνη αύτοΐ; ότι ή μηχανή πρώ
τον μέν ώρθώθη, έπειτα δέ άναβαίνουσα άνελάμ- 
βανε βαθμηδόν, ώθουμένη ύπό τοΰ ούριου άνέ
μου, τήν πρώτη ν αύτή; δια θαλάσσης πρός τάς 
γαλλικά; άκτάς πορείαν, ών είδον μετ ολίγον 

τά  ορη -
Κατιδόντες εύκρινώς τήν πόλιν Καλαίς, έλη- 

σαόν-σαν ήδη ταχέως τον κίνδυνον. Τή δέ 
τρίτη ώρα μ. μ· διέβησαν ύπέρ τής πόλεως, 
καί τέλο; ;:ατεπεσον ούχί μακράν αύτή; έπί

τινο; μεγάλης δρυός. Τότε ό ιατρό; Ζέφφερη; 
έλαβε ν.λάδον, καί τό σφαίρωμα έστάθη μετέω
ρον. ’Ανοίξαντε; δέ τό έπιστόμιον, καί τοΰ ύπο- 
λειφθέντος υδρογόνου διεκφυγόντος, οι εύτυχεΐς 
άεροναΰται άπηλλάχθησαν σώοι τής παραδοξο- 
τάτης πασών έπιχειρήσεως όσας ό άνθρωπος 
έτόλμησεν ίσως ποτέ.

Τή επαύριον τό κατόρθωμα τοΰτο έοοςάσθη 
έν τή πόλει διά μεγάλης εορτής. Ή γαλλική 
σημαία ήρθη πρό τοΰ οικου εν ώ οι οδοιποοοι 
έκοιμήθησαν ό δέ δήμαρχο; και οι αςιωματι- 
κοί τής φρουράς ήλθον άσπασόμ.ενοι αύτους.

Μετά τό έν τώ  μεγάρω τοΰ δημάρχου ύπέρ 
τοΰ Βλαγχάρδου δοθέν γεΰμ.α ό δήμαρχος προσ- 
ήνεγκεν έν χρυσώ κιβωτίω τά γράμματα δι ών 
έχαρίζετο αύτώ το όνομα πολίτου τής πό
λεως Καλαίς.' Η δέ δημαρχία έψηφίσατο αύτώ 
γενναίως έτησίαν χορηγίαν 2 0 0 0  φράγκων, και 
άγοράσασα άντί 3 0 0 0  φράγκων τό σφαίρω
μα, δι’ ού ούτος άπετέλεσε τήν τόλμη ράν 
αεροπορίαν, ανέθηκεν αύτο έν τη μ.ητροπολι- 
τική εκκλησία τής πόλεως, ώς· άνετέθη κατ 
άλλους καιρούς έν 'Ισπανία τό πλοΐον τοΰ Χρι- 
στοφόρου Κολόμβου. ΙΙρος δε τουτοις εψηφισατο 
ΐνα σταθή έν τώτόπω δπου κατέβη τό σφαίρωμα 
στήλη μαρμάρινος είς μ.νήμην τοΰ κατορθώ

ματος.
Μετά τινας ήμέρας ό Βλαγχάρδο; παρέστη 

Λουδοβίκοι τώ δεκάτω έκτω, δστις, έδωρήσατο 
αύτώ 1 2 ,0 0 0  φράγκων καί έτέρας 1 2 ,0 0 0  
έτησίαν χορηγίαν. Ή δέ βασίλισσα, ήτις έτύγ-

αύτώ, μ.ηδ’ αύτό; ό άείποτε το ΐ; κατορθοΰσι 
παρακολουθών φθόνο;· διότι ώνόμασαν αύτόν 
Δον Κιχώτον τόν Μαγχήσιον.

'11 αναμνηστική στήλη, ή τι; έμελλεν ϊνα 
ιδρυθή είς τόν Βλαγχάρδον, καθιερώθη ένί μετά 
ταΰτα έτει έν τώ  τόπω τής καταβάσεως τοΰ 
σφαιρώματος, ούσα μέχρι τοΰ νΰν έκ τών ώραι- 

I οτάτων τής πόλεω; μνημείων.

'Ο Βλαγχάρδο; έπορεύθη εί; Κουΐνα; μεθέξων 
τή ; ύπέρ τ ή ; καθιερώσεω; τή ; στήλη; εορτή;, 
καί προσβλέπων τό λαμπρόν μνημεΐον,

«Τοΰλοιποΰ, άνέκραξεν, ουδόλως φοβήσο- 
μ.αι τήν ειρωνείαν καί τήν συκοφαντίαν. Διότι 
χάρις τώ  Θεώ, κύριοι, ούδέ πεντήκοντα χιλιά
δων δεσμίδων ,λιβέλλων αντίτυπα δύνανται ίνα 
κατακαλύψώσι τό μέγα τοΰτο μνημεΐον.»

Μετ’ ολίγον οί άρχοντες τής πόλεω;, ό δ/ί- 
μαρχο; καί ή συνδικία τών εύγενών συνήλθον 
παραπεμ-πόμενοι ύπό πολλών αξιωματικών τοΰ 
ναυτικού παρά τήν στήλην. 'Ο δ’ έπίτροπος 
τοΰ βασιλέως προσηγόρευσεν αύτόν ούτως· 

«Χαίρομεν, Κύριε, βλέποντε; ύμά; παρ’ 
ήμΐν κατά τήν αύτήν ημέραν καί ώραν, καθ 
ήν άεροδρομοΰντε; κατήλθετε τό παρελθόν έτος 
ένταΰθα. ’Αλλ’ ή στήλη αύτη καί ή έπ’ αύτής 
επιγραφή καθιστώσι περιττόν πάντα έπαινον. 
Διότι τό μνημεΐον τοΰτο καί τό υπόμνημα τ ή ; κα
θιερώσεις; αύτοΰ,όπερ συνυπογράψομεν μ,εθ ύμών 
σήμερον, έσονται μ.νημεΐα αΐδια τής τολμηράς 
καί περιδόξου ύμών πράξεως, άπαθανατίζοντα 
τήν μνήμην τοΰ προίτου τών άεροναυτών, δστις 
έτόλμησεν ΐνα διαπεράση τήν θάλασσαν, μ.αρ · 
τυροΰντα δέ τόν δίκαιον ήμών θαυμ.ασμον προς 
τήν λαμπροτάτην τοΰ παρόντος αιοινος πράξιν.»

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜ ΠΤΟΝ.

Θάνατος τοϋ Πίλάτρου δέ Ροζιερου έπι 
τών ακτών της Βολωνίας.

'11 λαμπροτάτη τής έπιχειρήσεως τοΰ Βλαγ- 
χάρδουέπιτυχία καί ή έκταύτ/·,ςγενομένη αύτώ 
φήμη έγένοντο αϊτιαι ένός τών μεγίστων εν τη 
ιστορία τής άεροπορίας δυστυχημάτων.

Πολύ πριν ή ό Βλαγχάρδ^ς διαπεράση τόν 
πορθμόν τής Μάγχης δι’ άεροπόρου σφαιρώμα
τος, ό ΙΙιλάτρη; δέ ’Ροζιέρο; ήγγειλεν δτι 
έμελλεν ϊνα διαπεράση αύτόν έν σφαιρώματι 
άπό Βόλων ία; εί; Λονδΐνον. Μάτην δέ οί φίλοι 
έπειράθησαν ΐν’ άποτρίψωσιν αύτόν ούτω τολ-



Ε Θ Ν Ι Κ Η  e m o e n P H S  ΙΣ.

μηροΰ έργου. Διότι ούτος ήξίου δτι εξεΟρε νέαν 
άσφαλεστάτην μηχανήν, δι ’ ής ν;δυνατό ΐνα 
κυβέρνα τό άεροπόρον σφαίρωμα, καί κατώρ- 
θωσεν ΐνα λάβη παρα τής γαλλικής κυβερνή- 
σεως 4 0 ,0 0 0  φράγκων, οττιος έςαρτύσητων νε'αν 
αύτοΰ μηχανήν. Ίίδη οιεδόθη ό λόγος δτι ο 
Βλαγχάρδος έφήρμοσεν ένί καί τω  αύτώ σφαι- 
ρώματι τας δύο διαφόρους συνήθεις μέχρι τότε 
μεθόδους κατασκευής σφαιρωμάτων · διότι 
κάτωθεν τοΰ ύδρογόνου πεπληρωμένου μεγά
λου σφαιρώματος έξήρτησε διά σχοινιών των 
διά τοΰ πυρός ω τοΰ άραιουμένου άερος πλη- 
ρουμένω,ν μοντγολφιέραν. Δύσκολον δέ είναι 
ΐνα εννοήσω τις πόθεν όρμωθείς ό Πιλάτρως 
έκρινεν ΐνα παραδεχθώ των τοιαύτων μηχανορ
ραφίαν α λλ’ ώς φαίνεται, ήλπιζεν δτι, προσ
θέτων των μοντγολφιέραν, απαλλαγώσεται τής 
άνάγκως τοΰ έκοίπτειν τό έρμα προς ανακού- 
φισιν, καί τοΰ άποβάλλειν τό ύδρογόνον τοΰ 
μεγάλου σφαιοώματος πρός κατάβασιν. Διότι 
τό έν τή μοντγολφιέρα ττΟρ, άναρριπιζόμενον 
ω σβεννυόμενον έπ ’ έξουσίας, έ'μελλεν ΐνα πα
ράσχω αναπληρωματικήν ύψώσεως δύναμιν.

"Οπως ποτ’ άν είχε, τά δύο ταΰτα συστή
ματα, άτινα κεχωρισμένα όντα, παρέχουσιν έκα
στον ιδίας άοετάς, άπεργαζονται συναπτομενα 
άθλιώτατον μηχάνημα. Διότι ευκόλως έκαστος 
έννοεϊ όπόσον έπικίνδυνος είναι εστία τις ύπό 
των έν τω  σφαιρώματι αποθήκην τοΰ.άναφλε- 
κτικοΰ ύδρογόνου. «Θέτεις τό πυρ ύπό την 
πυρίτιδα, έλεγεν αγωνιών ό Κάρολος πρός τόν 
Π ιλάτρην.» ’Αλλ’ ούτος, ένθουσιών τυφλώς 
ύπέρ τής έξευρέσεοις αύτοΰ, έκώφευε πρός πάσαν 
φρόνιμον συμβουλών.

