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Ούδείς αγνοεί ό'τι οί ’'Αγγλοι, καίτοι μεγά- 
λως σπουδάζοντες περί τ/,ν βιομηχανίαν, φρον- 

τίζουσ'. u-άλλον ό'πως ^ιά της ναυτιλίας καί τής 
εμπορίας εύρίσκωσι πάντοτε νέας εθνικού πλού
του πνγάς. 11 Μεγάλη Βρεττανία κάμνει έν τω 
παρο'ντι περί 3 0 0  0 0 0  0 0 0  λ . στερλινών έμπό- 
ριον πρός τάς λοιπάς χώρας τής γης. Τ ά δ ε  εμ
πορεύματα τα εξαγόμενα πανταχόσε, καί συρ- 
ρέοντα είς αυτήν έξ απάντων τών μερών τής 
οικουμένης διέρχονται μάλιστα διά τών δώ
δεκα αύτής έπιθαλασσίων πόλεων , ών εξ μεν 
άνήκουσιν είς τήν ’Αγγλίαν ( Λονδΐνον , Αιβερ- 

πούλη , Χούλλ, Σαούθάμπτων, Νιουκάστλ καί 
Βριστώλ), τρεις δέ είς τήν Σκωτίαν (Γλάσκο- 
βον, Λέϊθ καί Γρηνόχη), τρεις δέ είς τήν ’Ιρ
λανδίαν Κόρκ, Βελφάστ καί Δουβλανον .

'Απασών δέ τών έμπορικωτάτων τούτων 
της Μεγάλης Βρεττανίας πόλεων πρωτεύει ή 
Αιβερπούλη. Διότι ό λιμήν αύτής κατέστη ήδη 
έπίνειον καί άφετη'ριον τοΰ ήμίσεως τών εξα
γομένων καί του τρίτου τών είσαγομένων είς

Αγγλίαν εμπορευμάτων, έλκόνιων βάρος πε?1 
τά πέντε καί ήμισυ εκατομμύρια τόννων. Διό 
καί ή πόλις αύτη δικαίως έναβρύνεται ίυημερ α 
καί πλου'τω, άναμιμνησκομένη μάλιστα τής 
πρό δύο έτι αιώνιον ταπεινωτάτης αύτής άρ
χής καί καταστάσεως. Διότι ενώ ή Βενετία, ή 
Γένουα, ή Φλωρεντία, ή Αυβέκη, τό Αμβούρ- 

γον, καί αί άλλαι Ανσεάτιδες πόλεις ήσαν ήδη 
περίφημοι πανιαχον τής γ ή ς , ή Αιβερπούλη 
έκοιμάτο έ'τι άγνωστον , μικρόν καί ρυπαρόν 

πολίχνιον έν τώ  βυθώ τών βορβορωδών τελ
μάτων τοΰ ποταμού αύτής Μερσέϋ.

Κατά ποιαν ηθικήν ή πολιτικήν συγκυρίαν 
ή τέως άσημος αΰτη πόλις τών ακτών τοΰ Λαγ- 
κασίρ προήχθη οΰτω ταχέως είς τοσοΰτον ναυ
τικής δυνάμεως ; Ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας 

Ιωάννης έ'δωκεν αύτή τη '28 αύγούστου 
Γ 207  χάρτην, άπαλλάξαντα αύτήν τής αρ
χαίας τιμαριωτικής δουλείας, τής καταστρε- 
φούσης πάσαν πρωτοβουλίαν καί πάσαν έλευ- 
δε:ίαν, καί μεταβαλόντα όλοσχερώς τόν δημο

τικόν τής πόλεως βίον, λαβούσης εξουσίαν ίνα 
έκλέγη τούς νομάρχας αύτης καί καθιστά το
πικά δικαστήρια. "Αμα δ ’ έλευθερωθεϊσα ή Αι- 
βερπούλη έγένετο έμπορικωτάτη, μάλιστα τής 
άνακαλύψεως ένεκα τής ’Αμερικής, πρός ήν 

άπεβλεψαν τότε άπασαt αί έμπορικαί πό

λεις.
Λλλ’ όμως ή πρώτη σ:λις τ?,ς ιστορίας τής 

Λιβεοπούλης έκηλιδώθη αίσχρώς· διότι οί τότε 
εαποροι, μή άρκούμενοι ταΐς άπό τής νομί
μου εμπορίας ώφελείαις, μετήρχοντο καθ’ όλον 

τόν δέκατον όγδοον αιώνα την σωματεμπο
ρίαν. Επειδή τά πλοία αύτής έκόμιζον τά εμ

πορεύματα τής Μαγκεστρίας καί τοΰ Ύορκσίρ 
είς τάς άκτάς τής ’Αφρικής, ενθεν, λαμβάνοντα 
τούς μαύρους δούλους, μετέφερον είς τάς άποι- 
κίας τοΰ Νέου Κόσμου · ύστερον δέ έπανήρ- 
χοντο είς Αιβερπούλην πεφορτισμένα Γάκχα- 
ριν, ρώμιον καί ταβάκον. Ί ΐ  δέ αποτρόπαιος 
αύτη σωματεμπορία έφερε τή Αιβερπούλη κα
θαρόν όφελος 3 0 0  0 0 0  λιρών στερλινών 
κατ έτος. Εκ δε τών στατιστικών τοΰ και
ρού έκείνου καταφαίνεται ό'τι έν δέκα έ'τεσιν, 
ήτοι άπό τοΰ 1 7 8 3 -1 7 9 3  , 7 4  0 0 0  μαύρων 
μετηνέχθησαν άπό τών ακτών τής ’Αφρικής 
εις τήν Αμερικήν.