Ό  βίος τοΰ τολμωροΰ τούτου άνδρός δύνα- 
ται ΐνα κατασταθή παράδειγμα τών περί τον 
παρελθόντα αιώνα τελευτώντα άναφανέντων 
άνδρών, οΐτινες, έκκαιόμενοι ύπό τής μανίας 
τών έπιστωμονικών έξευρέσεων, έν ούδενί λόγω 
ετίθεντο των ιδίαν αύτών ζωήν. Διότι ό ΙΙιλά- 
τρως, σπουδάζων περί τόν άτμοοφαιρικόν ήλεκ- 
τρισμόν, έκινδύνευσε μυριάκις περί τής ζωής, 
ΐνα γένωται κεραυνόπλωκτος ύπό τοΰ έκ τών 
νεφελών άφυλάκτως έξαιρουμένου άπειρου ήλεκ- 
τρικοΰ ρεύματος. Πολλάκις δ’ έκινδύνευσεν ΐν’ 
αποθάνη ύπ’ ασφυξίας ω φαρμακευθή άναπνέων 
άέρια δηλητη'ρια. ’Επειδώ, πλωρώσας ποτέ το 
στόμα αύτοΰ ύδρογόνου αερίου, έτόλμησεν ΐν’ 
ανάψω αύτό. Τά δέ αέριον έκραγέν άνέρριψε 
τάς δύο αύτοΰ παρειάς, καί έρριψεν αύτόν άναί- 
σθωτον εις τό έ'δαφος. Τοιαύτων τινά ψυχής 
ύπέρ τής έπιστήμης έ'παρσιν καί μανίαν πά- 
σχων ήκουσε τά  περί των έξεύρεσιν τών αερο
πόρων σφαιρωμάτων. Καί πρώτος αύτός, ώς 
ανωτέρω εΐπομεν, έσχε των άπό τής πρώτως 
αεροπορίας δόξαν, καί διετέλεσε πειρώμενος 
πρώτος πάσαν νέαν έξεύρεσιν ω βελτί(οσιν μη- 
δέν φοβούμενος τής έπιστωμως χάριν.

Αλλ’ ήδη μάτων παρήρχοντο αί ή μέρα ι καί 
οί μήνες- πάντες δέ περιέμενον ΐνα ΐδωσιν αύ
τόν έπιτελοΰντα τέλος τό ύποσχεθέν διότι 
νέα καθ’ έκαστων άνεφύοντο έμπόδια, τά 
μέν άπο τής μωχανής, τά  δέ άπό τής τών 
ανέμων σκαιότωτος, μέχρις ού ώ μέραν τινά ό 
Πιλάτρως εύρε τό σφαίρωμα κατά μέγα μέρος 
καταβρόχθισαν ύπό τών μυών, οΐτινες συνη- 
θροίσθησαν εϊς αύτό τοσοΰτοι τό πλήθος, ώστε 
μόλις ήδυνήθησαν ΐνα έκβάλωσιν άφίνοντες έπ’ 
αύτούς πλήθος κυνών καί γαλώ ν άλλοτε δέ, 
έπισκευασθέντος αύτοΰ, έν ώ ό Πΐλάτρης καί 
ό φίλος αύτοΰ 'Ρωμανός ήσαν περί την άνα- 
γωγήν, έπέσκωψεν α’ίφνως φοβερά θύελλα μετά 
χαλάζης καί βροχής. Ο Πιλάτρως ήτοιμάζετο

Τό άεροπόρον σφαίριομα τοΰ Πιλάτρου.

Διό καί ου μόνον τά παρά τοΰ ύπουργείου 
χορηγηθέντα αύτοΐς χρώματα κατηναλώΟησαν 
άπαντα, άλλ’ ό 'Ρωμανός έγένετο κατάχρεως 
ένδεκα χιλιάδων φράγκων, άς έδανείσατο πρός 
έςάρτισιν τοΰ δι’ ύδρογόνου πλωρουμένου σφαι
ρώματος, καί τρεις χιλιάδας φράγκων προς επι
σκευήν τής μοντγολφιέρας. Οΐ δανεισταί ήπεί- 
λουν ΐνα κατάσχωσι των μηχανήν, δι’ ως οί

'Ο  Πιλάτρης οέ 'Ροζιέρος.

χρεώσται ήδύναντο ΐνα διεκφύγωσιν, έάν μή 
έπλωρόνοντο εύθύς. Περιήλθον δέ είς τοσαυτην 
άμωχανίαν, ώστε, άπελπίσαντες παρ’ ολίγον 
ήλθον ΐνα, καταλιπόντες καί σφαίρωμα καί δα- 
νειστάς, φύγωσι κρυφίως είς των αλλοδαπών.

Παοήλθον ωδω έξ μήνες, καθ’ οΰς τό πλή
θος μάτων άνέμενε των άρσιν τοΰ παραπετά
σματος τοΰ άναγγελθέντος θεάματος, αί δέ σά- 
τυραι καί τά έπιγράμματα έπιπτον ραγδαία έπί 
τόν άτυχή ΙΙιλάτρων δέ 'Ροζιέρον, ών τινα 
άνέθετον των άναβολών άπορρήτω τινί αιτία, 
ύπαινιττόμενα τόν έρωτα αύτοΰ πρός τινα 
γραίαν καί πλουσίαν ’Αγγλίδα, ήτις δέν έπέ- 
τρεπεν αύτώ ΐνα φύγ/ι μακράν.

’Αλλά τέλος ό Πιλάτρως έκρινεν ΐνα μή ανα
βάλω των άνάβασιν έπί πλέον διότι, ψευ- 
δόμενος έτι τάς πρός τΐ,ν κυβέρνησιν καί το 
πλήθος ύπο σχέσεις αύτοΰ προσωφλίσκανεν άγυρ- 
τίαν, άτιμίαν καί γέλωτα. Άλλά καί τής δαπά

νης των χρωμάτων, δσα έλαβε παοά τοΰ δη
μοσίου, ώφειλεν ίνα δω λόγον οί δέ δανεισταί 
ο εν έπαυον ένονλοΰντες καί καθιστώντες αύτοΐς 
άφόρητον τήν έν τή πόλει τούτη διατριβών.

Τέλος τή 15 ίουνίου 17 8 5  περί των έβδο
μων έωίινήν ώραν ό Πιλάτρως δέ ‘'Ροζιέρος 
και ό 'Ρωμανός έπορεύθη σαν έπί τήν άκτήν τής 
Βόλων ία:, κρίνοντες ΐν’ άναχωρήσωσιν έκειθενέκ 
παντός τρόπου. ΙΙροΰπεμψαν δέ προσκόπους τής 
πνοής τοΰ ανέμου τρία μικρά σφαιρώματα, καί 
είς κανονοβολισμός ήγγειλε τή πόλει τ/,ν οΰτω 
προθύμως άναμενομένην ώραν τής άναχωρωσεως.

Τότε ό μαρκήσιρς τοΰ Μαιζονφορδ προσελ- 
θων προύτεινεν ΐν’ άναβή μετ’ αύτών είς τό 
σφαίρωμα, καί ρίπτων είς τόν πίλον τοΰ ΙΙιλά- 
τρου δώρωμα κύλινδρον περιέχοντα 2 0 0  Λου- 
δοβίκια έπέβαινεν ωδω τής σκάφως. ’Αλλ’ ό 
Πιλάτρως, άπωθών αύτόν, « Δέν δύναμαι, λέ
γει, ΐνα σε παραλάβω· διότι δέν γνωρίζομεν 
άκριβώς ούτε τόν άνεμον, ούτε των μωχανήν, 
καί δέν προαιρούμεθα ΐνα έμβάλωμεν άλλον είς 
κίνδυνον ω ώμάς αύτούς.»

Καί οΰτως ό κύριος Μαιζονφορδ άπελείφθω 
αγαθή τύχη άπλοΰς θεατής τής άναχωρωσεως 
αύτών, καί τούτω όφείλομεν των ακριβή διή- 
γωσιν τοΰ όδυνωροΰ δράματος, ούτινος έγένετο 
θεατως. Άλλ’ ώ αιτία τοΰ θανάτου τών δύο 
τούτων δυστήνων αεροναυτών δέν έγνώσθω μέ
χρι τοΰδε ασφαλώς· έπειδή ό κύριος Μαιζον- 
φόρδ υποτίθεται δτι, τής διπλής αύτών μωχα
νής ύψωθείσως μετά μεγίστως σφοδρότητοςύπέο 
τά τετρακόσια μέτρα, αΐφνως τό ύδρογόνου πε- 
πλωρωμένον σφαίρωμα, διαρραγέν, κατέπεσεν 
έπί τής μοντγολφιέρας, ωτις πρώτον μέν πε- 
ριεστράφω άεροδόνωτος τρις, ώς ύπό βολίδος 
πλωγωθέν δρνεον, έπειτκ δέ καθειλκύσθω ύπό 
τοΰ βάρους καί κατέπεσε μετά δεινής ταχύτη- 
τος πρός των γ ή ν  άλλοι δέ ύποτίθενται δτι, 
όλίγαις μετά των άναχώρησιν αύτών στιγμαΐς 
οί άεροναΰται κατελήφθησανύπό σφοδροΰπελα- 
γίου ανέμου άπάγοντος αύτούς πρός των γήν. 
Τότε δέ ό Πιλάτρως έκρινεν ΐνα καταβή ζή
τησών πνεΰμα άέρος άπόγαιον, καί έφεΐλκε 
το τω  έπιστομίωτοΰάνω σφαιρώματος προσδε- 
δεμένον σχοινίον, δπως, άνοιχθέντος αύτοΰ, 
καί τοΰ ύδρογόνου διεκφυγόντος έκ τοΰ κατ’ 
ολίγον, καταστήση τό αεροπόρον σφαίρωμα 
βαρύτ ερον. Άλλά το σχοινίον τοΰ έπιστο- 
μίου, μακρότατον ον, τής άποστάσεως έ'νε
κα τής σκάφως, έν ή έκάθωντο οί άεροναΰται, 
δέν ήδ ύνατο ΐνα ενεργή εύκόλως· αί δέ έπίμο- 
νοι τοΰ άεροναύτου προσπάθειαι διέρρηξαν τέ
λος τό έπιστόμιον, καί μετ’ αύτοΰ των οθόνών 
τοΰ σφαιρώματος, ωτις άλλως τε  ήτο βεβλαμ- 
μένη ύπό τών προωγωθέντων πολλών πειραμά
των καί ματαίων άναβάσεως προσπαθειών. Ή 
όθόνω διερρά-γν) διαμπερές άπό τοΰ έπ στομίου 
μέχρι τής βάσεως· τό δέ έπιστόμιον κατέπεσε 
μετά τοΰ σχοινιού έντός τοΰ σφαιρώματος, 
δπερ, έκφυγοντος τοΰ ύδρογόνου, συνεπτύχθη 
καί κατέπεσεν έν άκαρεϊ έπί τής μοντγολφιέ
ρας, ωτις, πιεζομένη ύπό τοΰ βάρους τοΰ κ ε- 
νοΰ σφαιρώματος, έκρωμνίσθω δεινώς περιδι- 
νουμένω είς των γήν μετά τών δυστυχών αε
ροναυτών. Ή καταστροφή λοιπόν δέν προήλ- 
θεν, ώς πολλοί ένόμισαν, έκ τής ύπό τοΰ 
πυρός τής μοντγολφιέρας έν μέσω ούρανώ άνα- 
φλεχθέντος ύδρογόνου, άλλ’ έκ τής παντελοΰς 
αύτοΰ άπωλείας· διότι οί προσδραμόντες εΐδον 
δτι τό πΰρ ούδόλως άνήφθη έν τη έσχάρα τής 
μοντγολφιέρας.

«Εΐδον, λέγει ό κ . Μαιζονφορδ, άγωνιών τό 
σφαίρωμα κατεσχισμένον, άερόπλαγκτον, καί

Αυστριακών παρά τον FleurilS  νίκης. Αλλ 
ό Ναπολέων, έπανελθών έξ Αίγυπτου έν. έ'τει 
1 7 9 9 , νομίζων άνάξιον έαυτοΰ τοιαύτων κατα- 
σκόπευσιν, έκλεισε των άεροστατικήν λεγομένων 
σχολών, καθ’ ην έποχήν ό τολμηρός Γαρνερΐνος 
κατέπλωττε τά πλήθη δι’ άλλης παραδοξοτά- 
της έφευρέσεως. Διότι πρώτος ούτος έδημιούρ- 
γΛ,σε τό λεγόμενον ά λ ε ξ ίπ τ ω τ ο ν  (p a ra 
c h u te ), παρασχών τοΐς ΓΙαρισινοΐς τό κατα
πληκτικόν θέαμα άνθρώπου καταπίπτοντος έξ 
ύψους 5 0 0  μέτρων, έχοντος διά χειρών άπλοΰν 
μετάξινον άλεξίβροχ ον, δπερ άνεμίμνωσκε τούς 
παρά τοΐς άρχαίοις καί κατά τόν μεσαιώνα 
περί τοιούτων μωχανωμάτων λόγους. Πρός τώ 
μυθολογουμένω Ικάρω λέγεται δτι ό Ελλω,ν 
μωχ ανικός Χρχύτας, σύγχρονος καί φίλος τοΰ 

Πλάτωνος, κατεσκεύασε ξύλινων πε- 
τομένων περιστεράν. Κατά τόν πρώ
τον μετά Χριστόν αιώνα Σίμων ό 
έκ Σαμαρείας, ό έπιλεγόμενος Μά
γος, άνθαμιλλώμενος προς τόν άγιον 
ΙΙέτρον θαυματουργοΰντα, τίγγειλεν 
έν 'Ρώμη, δτι έ'μελλεν έν ώρισμένω 
ήμερα καί ώρα ΐν’ άπέλθω πετάμε
νος έκ τής γης καί διαπορευθή τόν 
άέρα άνευ πτερύγων, η άρματος, η 
άλλου τίνος τοιούτου μηχανήματος. 
Ολαός τής 'Ρώμως συνηχθη άθρόος 

ΐνα θεωρήσω τό παραδοξότατον τοΰ
το θέαμα. Άλλά καθ’ ην στιγμήν ό 
Μάγος έρριψεν έαυτόν άπό τίνος ύψω- 
λοΰ πύργου έπιτελέσων τό άναγγελ- 
θέν θαΰμα, ό άγιος Πέτρος ωρξατο 
ΐνα προσεύχωται, καί κατέσχε διά 
τής δυνάμεως τής προσευχής αύτοΰ 
τήν πτήσιν τοΰ μάγου, δστις, κα- 
ταπεσών βαρύς έπί τήν γήν, έθραύ- 
σθω δεινώς τόν πόδα. Αλλά δέν 
άπέθανεν έκ τούτου· διότι ή παρά- 
δοσις διωγεΐται δτι, διισχυριζομέ- 
νου ύστερον δωμοσία δτι, έάν άπε- 
κόπτετο αύτώ ή κεφαλή, έμελλεν 
ΐνα άναστή μετά τρεις ήμέρας, ό 
Νέρων, άκούσας τοΰτο, άπεκεφάλι- 
σεν αύτόν.

Κατά τόν δωδέκατον αιώνα έπί 
τής βασιλείας τοΰ ’Εμμανουήλ Κο- 
μνηνοΰ Σαρακωνός τις, πρώων μέν 
περιβόωτος μάγος, ύστερον δέ πα
ράφρων γενόμενος, ανέβω έπί τοΰ 
πύργου τοΰ 'Ιπποδρόμου, καί ήγ- 
γειλεν δτι έμελλεν ΐνα διέλθη πετά
μενος διά τοΰ σταδίου. ’Ενδεδυμέ- 
νος χιτώνα λευκότατον μακρόν, ού
τινος αί πλατεΐαι χειρίδες έ'μελλον, 

έξογκούμεναι ύπο τοΰ άέρος, ΐνα χρωσιμεύσω- 
σιν αύτώ άντί ιστίων, ήτοιμάζετο ωδω ΐνα π έ- 
τ/,ται. ’Αλλ’ ό αύτοκράτωρ, δστις ήτο παρών, 
άπέτρεπεν αύτόν τής ματαίας καί κινδυνώδους 
ταύτης πράξεως. ’Αλλ’ ό Σαρακηνός έπέμενεν 
ΐνα έπιτελέση τό άγγελθέν, καί νομίσας τόν 
άνεμον ούριον, ωρθη μετάρσιος ώς πτω,νόν. λ λ λ ’ 
όδείλαιος έ'παθετότοΰ Ικάρου’ δί.ότι τό σώμα 
αύτοΰ καθελκόμ.νον μάλλον πρός τό κάτω, κα
τέπεσε καί συνετριβω άθλιως.

Ό  ’Ιωάννης Βαπτιστής Δάντης, έξοχος μα
θηματικός, ζών έν Περούσω περί τά  τέλη τοΰ ΙΕ ' 
αίώνος, κατεσκεύασε τεχνητάς πτέρυγας, δι’ 
ών ήδύνατο ΐνα ύψώται είς τόν αέρα.

Κατά τινα δωμοσίαν πανήγυριν ό ’Ιταλός 
Πάντως ήθέλωσεν ΐνα παράσχω τοίς Περουσινοΐς 
τό θέαμα τής περί το πέτεσθαι δυνάμεως αύτοΰ· 
καί άλωθώς, λέγει ό άββάτης Μουγέρος, έπ τϊ»

καταπίπτον βαρύ έπί τής μοντγολφιέρας, τήν 
δέ σκαφών κρημνιζομένων μετά φοβέρας ταχύ- 
τωτος πρός τήν γήν μετά τών δύο δυστήνων 
αεροναυτών, οΐτινες εύρέθωσαν νεκροί καί συν
τετριμμένοι έν αύτή. Καί ό μέν Πιλάτρως άπέ
θανεν εύθύς, ό δ’ ατυχής αύτοΰ συνοδοιπόρος 
έξέπνευσε δέκα μετά τήν πτώσιν λεπ τοΐς.»

Ό θάνατος μετέβαλε τον ΙΙιλάτρων είς 
ηρο>«· ή δέ κακεντρέχίΐα καί ό φθόνος έσιώ- 
ττ/ισαν· τούς δέ σίλλους καί τά σκώμματα διε- 
δέχθωσαν τά έλεγεΐα.

Sa gloire, h e la s ! ne fut qu’ un reve  
D ont la fin prouve a v cc  eclat 
Que le m om ent qui nous eleve 
T ouche a celui qui nous abat.

μακρότατον σχοινίον,,εΐλκυον τδ σφαίρωμα πε
τάμενον πεοί είκοσι πόδας ύπέο τήν τ?,ν, καί 
ούτως έφερόμην εις τήν κώμων. Τότε έστάθ- 
μωσα τό έρμα, καί κατιδών δτι ωμτ,ν έλαφρό- 
τερος τοΰ άέρος, έκοψα το σχοινίον, έρριψα τό 
έρμα κατά τής κεφαλής αύτών, καί έκβαλών 
τόν πίλον έχαιρέτιζον γελών τούς μάτων >'·εχω- 
νότας καί άόωμονοΰντας άγροίκους, οΐτινες, 
βλέποντές με διεκφεύγοντα διά τών ουρανών, 
έξελάμβανον έμέ ύπεράνθρωπόν τι γρήμα, μά-i  k * Γ  Λ λ 7 ι

λίστα 61 δτε το σχοινίον, δι ού ένόμιζον δτι 
κατεΐχον έμέ δέσμιον, έπεσεν έπί τών ρινών 
αύτών. »

Ό αύτός έξετέλεσεν ύστερον άλλων άερο- 
"  ορίαν, άναβάς ίππον ελεύθερον παντός δε
σμού, ίστάμενον έπί δίσκου έν τή σκάφω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΙ·ΜΠΤΟΝ.

Μανία των άερίιον εκδρο[Λων.— ΚωμικαΙ 
καί τραγικαί συυ.φοραί.

’Λλλ’ ό θάνατος τών πρώτων 
τούτων μαρτύρων τής άεροπορίας 
ούδόλως κατέσχε τήν πρός αύτήν 
καθολικήν προθυμίαν. ’Εν ετει 
1 7 8 5  εΐδεν ή Εύρώπη, λέγει ό κ.
Δελκούρτ, «τδν ούρανόν άνάπλεον 
άεροπόρων σφαιρωμάτων. Μικροί 
δέ καί μεγάλοι, γυναίκες καί ιερείς 
έφΐλοτιμοΰντο ΐνα έπιτελέσωσί τ ι 
τό δοξάσον αύτούς.» Οΰτω λ . χ .  
τή κυριακή τής 12 ίουλίου 1 7 8 5  
συνήλθεν είς Αουξεμβοΰργον δπως 
ϊδω άνερχάμενον είς ουρανούς τδν 
άββάτων Μιολλάν ένγιγαντιαία μω- 
χανή τοσοΰτον πλήθος, δσον ούδέ
ποτε συνηθροίσθω περί άλλο σφαί
ρωμα. ι ’Αλλ’ είτε τής κακής ένεκα 
κατασκευής τής μωχανής, είτε τής 
άδεξίου διαχειρίσεως, τό σφαίρωμα 
άναφθέν κατεκάω. Ο δέ σύγκλυς 
όχλος, έκμανείς έπί τή τοΰ θεάμα
τος άπωλεία, καί νομίσας αύτόν 
έμπαιχθέντα, ώρμωσεν έπί τόν άερο- 
ναύτων άββάτην, καί παρ’ ολίγον 
διέφθειρεν, έάν μη ό στρατός έφθανε 
σώσων αύτόν. Διότι πάντες σχεδόν 
ένόμισαν δτι ό άββάτης, μή τολ
μών ΐνα κινδυνεύσω, ένέβαλε τό πΰρ 
έκουσίως τή μωχ αν ή · καί πάντες 
έκδικούμενοι είχον διά στόματος 
τά  ευφυέστατα τών άναγραμμάτων.
Μάλιστα , δέ τό πλήθος κατέστ/) 
ϊλαρώτατον μαθόν δτι έν τω  όνο— 
μάτι <ϊθΰ άββάτου Μιολάν ( a b b e  
M io la n ) ύπεκρύπτοντο αίγαλλικαί λέξεις b a l 
lo n  a b im e .