Διαγραφουσι δε αύται έν ταΐς έφημερίσιν 
απαθέστατα τας κατα τον 0 tάπλουν δείνας τών 
ταλαιπώρων Λίθιόπων κακοπαθείας , οΐτινες, 
σχεδόν νήστεις , άλυσόδετοι, δεδεμένοι τάς χ εΐ- 
ρας και τους ποδας έν τώ  άντλω, ήσαν έστοι- 
χισμένοιώς ίχ_θύες τεταριχευμε'νοι έναλλάξ έπαλ- 
λήλως , όπως καταλαμβάνοντες όλίγιστον τό
πον , καθιστώνται οΰτως αβλαβείς καί ακίνδυ
νοι τοΐς όλίγοις ’'Αγγλοις ναύταις, οΐτινες ήγον 
αύτούς ώς ποίμνια είς πώλησιν.

Αλλ έν τούτω ή κοινή γνώι/.η ήρξατο ΐν’ 
άποδοκιμάζη καί στιγματίζη τήν σωματεμ
πορίαν . Έταιρία δέ τ ις , συσταθεΐσα έν Λονδίνω 
ύπέρ τής καταλύσεως αύτης ι Society for the 
abolition of tiie African slave trade) , έξέδωκε 
προκήρυξιν, άποτρέπουσαν τονς ’'Αγγλους δοι- 
λαγωγούς τής σωματεμπορίας, ύπογεγραμαέ- 
νην καί ύπό δύο τών έπισημοτάτων τής Λι- 
βερπούλης έμπορων. Διηγούνται δέ ό'τι τότε 

δουλαγωγοΰν τ ι πλοΐον ναυαγήσαν κατεπον- 
τίσθη έν τώ  ’Ωκεανώ, οί δέ επιβάται λευκοί
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και μελάνες έπάλαιον προς τά κύματα· και οί 

μέν αδύνατοι καί άπειροι τοΰ κολυμβαν κατε- 

ποντίζοντο, οί δέ ρωμαλεώτεροι έσώζοντο δρατ- 
το'μενοι τών σανίδων καί τών κάδων. Εις δε' 

τις τών μαύρων κατώρθωσεν ϊν’ άρπάση έπι- 
πλέουσαν πιθάκνην. \λλ’ ίδών πνιγόμενον με

ταξύ δύο κυμάτων τον επιστάτην τοΰ φορτίου, 
δστις κατά τήν έπίβασιν τών μαύρων συγκα- 
τένευσεν ί'να μη χωρίση αύτον άπο της γυναί
κας καί τών τέκνων κατά τον διάπλουν , εΰ- 
γνωμονών, άφήκε τον πίθον, ώθησεν αύτον προς 
τον πνιγόμενον επιστάτην , καί ηφανίσΟη αύ- 
Τος ύπό τά κύματα. Ό  δ’ επιστάτης, άρπά- 

σας τον πίθον, έσώθη ύ'στερον παρά τίνος πλοίου, 
όφείλων ήδη την ζωήν ένί τών δυστήνων μαύ
ρων, προς οΰς οί "Αγγλοι προσεφέροντο ώς προς 

οντα άλογα καί αναίσθητα. Κατεπλάγη δέ το- 
ίούτον ύπο της ίδε'ας ταύτης , ώστε τυχών 
ύστερον έν άλλω τινι πλοίω πεφορτισμένω τά 

ανθρώπινα θρε'μματα, ήθέλησεν ίνα πληρώση 
το προς την αφρικανικήν φυλήν χρέος τ ι

μής.
Επειδή, έπισκηψάσης είς τον άντλον λοιμι

κές οφθαλμίας, πολλών ύπο ταύτης τυ

φλουμένων , καί μηδενος τολμώντας ίνα θ ρα- 
πεύση αύτούς, ούτος, άναμιμνησκόμενος τοΰ 

ύπέρ αύτοΰ πνιγέντος μαύρου, κατέβη εϊς τον 
άντλον τοΰ πλοίου , καί έθεράπευεν έπιμελώς 

τούς πάσχοντας. ’Αλλά ληφθείς ύπο της νό

σου ετυφλώθη.

Β '.