Άλλος εύτυχέστερος αεροναύτης, ό Βοισσύ, 
κατέβη μετά τοΰ σφαιρώματος αύτοΰ εϊς τήν 
πεδιάδα τοΰ Μοντμορανσύ. Οί περίοικοι άγροΐ- 
κοι έ'δραμον πρός τήν παράδοξον μηχανήν, καί 
λαβόμενοι τών σχοινιών αύτής, ψαυόντων ήδη 
τήν γήν, δέν άφινον αύτήν ΐν’ άναβή έκ νέου- 
διότι ό κύριος τοΰ άγροΰ, έ'νθα κατέβω τό σφαί
ρωμα, έζωτει παρ’ αύτοΰ άμοιβήν τής έκ τής 
πτώσεως τοΰ άεροστατου έν τώ  άγρώ αύτοΰ 
γενομένως βλάβως· η άλλως έπρεπεν ΐν’ άκο- 
λουθήση αύτώ παρά τόν δήμαρχον.

« Μή δυνάμενος ΐν’ άντιστώ αύτοΐς διά τής 
βίας, έκρινα, λέγει ό Βρισσύ, ΐνα διεκφύγω 
δολιευόμενος. Πρού'τεινα λοιπόν αύτοΐς ΐνα με 
ρυμουλκήσωσι μέχρι τοΰ δημάρχου δι’ ένός μό
νου σχοινιού. Οί εί'κοσιν άγροΐκοι, λαβόντες το

Τό άλεςίπτωτον.

Κατά τήν παράδοξον ταύτην άνάβασιν έγνώσθη 
δτι τό αίμα τών μεγάλων ζώο)ν διέρχεται διά 
τών άρτηριών, καί καταρρέει διά τών ρωθώνων 
καί τών ώτων είς ΰψος, έν ώ ό άνθρωπος ού
δόλως ξενοπαθεΐ έκ τής άραιώσεως τοΰ άτμο- 
σφαιρικοΰ άέρος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Χρησις των αερο—ορων σφαιριομάτο)ν εν πολέ|χι>).—  
’Αλεξίπτωτα. — Θαύματα πετομενων ανθρώπων 
παρα τοΐς άρχαίοις καί κατα τόν μεσαιωνα.

Καί μέχρι μέν τοΰ έτους 1 7 9 4  αΐ άεροδρομι- 
καίάναβάσεις δέν έχρησίμευσαν είς άλ'λοή είς κοι
νήν ψυχαγωγίαν. Αλλα κατά τό έτος τοΰτο ή 
γαλλική κυβέρνησις έπειράθη ΐνα μεταχειοισθή 
αύτάς κατά τάς έκστρατείας πρός κ.ατασκόπευσιν 
τών εχθρών, δπερ έγένετο αίτιον τής άπό τών



το έπί τινα δευτερόλεπτα ύπέρ της πλατείας. 
Άλλά κακή τύ/η, θραυσθέντος ένος τών τας 

πτέρυγας κινούντων σιδηρίων, έ'πεσεν έπί της 
στέγης τ ί ς  εκκλησίας τοΰ Ά . Μάουρ, και 
συνέτριψε την κνήμην αύτοΰ.

Εν έ'τει 1 7 6 8  άλλος τις μηχανικός, ό 
Γάλλος Βεσσιέρος, κατεσκεύασε μη/ανήν έκ 
τεσσάρων πτερύγων, οι’ ών κατώρθωσεν ΐνα 
πέτηται κινών έπαλλήλως τάς /εΐρας και τούς 
πόδας. Μαρτυροΰσι δέ τινες οτι είδον αύτον 
μετεωριζόμενον, πετάμενον έπί τινα λεπτά, 
και διαπερώντα μετά μεγίστης εΰ/εοείας λ ί- 
μνας καί ποταμούς. Τοΰτον μιμούμενος ό μαρ
κέσιος Βαλεβίλλης, κατεσκεύασε καί αυτός με- 
γίστας πτέρυγας, καί ήγγειλεν δτι, διαπεράσας 
τον Σηκουάνα-/ πετάμενος, εμελλεν ΐνα ρ.εταβή 
είς τον κήπον τοΰ Κεραμικού. 'Ρίψας έαυτόν 
άπο τοΰ προς τον ποταμόν παραθύρου τής οι
κίας αύτοΰ, ηδυνήθ/ι έπί τινα δευτερόλεπτα ΐνα 
πέτηται ευτυχώς. Λλλ’ δτε εφθασεν είς τό  μέ
σον τοΰ Σηκουάνα, αί κινήσεις αύτοΰ κατέστησαν 
άτακτοι, καί πεσών κατά κεφαλής έπί τινα 
σχεδίαν, κατεπληγώθη ·

( Επεται συνέχεια.)

Π Υ Ρ Κ Α Ι Α Ι  Ε Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η .

Η Π Ο Λ Ι Σ  Χ Ι Κ Α Γ Ο Ν .

Μία τών μεγίστων καί ώραιοτάτων πόλεων της 

’Αμεοικής τόΧίκαγον, ή πρωτεύουσα τοΰ ’ΐλλι- 
νουά,ή β α σ ίλ ισ σ α τ ώ ν λ ιμ ν ώ ν ,έγ έ ν ετ ο  πρό 
τινων ήμερών παρανάλωμα τοΰ πυρός. Δώδεκα 
-/ιλιάδες οικιών καί τινων διλιονίων άξια πράγ
ματα κατεστράφησαν εκατόν δέ χιλιάδες άν

θρώπων κατασκηνοΰσιν ή πλανώνται άστεγοι 
περί τά έρείπια τής άτυχοΰς πόλεως.

Εΐμεθα βέβαιοι ό'τι πολλοί τών αναγνω
στών ήμών ήγνόησαν μέχρι τοΰδε εύλόγωςπως 

τί έστι Χίκαγον. Διότι ή έμπορική καί ναυ
τική αΰτη μητρόπολις τής βόρειας καί ανατο
λικής Αμερικής έκτίσθη μόλις πρό τινων έτών 
έπί τής -/ωροθεσίας άσήμου τινός άγριων Ιν 
δών κώμης.

Περιοδεύων τήν / ώραν οξυδερκής τις Αμε
ρικανός, ό Κ. Ογδεν, ένενόησε τήν άξίαν 
τής -/ωροθεσίας τής κώμης ταύτης, κει- 
μένης έπί τών οχθών τοΰ ποταμοΰ Μιχιγάν, Ιν 
τώ μέσω τών ά^είοων ύπό τοΰ Μισσισσιπη αρ
δευομένων πεδιάδων, καί έπί τής άπό Χέοβο- 
ράκου είς 'Άγιον Φραγκίσκον άγούσης όδοΰ. Διό 
ήγόρασεν έπί εύτελεστάτη τιμή άπάοας τάς 
περί αύτήν άπεράντους πεδιάδας, έκτισε κώ 
μ η ν  τινά πρόσκαιρον,καί προσεκάλεσεν ίδίαις δα- 
πάναις έποίκους τινάς, οίς έδωρήσατο μέρος 
τών γαιών. Οί Ευρωπαίοι κάτοικοι τής νέας 
κώμης ηύτύχησαν έν βραχεί ούτω ς, ώστε 
μ ετ ' ολίγον πολλοί Αμερικανοί έ'σπευσαν πάν
τα-/ όθενΐνα κατασταθώσινείς αύτήν, αίδέγαιαι 
ήρξαντο ΐνα ύπερτιμώνται, ό δέ Κ. Ογδεν 

έκέοδησεν ύπέρ τά 6 0  εκατομμύρια δόλλαος έν 
όλίγοις έ'τεσιν. Έν τη παρά τήν πόλιν έπαυλει 
τοΰ Κ. 'Ογδεν βλέπει τις τό δένδρον , ωτινι 

προσέδεσέ τόν ίππον αύτοΰ, ότε ήλθε διαγρά- 
ψων έν τώ  δάσει τήν περίμετρον τής νέας πο- 

πόλεως. οί κάτοικοι αύτής, οϊτινες ήσαν 
περί 4 0 0 0  κατά τό έ'το: 1 8 4 0 , ηύξήθησαν έν

έ'τει 1 8 6 5  είς 2 0 0  0 0 0  , και έν έτει 1861 είς 

5 0 0  0 0 0 - τά δέ δημόσια οικοδομήματα, τά θέ
ατρα, αί έκκλησίαι, τά ξενοδο/εΐα άνέθρωσκον 
ώς έκ θαύματος παντα/όθεν μέγιστα καί με

γαλοπρεπή. Αί πλεϊσται τών οικιών είναι ξύλι- 
ναι, ώς τό έδαφος τών οδών , αΐτινες είναι 

έστρωμέναι διά σανίδων · διότι διά τό έλώ- 
δες τοΰ τόπου αί οδοί υποσκάπτονται, αί δέ 

σανίδες εφαρμόζονται έπί δοκών ώς έπί γε
φυρών. Αί οΐκίαι είναι έκτισμέναι έπί πασσά

λων, αΐτινες έξαίρονται τής γής ύπέρ τάς όδούς, 
ό'π<υς μή, καθιζόντων τών πασσάλων τώ  χρόνω, 

αί οΐκίαι καταδύωνται είς τό τελματώδες οίκό- 
πεδον· διότι πολλάκις συνέβη ϊνα ή μέν πρώτη 

όροφή γένηται κατάγειον, ή δέ δευτέρα πρώτη, 
οΰτως ώστε άνεφύοντο συνεχώς δίκαι μεταξύ 
τών κυρίων καί τών ένοικιαστών, οϊτινες ένοι- 
κιάσαντες ακριβά τό πρώτον πάτωμα, καί 
ό'ντες μετά τινας μήνας είς τά κατάγειον, δέν 
ήθελ ον ϊνα πληρώσωσι τό συμφωνηθέν ένοίκειον 
άλλοι δέ, ένοικιάσαντες εύθηνότερον τό δεύτε
ρον, κατέβησαν βαθμηδόν είς τό πρώτον, μή θέ

λοντες ΐν άνέ/ωνται μηδεμίαν ύπερτίμησιν.

'11 γεωγραφική τής πόλεως θέσις έκτεινομένης 
έπί εύφορωτάτων επικλινών τελματωδών πεδίων, 
έπί τών οχθών τοΰ ποταμοΰ, είναι καταλλη- 
λοτάτη πρός έμπορίαν. "Ηδη είκοσι διάφοροι 
σιδηρόδρομοι, καταλήγοντες είς αύτήν, μετα- 

κομίζουσι τούς δημητριακούς καρπούς, τά δέρ
ματα καί άλλα γεννήματα τής ανατολικής Αμε

ρικής, άτινα τό Χίκαγον άποστέλλει διά θα
λάσσης είς τήν Ευρώπην, άνταλλάσσον αύτά 
άντ άλλων βιομηχανικών έ'ργων, άτινα απο
στέλλει καθ’ ό'λην τήν βορείαν Αμερικήν.

Αλλ ή έπελθοΰσα φρικτή πυρκαϊά έξωλό- 
θρευσεν έν άκαρεΐ τήν πρώην τρισόλβιον καί 
πολυάσχολον ταύτην πόλιν. Περί δισ/ίλια 

πτώματα εύρέθησαν κεκαυμένα έν ταΐς πυρπο- 

ληθ είσαις συνοικίαις, καί είς έπίμετρον συμ
φοράς έπέδραμον τήν πόλιν άγέλαι κακούρ

γων, προσδραμόντων παντα/όθεν, ώς γυπες, 
ό'πως διαρπάσωσιν αύτήν. ’Αλλά καταφωραθέν- 
τες κλέπτοντες καί φονεύοντες, συλ.ληφθέντες 
τινές μέν αύτών έτυφεκίσθησαν, άλλοι δέ ήγ- 
χονήσθησαν ύπό τών άρ/ών.

Αλλ.ά τό δεικνύον τήν άξιοθαύμαστον ένέρ- 
γειαν καί έπ',μονήν τών Αμερικανών είναι ότι 
καθ ’ ήν ημέραν τό πΰρ έσβέσθη οί κάτοικοι 
ήρξαντο εύθύς ΐν ’ άνακτίζωσι τήν πόλιν, ήτις 
μετ ού πολύ μέλλει βεβαίως ϊνα άνασταθή με- 
γαλειτερα καίμεγαλοπρεπεστέρα ή πρότερον.

Εν ώ δέ κατά τήν νύκτα τής 8ης πρός τήν 
9ην ή μητρόπολις τ<Γ>ν λιμνών έλυμαίνετο ύπο 
τοΰ πυρός, αί δέ όλέθριαι λάμψεις αύτοΰ άντα- 
νεκλώντο έν ταΐς ό/θα.ις τοΰ ποταμοΰ καί τών 
λιμνών, τό πΰρ διεδόθη είς τά πέριξ τής πο- 
λεως δάση , άτινα άποξηρανθέντα έκ τής πα 
ρελθούσης λειψυδρίας καί τής θερμότητος τής 
καιομένης πόλεως άνεφλέχθησαν μετά καταπλη
κτικής σφοδρότητο ς είς άπόστασιν πολλών λευ
γών περί τήν πόλιν, καί τά δάση, τά άγροπή- 
κια καί αί έπαύλεις ήφανίζοντο έκ διαδο/ής έν 
μια καί τή αύτή πελώρια καμίνω. Καί είς έπί
μετρον κακοτυχίας έξερρράγη τυφών σφοδρότα
το ς, οστις άναρπάζων τά ήμίφλεκτα στελέχη 
καί τούς κλάδους τών δένδρων έρριπτεν αύτούς 
έπί τών είς τά πέριξ τής πόλεως δάση κατα- 
φυγόντων κατοίκων. Οί πεπυρακτωμενοι άν
θρακες καί ή τέφρα κατέκλυσαν τά  πάντα, οί 
τοίχοι άνεστρέφοντο, οί δέ κάτοικοι εφευγον ώς

μαινόμενοι, άγνοοΰντες ποΰ.

Βοηθήματα έ'ρνονται παντα/όθεν εις Χ ί
καγον, χρήματα, ενδύματα καί τροφαί. Τό Χεο - 
βόρακον καί τό Βροοκλύν επεμψαν ύπέρ τά τρία 
έκατομμύρια δόλλαρς· αί δ ’ άλλαι πόλεις τής 

Ευρώπης καί τής Αμερικής άνθαμιλλώνται περί 
αποστολής χρημάτων καί τροφής.

Μετά τοιαύτην πανολεθρίαν πάντες ένόμιζον 
ό'τι αί άσφαλιστικαί έταιρίαι τής πόλεως έμελ- 

λον ϊνα χρεωκοπ/ίσωσιν. Πολλοΰ γε καί δει. 
Διότι αί μέν αύτών πληρώσουσιν άκριβώς πάντα, 

αί δέ μάλλον παθοΰσαι πληρώσουσι τό μέν 
ήμισυ τής ζημίας τών άσφαλισθέντων εύθύς, 
τό δ έτερον ήμισυ μετά έν έτος.

Τά κατάγεια τών τελωνείων τής πόλεως πε- 
ριεΐχον χαρτονομίσματα άξίας ένός εκατομμυ
ρίου δόλλαρς, καί έτερον έκατομμύριον εις /ρυ- 

σόν. Καί τά μέν χαρτόσημα έκάησαν · ό δέ 
χρυσός τακείς ύπό τοΰ πυρός μετεβλήθη είς 

όγκον άμορφον, άλλά δέν άπέβαλε βεβαίως 
τήν άξίαν αύτοΰ.

'() διευθυντής τής έθνικής τραπέζης Κ. Τ ίγ- 

κμαν κατώρθωσεν' ΐνα αώσ-η έκ τοΰ ήμιφλέκτου 
καί καταρρέοντος ήδη οικοδομήματος τής τρα
πέζης χαρτονομίσματα άξίας 5 0 0  0 0 0  δόλ
λαρς, καί ρίψας αύτά έντός κιβωτίου ανοικτού 
έ'συρε μέχρι τής όδοΰ. Εύρε δέ τυχαίως μαΰρόν 

τινα αχθοφόρον, οστις συγκατένευσεν ΐνα μετα
κόμιση τό κιβώτιον είς τήν μακράν τής πόλεως 
αποθήκην τής Ούίλβάγκης, υποσχόμενος αύτώ 
ανταμοιβήν 1 0 0  ταλήρων.

Μή Οελ.ων δε ΐνα έμβάλη ύποψίαν τοΐς πα- 
ρερχομενοις περί τοΰ περιεχομένου έν τώ  κιβω- 

τίω , ήκολούθει μακρόθεν μετά τοΰ τό πολύτιμον 
κιβώτιον φέροντος μαύρου άχθοφόρου. Άλλά το

σοΰτον ήτο τό πλήθος τών άνθρώπων έν ταΐς 
όδοΐς καί τοσαύτη ή σύγχυσις, ώστε μ ·τ ’ ολί

γον ό Κ. Τίγκμαν άπεκόπη τών ί/νών τοΰ ά/θο- 
φόοου καί άπήχθη ύπό τής ορμής τοΰ λαοΰ πρός 
άλλην φλεγομένην οδόν, ένθα παρ’ ολίγον ήλθεν 
ϊνα πνίγη ύπό τής τέφρας καί τοΰ καπνοΰ. Τ έ
λος μετά δύο ώρών έπιπόνους προσπαθείας κα
τώρθωσεν ϊνα εύρη λέμβον τινα μεταβιβάσαντα 
αύτόν είς τήν Ούϊλβάγκην. νΗδη άπελπίζων 
τής σωτηρίας τοΰ κιβοιτίου είδε παρά τήν 

θύραν τής αποθήκης ίστάμενον τόν άφελή 
μαΰρον, φέροντα έτι έπί τών ώμων τό πολ,ύτι- 
μον φορτίον.

Επλήρωσε τήνύποσ/εθεΐσαν ανταμοιβήν, καί 
κατέθηκε τό ήμισυ έκατομμύριον δόλλαρς είς 
τήν αποθήκην.

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι

ο  Σ Ι Δ Η Ρ Ο  Λ Ρ Ο Μ Ο Σ  Τ Η ϊ  Α Φ Ρ Ι Κ Η Σ .

Έ ν  ω οί "Αγγλοι ετοιμάζονται ΐνα κατασκευάσω^ 
σιοηροδρομον άπο Αονδίνου μέχρι Καλκούτης, δι’ ου 
μέλλουσιν ΐνα πορεύωνται είς τας ’ Ινδίας εντός 
πεντε ήμερών, ό άντιβασιλεύς τής Αίγυπτου ήρ- 
ςατο ήδη ένος τών μεγίστων και άξιολογο>τάτων συγ
χρόνων έργων ήτοι κατασκευάζει σιδηρο'δρομον μέλ
λοντα ΐνα συνάψη τήν κάτω τή άνω Αίγύπτω καί 
προχο>ρητ») μέχρι τών άπωτάτων αύτής δρίων, άτινα 
δεν ήδυνηθησαν ΐνα ύπεοβώσιν ούτε οί αρχαίοι ούτε 
οί νίωτεροί κατακτηταί , εύρίσκοντες ένώπιον αυτών

φραγμόν πελώριον, τας ατελεύτητους άμμους τών 
έρημων. Ό  αντιβασιλείς, βοηθούμενος υπό πολλών 
Αγγλων μηχανικών καί Ιγχωρίων έργατών, κατορθώ

σει βεβαίως, έάν μή ό σουλτάνος έμποδίση αύτόν, ΐνα 
φθάση οϋ μο'νον μέχρι τών δρίων τής Νουβίας, άλλά 
καί μέχρι τής μέσης ’Αφρικής, άνοίγων νέας ούτως 
όδους είς τό έμποριον, άποκαλύπτων νέας αγνώστους 
χώρας, και έπαναφε'ρων ποτέ ΐσως έκ τών ένδοτάτω 
ττς μέσης ’Αφρικής χωρών δι’ άτμαμάξης πρώτης 
ταςεως τον έν αύταϊς άποπλανηθε'ντα άπό τινων έτών 
περίφημον Άγγλον περιοδευτήν Αιβιγκστώνα.

Άναλογιζομενοι οτι 6 σιδηρο'δρομος ούτος, φθάνων 
μέχρι τοΰ δευτέρου καταρράκτου έςει μήκος 0 0 0  μιλ- 
λιων, δυνάμεθα ΐνα ύποθέσωμεν οπόσην δαπάνην απαι
τήσει ή τολμηρά α υ τ ί )  έπιχείρησις.