!\λλ’ έν τώ  παρο'ντι ή αληθής εμπορία διε- 
δέχθη έν αύτη τήν σωματεμπορίαν. Τρία δέ 

μεγάλα έ'ργα συνέβαλον διαφεροντως είς τήν 
έπίδοσιν αύτής · —  ή κατασκευή 3 0 0  μιλ- 
λίων σιδηροδρόμων, όρμωμένων άπο τοΰ Λαγκα- 

σχίρ καί ληγόντων είς Αονδΐνον · —  ή έξάρ- 
τασις τών μεγάλων άτμοπλοίων, άτινα, δια- 
περώντα τον ’Ατλαντικόν, συνάπτουσι τήν Ευ
ρώπην τη 'Αμερική, καί ή έξεύρεσις τών ηλεκ
τρικών τηλεγράφων. Το αξίωμα καί ή δύναμις 
τών έμπορικών πόλεων φαίνονται νΰν έκ τοΰ 
πλήθους καί τοΰ μεγέθους τών αποθ/Γ/.ων , είς 
άς συναθροίζονται τά εμπορεύματα · καί έκ 
τών πολλών καί μεγάλων δεξαμενών (docks), 
έ'νθα ναυλοχοΰσι τά  πλοία. 11 δέ Λιβόρπούλη 

είναι ή κα τ’ εξοχήν πόλις τών τοιούτων απο
θηκών καί δεξαμενών. Διό καί οί κάτοικοι επι
δεικνύονται τοΐς ξένοις έναβρυνόμενοι καί 
καλλυνόμενοι τά θαύματα ταΰτα τής νεωτέρας 

βιομηχανίας.
Ή πρώτη δεξαμενή της Αιβερπούλης κα- 

τεσκευάσθη έν έ'τει 1 7 9 0 .  Επτά δέ μετά ταΰτα 
έ'τεσιν έγένετο χρεία καί δευτέρας, όνομασθεί
σης Sathouse dock. Μετ ολίγον δέ αί πελώ- 
ριαι αύται άποθήκαι τής κατά θάλασσαν έμπο- 
ρίας κατεκάλυψαν πάσα? τάς περί τήν πόλιν 
άκτάς. Ιύγκεινται δέ αύται ώς έπι το πλεΐστον 
έκ πλατειών περιεχομένων -κύκλω ύπο ύψηλών 
τοίχων, παρεχουσών τρεις εισόδους καί τρεις 

έξόδους, τήν μέν τοΐς πεζοΐς, τήν δέ ταΐς 
άμάξαις, τήν δέ τοΐ4 πλοίοις. Ή δίοδος τών 
πλοίων απολήγει εις δεξαμενήν πληρουμένην 
ίίδατος έκ τοΰ ποταμού. Το ύδωρ , ό'πως μή 
έκφεύγη κατά τάς άμπώτιδας, κατέχεται ύπό 
μεγάλων καταρρακτών (celuses). Τήν δέ πρός

τ ήν δεξαμενήν άγουσαν όδόν δΐΐ.ε'μνουσι πολ- 

λαί γέφυραι, αϊτινες χωρίζονται έν τώ  μέσω 

καί άνοίγονται εκατέρωθεν, οσάκις πλοΐόν τι 
μέλλει ίνα διαπλεύση. Ό περί τήν δεξαμενήν 
τόπος κατέχεται ύπό πολυαρίθμων αποθηκών 
βαρειών έπικαθηιιένων πελωρίαις σιδηραΐς άν- 

τηρίσιν. Ί ΐ  άρχιτεκτονική αύτών είναι κυκλώ- 
πιος, στερεά μέν, άλλ’ ά'χαρις, μεγαλεία μέν 

άλλ’ ακαλλώπιστος. Πρό τής εισόδου έκάστης 
δεςαμενής ίστανται παρά τόν ποταμον όύο πε
λώριοι έκ γρανίτου πύργοι εχοντες άρετήν τινα 

ο ΐκοδομής χ αρακτηριστικωτάτην.
Επί τής άντιπέραν τοΰ ποταμού οχ θη ς και 

άντικρύ τής ατελεύτητου τάξεως τών δεςα- 

μενών τής Αιβερπούλης κ.ΐται τό Βιρκενχέδ, 
πρώην μέν άσημος κώμη, νΰν δέ πόλις μεγίστη 
καί έμπορικωτάτη. Αρά γε εσται αδελφή ή 

αντίπαλος τής Αιβερπούλης;

Γ ' .

Ό  άναπλέων τόν ποταμόν τής Λιβιρπούλης 
διέρχεται μεταξύ δύο άπεράντων στοίχων πε- 

λωβίων οικοδομών, καταπληττόμενος ύπό τοΰ 
μεγαλοπρεπούς αύτών θ άματος, γκμόντων παν
τοίων έμπορευμάτων καί πλοίων, ερχόμενων 
πανταχόθεν τής οικουμένης. Αλλα καταπλη- 
ν.τικώτατον πάντων είναι τό λεγόμενον Huskin- 

son dock, τό καύχημα τής ναυτικής αρχιτε
κτονικής, δεξαμενή άποτεταγμενη είς ναυλοχίαν 
καί κατάρτυσιν τών άτμοπλοίων (mail stea

mers j , ό'σα πλέουσιν άπό Αιβερπούλης εις 
Νέαν Ύόρκην. Τό ύδωρ τής μεγάλης ταύτης 
δεξαμενής περιλαμβάνει ύπέρ τά εξ πλέθρα. Τά 
δέ περί αύτήν κτιστά προχώματα έ'χουσι μή
κος 1 0 3 9  άγγλικών μέτρων. Ο περίφημος 
αύτών άρχ ι τέκτων Κ. Χαρτλέΰ κατέστη πλου- 
σιώτατος, κατασκιυάσας δεκαοκτώ νέας δεξα- 
μενάς, καί έπισκευάσας έξ παλαιάς εν τω  λι- 

μένι τής Αιβερπούλης.
'11 κατασκευή τών κολοσσαίων τούτων έρ

γων (sea v\all) δεν είναι τοΰ τυχόντος · διότι 
τό γρανιτικόν έ'δαφος, εις ο κατεσταθησαν, 
καί αί πλημμυρίδες ήσαν σχεδόν άνυπέρβλητα 
έμποδίσματα τής έξορύξεως.τοΰ εδάφους. Κατά 

τρεις μόνον πόδας ή έκ γρανίτου αύτη προκυ
μαία άπήτησε δαπάνην 7 5  λιρών. Ες δε χ ι

λιάδες έργάται είργάζοντο νυχθημερόν, πα- 
λ^αίοντες πρός τάς πλημμυρίδας, τούς άνεμους 
καί τάς δυσχωρίας. Τά στοιχεία δαμαζονται 
μόνον διά τής ύπομονής και τών χρημάτων · 
διά δέ τούτοιν ό άνθρωπος κατεστησε τόν 
πρώην έπικίνδυνον καί άθλνίον λιμένα τής Λι- 
βεοπούλης άσφαλέστατον πάντων και μεγαλο- 

πρεπέστατον.

Α'.

’Αντικρύ δέ τών άλλ.ων δεξαμενών παρα τάς 
έκβολάς τοΰ ποταμού ανελίσσονται αι λεγομε- 

ναι Canada docks, κατασκευασθεΐσαι έπί άρ

χαίων σύρτεων. Ό  καταρράκτης ό κατέχων τά 
ύδατα μιας τούτων εχει μήκος μεν 4 9 8  πο- 
δών, πλάτος δέ 1 0 0 . "Οπως δέ ύπερβώσι 
τά άπό τής φοράς τών ύδάτων προσκρμματα, 
αυξανόμενα έφόσον έπλησιαζον προς τάς έκβο

λάς τοΰ ποταμού Μερσέΰ, οί αρχιτέκτονες διώ- 

ρυξαν κύκλω τάφρους βαθειας, ή μάλλον βάρα
θρα φοβερά, είς ά τά μέγιστα κύματα κατε- 

κρημνίζοντο καί ήφανίζοντο βρυχώμενα, ούδό
λως έμποδίζοντα τά έ'ργα..

Οί 'Αγγλοι διακρίνουσι τριών ειδών δεξαμε- 

νάς· τάς πλήρεις ύδατος, έν αίς τά πλοία κατα- 
φεύγουσι πρός έκφορτισμόν — τάς dry docks, 
ήτοι ξηράς δεξαμενάς, έν αίς τά μικκρά πλοία 
καθίζουσι κατά τάς άμπώτιδας έπί ίλλυόεντος 
πυθμένος · καί τέλος τάς graving docks, αί- 
τινες πληροΰνται ύδατος η έκκενοΰνται έπ ’ 
έξουσίας διά τής άρσεως ή ύφέσεοις τών κα

ταρρακτών. ’Εν ταΐς τελευταίαις ταύταις γίνε
ται ή έπι σκευή τ5ιν πλοίων, ών τινα είναι κο- 
λοσσαΐα. Όπόσος κοπάνων καί σφυρών κρότος! 
Οί Αεβιάθαν ούτοι τής θαλάσσης φαίνονται οίονεί 
αίσχυνόμενοι ό'τι άναγκάζονται ίνα δεικνύωσι 
τα γυμνά αύτών στέρνα, καί ξενοπαθούντες 
πρός τήν έκ τής έπισκευής γινομένην αύτοΐς 

ώφέλειαν.
Έτέρωθι δέ έν δεξαμεναΐς μεσταΐς ύδατος 

ίστανται άλλοι γίγαντες τής άβύσσου, ήρεμοι 
καί άπολαύοντες ήδέως τής μετά τον κοπιώδη 
καί μακρόν πλ̂ οΰν άναπαύσεως. ’Εν αύτοΐς δια- 
πρέπουσι τά  μέγιστα τής ύφηλίου πλοία, καί 

μάλιστα έκεΐνα, δ ι ’ ών οί Γερμανοί μετα- 
ναστεύουσιν είς τήν Αμερικήν, πορεόμενοι τό 
μέν πρώτον άπό Αμβούργου είς Χούλλην, έκεΐ- 

θεν δέ είς Αιβερπούλην διά τού σιδηροδρό
μου.