Λ Μ Ε Ρ Ι Κ Λ Χ Ι Κ Α Ι  Μ ΟΝΟΜΑ X I  Α Ι .

Δυο ’Αμερικανοί, 6 Κορνη'λιος Ούάλκερ καί δ Γεώρ- 
γος Ούίτ,δ μέν φαρμακοποιός, δ δέ ξενοδόχος, κα- 
τοικοΰντες έν Νεοβοράκω, μισοΰντες άλλήλους, καί φι- 
λονεικήσαντες σφοδρώς περί χρημάτων, έκριναν ΐνα 
διαλυσωσι τήν έριν τών όπλων. "ΟΟεν, κλεί* 
σαντες έαυτούς εις τινα μικρόν σκοτεινόν θάλαμον τοΰ 

ξενοδοχείου καί λαβόντες έκαστος μάχαιραν οξεϊαν, 
εμαχοντο εν τώ σκοτει, πειριομενοι τίς πρώτος κατα- 
βαλεϊ τόν εναντίον.

Πρώτος ό Ουαλκερ Ιπληγώδη κατά τόν αριστερόν 
οφθαλμόν. Άλλά καγχάσας , έκραύγασε « παο’ ολί
γον εγενόμην μονόφθαλμος. »

 ̂ Η μαχη διετελεσεν |πί μακρόν έν τώ σκίτει. Οί 
δΰό αντίπαλοι ώρμων μανιοιδώς επ’ άλλήλους, ποτέ 
μεν πληγονόμενοι ποτέ δέ άστοχοΰντες, μέχρις ού ή 
γυνή του Ούιτ, άκουσασα τδν θόρυβον καί τών οπλών 
τήν κλαγγήν, ήνοιςε διαίως τήν θυραν, καί είσήλθεν 
εχουσα διά χειρός λυχνίαν είς τόν θάλαμον, δπου δει
νόν θέαμα παρέστη αύτή,

Ο σύζυγος αύτής εκειτο ύπτιος. Ή  κοιλία αύ-.οΰ 
ήτο ήνεωγμένη καί τά έντόσθια έξήρχοντο άσπαί- 
ροντα. Εν ω οε δ άθλιος έψυχορόάγει, 6 φονεύς αύτοΰ 
έπειρατοί'να παύση τήν αιμορραγίαν βαθείας πληγής, 
ήν έλαβεν έκ καταφορας κατά κεφαλής , σπογγίζων 
αυτήν οιά του ^ινομακτρου. ’Α)λά μετ’ όλίγον κατέ- 
πεσε καί ούτος νεκρός.

Τό συμβάν τοΰτο άναμιμνήσκε · ή μα.- τήν περί τών 
ηθών τών κατοίκων τής έν ’Ιρλανδία πόλεως Τιππε- 
ράρυ ιστορίαν Άγγλου τινός Βράουν, κατασταθέντος 
ίίς Ιρλανοίαν. Κληθείς είς δεΐπνον παρά τίνος φί
λου, κατοικοϋντος έν τή πόλει ταύτη, έπορεύέτο 
έφιππος πρός αυτόν. Καθ’ δδόν άπαντα ’ίρλανδο'ν τινα 
ερχόμενον εκ ίιππεράρυ, χωλαίνοντα, καθημαγμέ- 
νον καί κατεσχισμένον, εχοντα δέ τόν δεξιόν βραχίονα 

κρεμομενοΥεκτοϋωμουδιάρινομάκτρου. Έρωτα αύτόν 
τι επαθεν. ’Αλλ’ ούτος άποκρίνετο γελών δ'τι διεσκέδασε 
ολίγον μετά τών έν Τιππεράρυ φίλων.

 ̂ ^  Αγγλος αποχωρεί νομίζουν αύτόν ηλίθιον,
’Αλλά μεθ’ ένός τετάρτου δδοιπορίαν άπαντα έτερον 

Ιρλανδόν καταπεπληγωμένον ούτως, ώστε μόλις ήδύ- 
νατο ΐνα βαδίζβ, καί έ’χοντα τόν οφθαλμόν περιδεδε- 
jisvov,

—  Ιίεπ α θες, φίλε; έρωτα αύτόν, δ Άγγλος.
/ ^  - τίποτε. Διεσκεδάσαμεν ολίγον έν Τιππε-

ράρυ.

Παραοοςος τρόπος ψυχαγωγίας ό τών άνθρώ- 
πων τούτων, λέγει δ Άγγλος πρός έαυτόν, καί διατε- 
λει  ̂ δδοιπορών. ’Αλλ’ αΐφνης τρεπόμενος έγκαρσίαν 
τινα δδόν βλέπει κατακείμενον παρά τινα ρΰακ-/ άλ
λον Ιρλανίόν, εχοντα τόν μέν δεξιόν βραχίονα έξηρ- 
Ορωμένον, τό δέ ή'μισυ τοΰ δεξιοΰ ώτός άφηρημε'νον 
και εχον έτι φανερά τά δήγματα. Ό  άθλιος έδοκίμα- 
ζεν έπιπόνως ίνα πλύνη τάς πληγάς αύτοΰ.

y f  1 σο: συνέβη , φίλε; έρωτα αύτόν πάλιν δ
Αγγλος.

Ούδέν, αποκρίνεται δ ’Ιρλανδός. Έ ρ χ ο μ α ι έκ 
της πόλεως Τιππεράρυ, δ'που ύπερευφράνθημεν. 
y Α λλα,  ̂ταλαίπωρε! έπολέμησας λοιπόν πρός
άγρια θηρία; Ή  κατάστασις σου εΤναι έλεεινή!

Πρός ταΰτα ό ’Ιρλανδός προσβλέπει σαρδόνίον αει- 
*.ων τον Βράουν, φέρει τήνχεΐρα είς τδθυλάκιον καί

εξάγει τό άκροντής ^ινός, πολλά ς τρίχας καί ίν|ώτί- 
Ον, ά'τιναάφεϊλε κατά τήν μάχην της κεφάλής τοΰ αν
τίπαλου φίλου. Καί δεικνύων αύτά τώ Βράουν. Τί 
νομίζεις, λέγει αύτώ εναβρυνόμενος, δ'τι θά εΐπη ή 
γυνή α ύτοΰ, όταν τδ ν  ΐδη ;

Ο Βράουν άνέβη τον ΐππον αύτοΰ, καί έπα- 
νήλθεν οίκαδε μή θελήσας ΐνα γνωρίση μήτε τνν 
πόλιν Τιππεράρυ, μήτε τούς λοιπούς αύτή·: κατοί
κους.

Ο ΘΕΟΛΟΓΟ— OVAT5HX

Ό  "Αγγλος ίερεύς Τ . Σ . Ούάτσιυν, διάσημος φ>- 
λολόγος καί θεολόγος, έζη μετά τής ωραίας αύτοΰ γυ- 
ναικδς καί μιας ύπηρέτιδος έν Στόκουελ, τιμώμενος 
παρά πάντων. Τή  2 0  όκτωβρίου, ημέρα έορτής, ή 
υπηρέτις, έξελθοΰσα τής οικίας περί μεσημβρίαν, 
επανήλθε περί τήν εκτην τής εσπέρας. Έξεπλάγη ό
μως μή βλέπουσα παράτό σύνηθες κατά τήν ώραν τοΰ 
δείπνου τήν αείποτε οικουρούσαν αύτής δέσποιναν. Ό  

ίερεύς έπέταξεν αύτή ΐνα παραθέση τήν τράπεζαν 
λέγων ότι ή κυρία Ούάτσων άπήλθεν εις τήν εξοχήν έπί 
τινας ήμέρας. Μετά τό δεΐπνον δ ίερεύς έπορεύθη είς 
ύπνον. Τή επαύριον ή ύπηρέτις, ίδοΰσα δύο μεγάλας 
κηλίδας αίματος παρά την θύραν τής βιβλιοθήκης, 
ήρωτησε τόν κύριον τί σημαίνουσιν αί κηλίδες 
α ύτα ι;—  Χθες, άπεκρίθη αύτή ό ίερεύς, θελήσας ΐν 
ανοίξω μίαν φιάλην Πόρτερ, εθραυσα αύτήν, καί δοί- 
νος έχύθη χαμαί. Έσπόγγισα αύτόν ώς ήδυνήθην. » 

Άλλά μετ’ ολίγον ό ίερεύς κατελήφθη ύπό έμέτου 
καί σπασμών σφοδρών, καί πριν ή ή ύπηρέτις έξέλθη 
προσκαλεσουσα βοήθειαν, είδεν είσερχόμενον περίτρο- 
μον τόν ιατρόν τής οικίας, πρός δν δ ίερεύς Ούάτσων 
εγραψεν ήδη πρό μικροΰ τήν εξής έπιστολήν·

« Έφόνευσα τήν σύζυγόν μου έκ ζηλοτυπίας, ή'τις 
κατέστησε' με μανιώδη. "Ισως είναι αθώα. Τό σώμα 
αύτής εύρίσκεται όπισθεν της βιβλιοθήκης. ’Ελπίζω 
δτι φροντίσεις ΐνα ένταφιάσης αύτήν καί έμέ κοσμΐως.»

‘Ο ίατοός, δούς είς τόν ήδη φαρμακευθέντα ιερέα 
άντίδοτον, έπανήγαγεν αύτόν είς τήν ζωήν. 'Ο δέ 
αστυνόμος προσκληθείς εύρε τό πτώμα τήςάθλίας γυ- 
ναικός όπισθεν τής βιβλιοθήκης, εχον φρικώδεις πλη
γάς καί σχεδόν άγνιόριστόν.

ΙΑΤΡΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ·

Ή  γραία μίσς Τζωνσων, κάτοικος Εδιμβούργου, 
είναι τοΐς πασι γνωστή έπί φιλαργυρία, γαστριμαρ
γία καί φλυαρία, μάλιστα δέ τώ ιατρώ αύτής Κ . , . 
δν άπό τεσσαράκοντα έτών κακώς έπλήρωσε λίαν δυσ- 
χεραίνουσα απαξ πρό τοιών έτών. Έ κτοτε δέ, Οέλου- 
σα ΐν’ αποφυγή τήν αμοιβήν τώνίατρικώνέπισκέψεων, 
έξέρχεται είς Θήραν τοϋ ιατρού καθ’ δλην τήν πόλιν.

'ΙΙμέραν τινά δ πολυάσχολος ιατρός διήρχετο σπεύ- 
3ων διά τίνος δημοσίου περιπάτου, ότε βλέπει έρχο- 
μένην πρός αύτόν τήν έπάρατον γραίαν έχουσαν διά 
χειρός καί τρώγουσαν πελώριον πλακούντα.