’Αδύνατον ϊνα φαντασθη τις τήν αθλιότητα 

τών δυστυχών τούτων Γερμανών. Γυναίκες 

έ'χουσαι τήν κεφαλήν γυμνήν καί ακάθαρτον, 

παιδία κατεσχ ισμένα, άνδρες νέοι καί ρωμα
λέοι, άλλά ρακένδυτοι καί καταπεπονημένοι έκ 
της πενίας καί τοΰ άθλιου βίου· πλήθη άνθρώ
πων έλεεινών , οίτινες, πλ.εονάζοντες έν ταις 
κώμαις αύτών καί ταλαιπωρούμενοι ύπο τής 
πενίας, απέρχονται διαζ/'σοντες εύκολώτερον 
είς τήν Νέαν Γήν τής επαγγελίας. Τρία δέ ή 
τεσσαραέ'τη μετα τήν κατάστασιν αύτών είς τήν 

’Αμερικήν γράφουσι τοΐς συγγενέσι καί φίλοις 
αύτών, ότι ήδη ήγόρασαν καί καλλιεργοΰσιν 
ίδιον άγρόν, ό'τι είναι πολΐται τών Ηνωμένων 
πολιτειών καί μετέχουσι τής πολιτείας λαού 
μεγάλου καί έλευθέρου.

Κατ’ ολίγον αί άγαθαί αύται άγγίλίαι δια
δίδονται είς τάς πτωχάς τής Γερμανίας κώ
μας, ών οί πενέστατοι κάτοικοι, έλκομενοι ύπο 
τοΰ κατοπτρισμοΰ τούτου τοΰ Ατλαντικού πε- 
λάγους, έρχονται είς Αιβερπούλην, ένθεν άνα- 
χωροΰσι κατά διαδοχήν είς τήν βορείαν Αμε

ρικήν.
Παράδοξον δέ είναι τό θέαμα τών πλοίων 

τούτων, άτινα συνωθούμενα πρός ώραν έν μια 
καί τή αύτή δεξαμενή, μέλλουσιν έντός όλ.γου 
ϊνα χωρ’.σθώσι, πλέοντα ύπερηφάνως έπί τών 
ώκεανών , άπαραλλάκτως ώς σμήνος μεγάλων 
θαλασσίων πτηνών, καταβάντων πρός (όραν επί 
λείαν είς τόν αίγιαλ,όν, έπειτα δε άναπετο- 
μενον πρός παντοίας διευθύνσεις είς τον αι

θέρα.

(“Επεται συνέχεια.)
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Ίνκ τών δύο άνάκτων τής Αΰρηλίας ό μέν 

Φραγκίσκος, άναξ τής Ζοαμβιλλης, τρίτος 
υίος τού βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου καί 
τής βασιλίσσης Μαρίας Αμαλίας, εγεννηΟη 

τή 1 'ι αύγούστου τοΰ 181 8  

έτους. Έκπαιδευθείς έν τώ  
γυμνασίω ’Ερρίκου τού τετάρ

του, μετέσχεν έν μέν τώ ετει 

18 3 7  τών κατά τήν Αλγερί

αν πολέαων τών Γάλλων, και 
τής άλώσεως τής Κωνσταν- 
τίνης· έν δέ τώ 1 8 3 8  τής 
έπί τό Μεξικόν έκστρατείας, 
ό'που διέπρεψε μάλιστα κατά 
τήν ά'λωσιν τής Βέρα Κρούζης.
Κατά δέ τό έτος 1 8 4 0  έπε- 
τάχθη ϊνα μετακόμιση είς Γαλ

λίαν έκ τής Αγίας Ελένης τά 

λείψανα Ναπολέοντος τοΰ πρώ
του. Γστερον δέ άπήλθεν εις 
Βραζιλίαν, ό'που ένυαφεύθη 
τήν άδελφήν τοΰ αύτοκοάτοοος 
δον I Ιέτοου τοΰ δευτέρου.

Ί.ν έ'τει 1 8 4 5 ,  καταστα

θείς υποναύαρχος, έστάλη είς 
Μαρόκον, ούτινος έπυροβόλη- 
σε τήν πρωτεύουσαν πόλιν Τάγ- 

γερ καί κατέλαβε τό Μοτάδωο.1 < ί
Ετύγχανε δέ διατριβών έν 

Τάγγερ μετά τοΰ δουκός τής 

Ωμάλης, ό'τε συνέβη ή γαλ
λική έπανάστασις τοΰ 1 8 4 8 .

Οί δύο πρίγκηπες, άντί τοΰ ζητησαι βοήθειαν 
παρά τού πρός αύτούς εύνοΐκώς έχοντος γαλ
λικού στρατοΰ, τοΰ όντος τότε ύπ ’ αύτούς έν 
λφρικγ, προύτίμησαν, πρός 
αποφυγήν εμφυλίου πολέμου, 
ίν άποχωρήσωσι, παρέδωκαν 
εύθύς τήν άρχήν τοΐς ύπό τής 
όημοκρατιας άντ αύτών άντι- 
κατασταθεΐσιν είς Αφρικήν 
στρατηγοί:, καί άπήλθον είς 
Κλάρεμονδ τής ’Αγγλίας, ό'που 
κατέφυγεν ήδη ό εξόριστος βα
σιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος 
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ φε- 
βοουαρίου.