—  ’Ιατρέ ! ή άσθενειά μου κλίνει έπί τό χείρον. 
Ό  στόμαχός μου κατεστράφη. Αποθνήσκω ύπό 
τής πείνης . . . Τ ί ποιητέον; Δέν θέλεις ποτέ ΐνα 
έξετάσης άκριβώς τήν αιτίαν τής άσθενείας μου . . ,

—  Κυρία, λέγει πρός αύτήν δ ιατρός κατεχων τόν 
θυμόν αύτοΰ, είμαι πρόθυμος ΐνα σε έξετάσω πάλιν. 
Άνοιξον καλώς τό στόμα . . . εκβαλε δσον δύνασαι 
τήν γλώσσαν . . . καί κλε'ίσον καλώς άμφοτέρους τούς 
όϋθαλμούς. Άλλά πρόσεχε μή άνοιξης τούς ό$θαλ- 
οιούς, καί έλκύσης όπίσω τήν γλώσσαν πριν έγώ σοι 
διατάξω· διότι άλλως σοι δμολογώ δ'τι δέν δύναυ,αι 
ΐνα εννοήσω καλώς τήν άσθένειάν σου.

Ή  κυρία Τζώνσων συσφίγγει όσον δύναται τούς 
οφθαλμούς, καί μοοφάζουσα κωμικώτατα προσπαθεί 
ΐνα κρατή έξω τοΰ στόματος τήν πελοιρίαν αύτής 
γλώσσαν πλήρη ψυχίων τοΰ πλακοϋντος.

Τότε δ ιατρός φεύγει όλω ποδί μακράν τής επαρά
του γραίας, ήτις ΐσταται μομφάζουσα οΰτω κωυ,ικώς 
έν τώ μέσω τοΰ δημοσίου περιπάτου.

Τό πλήθος συναθροίζεται περί αύτήν καί καγχάζει· 
άλλ’ αύτη, νομίζουσα τόν ιατρόν πλησίον αύτής, δέν 
κινείται. Τέλος δέ οί γέλωτες τών περιεστώτων ■/{-

νονται ουτω πλατείς καί πολλοί, ώστε ή γραία ανοί
γει τόν κανθόν τοΰ έτερου τών οφθαλμών, δ'ποις ίδη 
τί συμβαίνει περί έαυτήν. Άλλ’ ύπερεξεπλάγη ίδοΰσα 
έαυτην μέν γενομε'νην ψυχαγώγημα τοΰ πλήθους, τόν 
δέ ιατρόν ήδη μακράν οντα.

II ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ.

Η εν Παρισιοις δδός τοϋ Μηνίσκου (R u e  du 
Croissant) παρεχει καθ’ δλην τήν νύκτα θέαμα πα
ράδοξον καί άλλόκοτον, ώς ούδεμία άλλη τών έν Πα 
ρισίοις δδών· διότι έν αύτή γίνεται ή άγορά τών έφη 
μερίδων,

Άπό τοΰ μεσονυκτίου με’χρι τής τετάρτης | ·θ.νϊς  
ώρας κήρυκες καί πωληταί εφημερίδων περιπεντακο- 
σίους, γραΐαι,κα! κοράσια καί παΐδες ρακένδυτα συν
έρχονται είς αύτήν άπό τών πτοιχοτάτων συνοικιών 
τών Παρισίων, ΐν’ άγοράσωσι τάς έφημερίδας άς πω- 
Λοΰσιν έν ταΐς δδοΐς τήν έπαύριον. Περιμένοιν δέ τήν 
ωραν της εκτυποισεως των έφημερίδων δ παμμιγής ού
τος οχλος κάθηται έπί τοϋ βηλοΰ τών θυρών, ή κοιμδ- 
ται εν ταΐς λιθοστριότοις δδοΐς, ή προσανακλίνεται τώ 
τοίχω, άδοιν, φλυαρών ή άσχημονών. Έ άν δέ ή νύξ 
τυχη αίθριος, ή δδός αντηχεί τά παίγνια, τάς φωνάς, 
καί έριδας καί ξυλοκοπήματα, έξυπνίζοντα πασαν τήν 
συνοικίαν, ής αί οΐκίαι τούτου ένεκα τοσοΰτον δυσφη
μούνται, ωστε δυσκολώτατα ένοικιάζονται καί έπί εύ- 
τελεστάτω μισΟω.I ‘ I

Αμα των τυπογράφων φανέντων έν ταΐς θύραιςτών 
τυπογραφιών φερόντοιν τά έκτυπα τών έφημερίδοιν 
της προβιάς, απαν το ταραχο^δες τοΰτο πλήθος σπεύ
δει προς αγοράν αυτών, καί δρμα είς τάς δδούς τών 
Παρισίων, άς διατρέχει μέχρι τής νυκτός, δτε απέρ
χεται πάλιν είς τήν δδόν τοΰ Μηνίσκου ΐν’ άγοράση 
τάς έφημερίδας τής έπαύριον.

ΧΑΥΑΓΙΟΧ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΙΑ.

Τό πλοΐον δ "Αγιος Ίυ)άννης άνεχώρησε τη 4 αύ
γούστου έκ Μακάου φέρον 6 5 0  Κινέζους έργάτας πορευ- 
ομένους είςΓαλλάον τής Περουβίας. Κατά τήν νύκτα 
της 6 αύγούστου πΰρ, έκλάμψανέξ άδηλου αιτίας,διε- 
δόθη ταχέως είς τό πλοΐον, τής άταξίας ένεκα καί τής 
ταραχής τών Κινέζων, οΐτινές μηδόλως φροντίζοντες 
δπως σβέσωσιν αύτό έσπευδον ΐνα ^ίπτωσιν αύτούς 
είς τήν θάλασσαν. Ό  πλοίαρχος καί οί ναΰται, όπλι- 
σθέντες καί άναβάντες είς τό κατάστροιμα έπυροβό- 
λουν ανηλεώς πάντα Κινέζον έπιχειροΰντα ΐνα πέση 
είς τήν θάλασσαν ή μή βοηθοΰντα είς άπόσβεσιν τοΰ 
πυρός. Άλλά κακή μοίρα τό πΰρ υπερίσχυσε, καί δτε 
δ πλοίαρχος έπέτρεψεν αύτοΐς ΐνα φύγοισι, τό πλοΐον 
μετεβλήθη είς πυράν απειρομεγέθη, έν ή έφλέγοντο 
ώς κεκολασμένοι οί ταλαίπωροι έπιβάται. Tots άνε
μος επνευσε σφοορος, καί το πΰρ λυμαινόμενον τό 
σκάφος άφήκεν άθικτον τόν μέγαν ίστόν, έφ’ δν κα- 
τεφυγον περι τους 50  Κινέζους, έν οίςκαί δ πλοίαρχος. 
Μετ’ ολιγον το μέν ξύλινον σκάφος άποτεφρωθέν ήφανί- 
σθη, δ δέ μέγας ιστός κατέπεσε γέμων άνθροίπων ήμι- 
καυτων είςτά κύματα. Οί περισωθέντες τριάκοντα, έν 
οίς και δ πλοίαρχος, διετέλεσαν ριπταζόμενοι καθ’
'' Λην τήν νύκτα ύπό τών κυμάτων, μέχρις ού περί τήν 
πρωίαν έσιόθησαν ύπό γιόγκης κινεζικής, καί μετηνέ- 
χθησαν είς Χογγ-Κόγγ . Εξακόσιοι Κινέζοι έκάησαν 
άφανισθεντες μετά τοϋ πλοίου.

ΧΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΧ Τ12\ ΙΙΑΡΙΣΙϋΝ .

Έ ν τώ νομισματοκοπείο) τών Παρισίων έογάζον- 
ται έν τώ παρόντι είκοσι μηχαναί κόπτουσαι έκάστη 
έν χρυσοΰν νόμισμα κατά δεύτερον λεπτόν, δπερ πολ- 
λαπλασιαζόμενον έπί είκοσι κάμνει 1 2 0 0  νομί
σματα κατά πρώτον λεπτόν, ή 1 4 4 0  0 0 0  καθ’ 
(!ojpav.

Ί α  νομίσματα ταΰτα δέν κόπτονται ύπέρ τής Γαλ
λίας μόνον. Έπειδή αί πλεϊσται χώραι τής οικουμέ
νης κόπτουσιν αύτά έντω νομισματοκοπείο) τών Παρι
σίων, μηδ’ αύτής τής ’Ιαπωνίας έξηρημένης- διότ 
πάντα τά έθνη εχουσι μεγάλην πίστιν πρός τήν ακρί
βειαν τών έν Γαλλία κοπτομένο)ν νοαισαάτων.



ΕΥΡΗ Κ Α .

Προς αποφυγήν τών άδιαλείπτιον έπαναστάσεων 
χαί προς καθολικήν ήσυχίαν και ευτυχίαν των ταρα- 
κτικών Γάλλων γαλλική τις αστεία έφημερίς προ
τείνει τήν κατάστασιν της έξης πολιτείας.

Ό  τόπος πρέπει νά κυβερναται 
Τήνιιέν δευτέρα ν  ύπό τοΰ πριοτοτόκου βασιλικού 

γένους (la brancho ainee),
Tr.v δ έ τρ ίτ η ν  ύπό τοϋ νεωτέρου (la branche 

cad ette),
Τήν δ έτετά ρ τη ν  υπό τών Βοναπαρτών 
Τήν π έ α π τή ν  καθίσταται μετρ ία δημοκρατία*
Τ  ήν δέ π α ρ α σ κ ευ ή ν ^ιζική δημοκρατία- 
Το σ ά β βα τον  ή Δημαρχία·
Τήν δέ κυρ ια κ ή ν .. .  αναρχία παντελής.

χειρών αυτοΰ τόν άρτον. 'Έκαστος δύναται ΐνα φαν- 
τασθή τόν τρόμον τοΰ κυρίου τουτου, βλεποντος εαυ
τόν πρώτον μεν μετέωρον, ύσ ερον δε μονον εν τω 
κλωβω ■ μετά τοΰ ελέφα^τος, δστις δμως ουδόλως 
έβλαψεν αυτόν.— Οί φύλακες προσδραμόντες έξήγα- 

γον αυτόν περίτρομον.

Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Ε Υ Φ Υ Ϊ Α .

Έφημερίς τις τής Βιίννης ό W a n d e re r διηγείται 
δτι δ δήμαρχος τής εν Βουκοβινα πόλεως Στοροκζυ- 
νέτζ , πληγωθείς υπό τίνος ταύρου κατά τήν καροίαν, 
εκάλεσε τόν χειρουργόν — ίγγερ οπως εςεταση και θ^ρα- 

πεύση τήν πληγήν,
ΙΜετά τήν έξέτασιν τής πληγής δ ιατρός είδεν έκ

πληκτος δτι άφηρέθη τοΰ δακτύλου αυτοΰ δχρυσοΰς

κραυγάζη δεινώς · διότι το' άγκιστρον ΙκρεμάσΟη ε 
τοΰ στομάχου.