Κατά τόν έν έ'τει 18(i I έν 

ταΐς Ηνωμέναις Πολιτείαις 

εκραγέντα εμφύλιον πόλευ.ον 
ό πρίγκηψ τής Ζοαμβιλλης 
απήλθε μετα τών ανεψιών 
αύτοΰ , τοΰ δ ου κ ός  τ ώ ν  

Π α ρ ι σ ί ω ν καί τοΰ δ ο υ κ ό ς 
τ ή ς  — ά ρ τ  ρ η ς , είς Α μερι
κήν, καί συνέστησε τώ  προέδρω 

Λιγκολν αυτους έπιθυμοΰντας 
ί'να συμμετάσχωσι τοΰ προ: 
τούς νοτίους πολέμου.,

Ο δέ Ερρίκος τής Αύρη- 
λιας, δούς τ ή ς ’Ωμάλης, είναι 
ό τέταρτος υίός τοΰ Λουδοβίκου 
Φιλίππου. Γεννηθείς έν Παρι- 

σίοιςτή 1G ίανουαρίου 1 8 2 2 ,  κατετάχθη, δε
καεπτά ετών ojv, είς τον στρατόν, καί άπήλ- 

θε μετά τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ δουκός τής Αύρηλίας

είς ’Αφρικήν, όπου έπολέμησε γενναίως, καί 
συνετέλεσεν εϊπερ τις καί άλλος Γάλλος στρα
τηγός είς τήν κατάληψιν τής Σμάλας τοΰ Χβδ- 
Ϊ.λ-Ι\αδέρ. Πορευθείς είς Νεά -ολιν, ένυμφεύθη 

κατά τό ετος 1 8 4 5  τήν άνασσαν Μαρίαν 
Καρολίναν τήν έκ Βουοβώνων, θυ'/ατέοα τοΰ 
πρίγκηπος τοΰ Σαλέρνου. Τή δέ 2 1 δεκεα- 

1817  άντ’.κατεστάθη άντί τοΰ στσατη-βοίου

άδελφοί έςελέχθησαν βουλευταί ό μέν έν 
Μάγχη καί Ανω Μάρνη ό δέ έν Seine et-Oise.

II εθνική συνέλευσις έπεκύρ^σε τάς εκλογάς 
ταύτας, άφοΰ έπεψήφισε τήν κατάλυσιν τοΰ 

περι εξορίας των άνάκτων νόμου, όσων οί 

προπάτορες έβασίλευσαν έν Γαλλία. Οί δύο 
ανακτες ήλθον τότε μετά μακράν εξορίαν 
είς Γαλλίαν καί παρέστησαν τώ  προέδρω τής 

δημοκρατίας θιέρσω, ώτινι 

ύπεσχοντο ϊνα μή μετάσχωσι 
επι τινα καιρόν τών συνε

δριών τής συνελεύσεως πρός 
αποφυγήν νέων πολιτικών τα
ραχών, καί έφύλαξαν μέχρι 
τινός πίστιν. ’Αλλ’ ή πρό τ ι -  

νων ήμερων αιφνίδια αύτών 
έν τη συνελεύσει παρουσία ού 

μόνον κατετάραξε σφόδρατούς 
δημοκρατικούς, άλλά καί αύ
τών τών όολεανίζόντων τινάς 
έλύπησε, καταδείξασα ότι ού- 
τοι, ύστέραν τιθέμενοι τήν τής 
πατρίδος ασφάλειαν καί ειρή
νην, περί ένός ήδη μενιμνώ- 
σιν, ό'πως δηλαδή άνακτήσων- 

ται τήν βασιλείαν.

ΟΙ ΙΙΙ ' ί Ι ΙΞ Ο Ι

I Λ Π Ω Ν Ι Α .

Ο πρίγκηψ τής Ζοαμβιλλης.

γοΰ Βωγώ γενικός διοικητής τής Χλγερίας, 
ένθα διέτριψε μέχρι τής παραδόσεως τοΰ 
’νβδ-Έλ-Καδέρ Χ*ί τή ; έπαναστάσεως τοΰ

Ό  οούς τής Ίίαάλης.

1 8 4 8 .  "Εκτοτε διέζησεν έν Αγγλία.
Κατά τάς κατά τόν παρελθόντα φεβρουά- 

ριον γενομένας βουλευτικάς έκλογάς οί δύο

Οί Πρώσσοι έργάζονται 
άπό τίνος έπιμόνως όπως κα- 
τασταθώσιν είς τήν ’ Ιαπω
νίαν.

’ Εκ τής ’Εφημερίδας τής Κολωνίας μανθά- 
νομεν ότι κατά τον τελευταΐον ίούνιον τόν 
άταόπλοιον Ύοκοχάμα άπεβίβασεν έις τόν 

Αγιον Φραγκίσκον 2 9  νέους 
’ΐαπωνούς πρίγκηπας, οϊτινες 

άνεχώρησαν έκεΐθεν είς Νέαν 
' Υόρκην διά τοΰ σιδηροδρό
μου τοΰ Ειρηνικού ώκεαναΰ, 
καί όθεν άπέπλευσαν είς Βε
ρολΐνον , όπως έκπαιδευθώ-

Κατά τήν έκθεσιν τοΰ έν 
’Ιαπωνία πρεσβευτοΰ τής 
Πρωσσίας 3 0 , 0 0 0  ’Ιαπώ

νων είναι ήδη γεγυμνασμένοι 
κατά τόν πρωσσικόν στρα
τόν· ή δέ κυβέρνησις τής 
’Ιαπωνίας ζητεί ήδη παρά 
τής Πρωσσίας γερμανούς ια
τρούς, φυσιολόγους καί διδα
σκάλους.
• Κατά τούς τελευταίους 

ύπολογισμούς ή ’ Ιαποινία έχει 
τριάκοντα τέσσαρα εκατομμύρια 
καί όκτακοσίας όγδοήκοντα χ ι
λιάδας περίπου κατοίκων, ών 
στρατιώται μέν περί έν έκατομ- 
μύριον j καί τριακόσια: έβδο- 
μήκοντα δύο χιλιάδας, ίε-, 
ρεΐς δέ περί τάς τριακοσί- 
ας πεντήκοντα οκτώ χιλιάδας, 

μή λογιζομένων τών Κινέζων καί άλλων τ ι-  

νών ξένων άποίκων.
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Σ Τ ’.

'Η έν Έπιδαύρω πρώτη τών Ελλήνων 
Εθνική συνέλευσις περιελάμβανεν ήδη έν έαυτη 
τας διάφορους μερίδας, αΐτινες έστασίασαν την 
'Ελλάδα κατα την έπανάστασιν, καί μεταμορ- 

φωθεΐσαι ύπο της καταστάσεως της πολιτείας 

καί ύπό τής παιδείας, διετέλεσαν ύστερον άμιλ- 
λώμεναι προς άλλήλας περί τής αρχής.

Καί πρώτον βλέπομεν έν αύτη τούς Έ τ α  ί

ου ς ,  ο'ίτινες ώνομάσθησαν ύστερον ρ co σ — 
σ όφρονε ς ·  μετ’ αύτούς δέ τούς σ τ ρ α τ ι ω 

τ ι κ ο ύ ς ,  η πολεμάρχους, ών αρχηγός ήτο ό 
άτρομος καί γενναίος Κολοκοτρώνης, ώτινι ή 
άλωσις τής Τριπο'λεως περιεποίησε νέαν δόξαν. 

Λλλ’ ούτοι, μηδέν άλλο πλήν τοϋ πολέμου προ- 
νοοΰντες, ήξίουν ινα διέπωσιν αύτον κατά

τήν έαυτών γνώμην, καί ασμένως αν διη'ρουν 
τήν Ελλάδα είς πολλάς μικράς αύτονόμους 
ηγεμονίας ύπέρ τών αρχηγών. Τέλος δέ βλέ- 
πομεν έν αύτή τήν μερίδα τών π ρ ο ε σ τ ώ τ ω ν  

η πολιτικών, ίσχυροτάτην καίπολλήν μάλιστα 
εν τή Πελοποννήσω, ήτις δέν διωκεΐτο κατά 
τήν κατοχήν τών Τούρκων ομοίως τή λοιπή 
Ελλάδι. Διότι έν ω ή Αιτωλία , ή ’ Ηπειρος καί 
ή Θεσσαλία, στρατιωτικώς διοικούμεναι, άν- 
τέταττον τούς 'Λρματωλούς αύτών προς τούς 
Τούρκους, ή Πελοπόννησος ( έξηρημένης τής 
Μάνης, ήτις διεφύλαξε τά  άρχαΐα φεουδαλικά 
καί στρατιωτικά ί,’θη διωκεΐτο ίδιωτικώς. Ο 
δέ λαός αύτής δεν συνεστέλλεττο είς τάς φω- 
λεας τών Αρματωλών, άλλ’ είς τόν δήμον, 
ό<;τις, διοικούμενος παρά τών προεστώτων, άν- 
θίστατοπρός τήν δουλείαν, πιεζόμενος, ύποτατ- 
τόμενος καί καρτερών. Ή κατάστασις αύτη τής 
ΙΙίλοποννήσου έ'σχε μεγάλην ροπήν πρός τήν 
άναγεννωμένην πατρίδα. Έπειδή έξ αύτής έγεν

νήθη τό δημοτικόν πνεύμα τό άναζωπυρήσαν 
συμπασαν τήν Ελλάδα, καί έπιρρώσαν τήν ψυ
χήν των Έλλη'νων έν τοΐς κινδύνοις κατά τήν 
παλιγγενεσίαν τοΰ έ'θνους.

Οί προεστώτες τής Πελοποννήσου, συνελ- 
θόντες εις τήν Επίδαυρον , άπήτησαν άναβο-

ώντες ΐνα κατασταθή τάχιστα πολιτεία έ'ννο- 

μος, ύποτάττουσα τούς στρατιωτικούς κοινώ 
τινι νόμω.

Αυτοί δ ’ άνηγόρευσαν πρόεδρον τον Μαυ- 
ροκορδάτον , οστις φρονίμως πολιτευσάμενος 
είρήνευσεν ήδη έν όλίγαις έβδομάσι τήν ηπει
ρωτικήν Ελλάδα.