Οί προσδραμόντες γονείς εκάλεσαν πολλο’ύς ίατρυυς, 
οΐτινες μάτην επεχείρησανέπί πολλές ήμέρας ΐν’ άφαι- 
ρώσι τό άγκιστρον, κα'ι τέλος άπελπίσαντες τήν σω
τηρίαν τοΰ παιδός κατέλιπον αυτόν διότι ήδη άνεφαί- 
νοντο σημεϊα δεινής γαστριτιδος.

Ταΰτα άκούσας νέος τις χειρουργός εδραμεν αυτό
κλητός είς τόν οίκον τοΰ δυστυχοΰς πατρός, καί πρου- 
τεινεν ΐνα σώση τόν ΰπό τών ιατρών άπελπισθεντα 
παϊδα. Λαβών δέ σφαίραν μολίβδου, διετρύπησεν αύ
τήν καί διεπέρασε τόν μίτον τοΰ αγκίστρου. “Έπειτα  
δέ άφήκε τήν σφαίραν ΐνα καταβή άφ’ έαυτής μέχρι 
τοΰ στομάχου. Είκάζομεν τί τότε συνέβη . Η μολι 
βδηιος σφαίρα καθελκυσασα άπέσπασε τής μεμβράνης 
τοΰ στομάχου τό άγκιστρον, δπερ προσεκολλήθη ούτοι 
τή σφαίρα, ωστε εύκόλώς άνειλκύσθηύπότοΰ εύφυοΰς 
ίατροΰ, χειροκροτουντων πάντιον τών παρόντων.

Αί άμερικανικαί εφημε
ρίδες διηγοΰνται τόν φρι- 
κώδη θάνατον αεροναύτου 
τινός εν Ινδιάνα.

Κατα τό παρελθόν σάβ
βατον 6 αεροναύτης Β ιλ- 
πουρ έμελλεν ΐν’ άνέλθη είς 
τα αιθέρια δι’ αεροπόρου 
σφαιρώματος μετα τοΰ Κ.
Γρουργίου Κνάππ, συντά
κτου τής εφημερίδος O ran
ge Con vty U nion.

Έ ν  ώ δέ ήτοιμάζοντοΐνα 
επιβώσι τής έκ τοΰ αερο
πόρου σφαιρώματος κρεμα- 
μένης σκάφης ,τά  σχοινιά 
έκόπησαν πρό ωρας ύπό τών 
ΰπηοετών, καίτόσφαιρωμα 
ΰψώθη μετα μεγίστης ταχύ- 
τητος άπάγον τους δυο άε
ροναύτας κρεμαμένους Ικ 
τών σχοινιών.

'Ο  Κ . Κναππ προφθά- 
οας άφήκε τό σχοινίον, καί 
επεσεν επί τής γής έξ ύψους 
τριάκοντα περίπου ποδων, 
μή βλαφθείς μεγάλως.’Αλλ 
δ Βιλπουρ, άντί να κάμη τό 
αύτό , έμεινε κρεμάμενος 
εκ τοΰ σχοινιού, ματαιο- 
πονών επί τινα χρόνον δπως 
άνέλθί] μέχρι τής σκάφης.

"Ηδη τοΰ σφαιριόματος 
φθάσαντος είς ύψος 4 0 0  μέ
τρων δ Κ . Βιλλπουρ, άπο- 
καμών, άφήκε τό σχοινίον, 
καί επεσεν έπί τής γής 
μετά φοβέρας ταχύτητος.

01 παρεστώτες συνέδρα- 
μον πρδς τόν τόπον, δπου δ 
άτυ-χής άεροναύτης κατέπεσεν · άλλά δέν εύρον άλλο 
ειμή άμορφους καί συντετριμμένας σάρκας.

ΕΑΕΦΑΝΤΟΪ ΘΥΜΟΣΟΦΙΑ·

Κατά τινα έν Παρισίοις Ισχάτως έπισκήψασαν κα
ταιγίδα κεραυνός , πεσών είς τόν ζωολογικόν κήπον, 
έφόνευσε πλήξας κατα κεφαλήν άρτιως αποσταλέντα 
μέγαν τινα ελέφαντα, ούτινος ή ευφυΐα εςεπληττε 
πάντας. Διηγοΰνται δτι πρό τινο>ν ημερών κύριός τις, 
δστις ερχόμενος είς τόν κήπον έδιδεν αυτω συνεχώς 
άρτον, συναντηθείς φίλω τινι, καί διαλεγομενος προς 
αύτόν, έλησμόνησέ πως τόν ελέφαντα, δστις, αποκαρ- 
τερήσας, έπέρασε τήν προβοσκίδα αύτου^υπερ τας 
χίγκλίδας, έλαβεν εύλαβώς τόν κύριον του λαιμού, 
κατέθηκεν ήσύχως είς τόν κλωβόν, καί άφειλε των

’Ιάπωνες θαυματουργοί.

δακτύλιος, δστις κατά πασαν πιθανότητα εμεινεν έντή 
πληγή. Τί ποιητέον; Ό  ιατρός εγνώριζεν δτι, έάν 
άφήρε: τους επιδέσμους πρός εξαγωγήν τοΰ δα
κτυλίου , ό άσθενής άπέθνησκεν άν.

Διό Ιφάνη αύτώ δ'τι ήτο κάλλιον ΐνα μή ενόχληση 
τόν ασθενή πεπληγωμένον. Άλλα κατα τήν νύκτα 
δ άσθενής άπέθανεν· οί δέ συγγενείς καλουσι τόν 
ιατρόν επί τό δικαστήριον,ώς φονεύσαντα τόν δήμαρ

χον διά τοΰ δακτυλίου.
Τό συμβάν τοΰτο άναμιμνήσκει ήμας ευφυή τινα 

Άγγλον χειρουργόν. —  Δύο παϊδες, δ^μέν εξαετής^δ 
δέ επταετής, άπολειφθέντες μόνοι εν τώ οίκωκαι ευ- 
ρόντες τυχαίως τα άγκιστρα, άτινα μετεχειριζετο δ 
πατήρ τερπόμενος πρός άνεσιν παρα τήν λίμνην, ελα- 
βον εν καί ήεξαντο ίνα μιμώνται δ μέν τόν άλιέα δ οέ 
νεώτεροςτόνΐχθύν. Ά λ λ ’ δνεώτερος κατέπιε δυστυχώς 
τό άγκιστρον, δπερ ον περικεκαλυμμένον μάζη άρτου 

κατέβη μέχρι τοΰ στομάχου. ^
Άλλ’ δ'τε δ άδελφός ήθέλησεν ΐνα ελκ-^τον αδελ

φόν αυτοΰ, ώς άγρευθέντα ί/θυν, ούτος ήρςατο ινα

Βριγγαμ Γιούγγ, δ μέγας 
ίερευς τών Μορμόνων, κα 
λειται τέλος είς δίκην εν 
ταΐς Ήνωμέναις Π ολι, 
τείαις κατηγορούμενος έπί 
πολυγαμία.

— Πώς; άνέκραξεν άτυ
χης τις σύζυγος, τον Βρίγ— 
γαμ Γιουγγ, δυνηθέντα ΐνα 
συζήση μετα 16 γυναικών 
επί τοσοΰτον χρόνον, οί 
’Αμερικανοί θέλουσιν ΐνα 
καταδικάσωσιν; Άλλά τού- 
ναντίον είναι άξιος μυ- 
ρίων στεφάνων, δτι κατώρ- 
θ^σετοΰτο, οτε οΰτω δύσ- 
ϊ-.ολον είναι τό ζήν μετά 
V >ας μονής γυναικός!

Μ Α Κ Ρ Ο Β ΙΟ Υ  II £>

Γερμανική τις έφημερίς 
διηγεϊτα·. σπάνιόν τι μα
κροβιότατος παράδειγμ,α. 
Έ ν  τή άνατολική Πρωσ
σία μετήλλαξεν εσχάχωζ 
τόν βίον άγρονόμος τις ζή- 
σας μέχρις εκατόν καί τρι- 
ακοντα έτών, δστις ήτο 

στρατιώτης Φρειδερίκου 
τοΰ Μεγάλου. ~ΙIτο δέ μέ- 
γας τό σώμα καί ήκμαζε 
μέχρι τής έσχατης ώρας.

Ο υίός αύτοΰ είναι ήδ/] 
έκατόν καί εννέα ετών. 
Εξέρχεται συνεχώς έπί 
Θήραν, άναγινώσκει άνευ 
διόπτρας, καί είναι περι

πόθητος πασι διά φαιοροτητα καί ευφυΐαν. ^
Ό  δέ άνεψιός τοΰ γέροντος τούτου , δστις μετέ- 

δωκε τή γερμανική έφημερί δι τά καθ’ αύτους, εχει 
εργον έν τοΐς άνατολικοις σιδηροόρομοις, και άγει 
τό εβδομηκοστόν δεύτερον έτος. Είναι δέ έγγαμος και 
πατήρ 21 τέκνων, ών δεκαέξ μεν είναι άρρενες πέντε 
δέ κόραι. Καί οί τρεις ώφείλουσι τον μακρόν αύτών 
βίον τή έγκρατεία καί σωφροσύνη, ήν ουδέποτε έπαυ
σαν άσκοΰντες καθ δλον τόν βιον.

* *
Ό  Σίρ Τζών Βούλβερ διηγείται έν τινι αύτοΰ συγ- 

γράμματι, δτι άπαντήσας ποτέ δύο Γάλλους παιδας 
π α ί ζ ο ν τ α ς  παρά τινα κώμην, ήρώτησεν αυτους άστει- 

ευόμενος, τινα τέχνην μελλουσιν ΐνα άσκησωσιν, δταν 
γένωνται ένήλικες.—  Έγώγενήσομαι ίερευς τής κώ
μης, αποκρίνεται δ πρώτος.— Σύ δ ε ; λεγει προς τον 
νεώτερον.—  Έ γώ  έσομαι δ ιατρός. Τοιουτοτροπως, 
εσόμεθα άμφότεροι κύριοι τών κατοίκων. Διότι εγω 

θά'^ω όσους δ άδ'λϊό,- μου θανατώσει.

Θ Α Ν Α ΤΟ Ι
Α Ε Ρ Ο Ν Α Υ Τ Ο Υ .

ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 

Μ Ο ΡΜ Ο Ν Ο ΙΣ·