Περί δέ τόν Μαυροκορδάτον συνετάχθησαν 
πρός τούτοις καί οί βουλευταί τών νήσων, καί 
οί τής εύγνωμονούσης Αιτωλίας· τέλος δέ πάν
τες οί έν Εύρώπη έκπαιδευθέντες Έ λληνες καί 
οί φιλέλληνες.

Ή πομπική πραξις δι’ ής οί Έλλτνες έπε- 

κύρωσαν τήν παλιγγενεσίαν αύτών, όνομαζομέ- 
νη μέχρι τοΰδε ψήφι σμα τ ή ς  Ε π ί δ α υ ρ ο υ ,  
ήτο έ'ργον τοΰ Μαυροκορδάτου, οστις τότεέ'οωσε 
τήν Ελλάδα έκ τών άπό τής νέας πολιτικής 

καταστάσεως, τής σφοδρότητος τών παθών, 
τής μνησικακίας τών παρελθόντων δεινών , τοΰ 
αδήλου μέλλοντος καί των άντιζν,λουμένων με
ρίδων καθ’ έκάστην άναφυομένων κινδύνων. Τό 
ψήφισμα τής Επίδαυρου ήτο συνταγματικόν , 

περιέχον τήν αρχήν πασών τών προνομιών, 
ών απολαύει νΰν ή Ελλάς· ήτο σύνταγμα με- 
γαλομερώς έσχεδιασμενον, περιέχον θεσμούς 
μάλλον γενικούς ή διατάγματα λεπτομερή ,
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διαγρά'.ον κατάστασιν πολιτείας, οποίαν άν 
έ'θετο λαός μή αύτονομούμενος, καί ετι πολε- 
μών περί τής χώρας.

’Αφοΰ άνέμνησε τά ατυχήματα τοΰ έθνους, 
καί άπεκήρυξε τά δίκαια αύτοΰ πρός τήν αύτονο- 

μίαν, ή συνέλευσις, πειθομένη τώ  παντοδυνάμω 
Μαυροκορδάτω, εύξατο εύχήν ΐνα κατασταθή 
είς τήν Ελλάδα μοναρχία , αι δέ ’Αθήναι μη- 
τρόπολις αύτής. Απεκήρυξε δέ την γνώμην 
ταύτην μάλιστα πρός τό δοΰναι ασφάλειαν τοΐς 
έν τ τ  Ευρώπη ίσχύουσι φίλοις τής Ελλάδος, 
άγνοοΰσιν έτι τήν φύσιν τής Ελλχνικής έπα
ναστάσεως.

Δέν δυνάμεθα ΐνα διαγράψωμεν ένταΰθα τά 
καθ’ έκαστα τών πολιτευμάτων τοΰ Μαυροκορ
δάτου καί τούς μεγάλους αύτοΰ πόνους πρός 
τό καταστήσαι τ£ν νέαν διοίκησιν , τά δικα

στήρια , τά  στρατιωτικά, τό ναυτικόν , άμα 
δέ μεταπεΐσαι τούς βασιλείς τής Εύρώπης, 

όκνοΰντας ΐν άποφαίνωνται άντικρυς τήν πρός 
τήν Ελλάδα εύμενή αύτών γνώμην. Εκδέ  τών 
λεπτομερώς ιστορηθέντων παρά τών νεωτέρων 
συγγραφέων τοΰ έθνους καί έκ τών απομνη
μονευμάτων φιλελλήνιον τινών γίνεται κατά
δηλον τό κυριώτατον τοΰτο, ότι ό Μαυροκορ- 
δάτος συνετέλεσεν εΐπερ τις καί άλλος είς τήν 
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος. Είναι δέ ούτος ή 
είκών τής πάλης τοΰ μηκέτι έ'η άφανισθέντος

ήρωϊκοΰ καί ήμιβαρβάρου πνεύματος τής πα- 
λαιάς Ελλάδος πρός τόν νοΰν τών νεωτέρων 
πεπαιδευμένων κοινωνιών. AtoTt, έπιψηφισθεν- 

τος έν Έπιδαύρω τοΰ συντάγματος της νέας 

πολιτείας, ή παιδεία κατίσχυσε τότε τής βαρ- 
βαρότητος· άλλά δυστυχώς δέν έπαυσε πολε- 
μουμένη ύπό τής στρατιωτικής μερίδος, κα- 
τορθωσάσης ΐνα συστείλη είς έν μόνον έτος τήν 

νέαν συνέλευσιν.

Ζ '.

Παρελθόντος δέ τοΰ χρόνου τούτου ή νέα 
έθνική συνέλευσις συνήλθεν είς τό νΑστρος έπί 
τών ακτών τοΰ κόλπου τοΰ Ναυπλίου. ’Αλλ ’ ή 
τών δύο μερίδων παλη έπανελήφθη πάλιν επί
μονος καί μανιώδης , αί δέ έκ τής καταστά- 
σεως ταύτ/,ς άπορίαι ηύξήθησαν έκ τής κατά 
φύσιν περί τάς έκλογάς απειρίας τών 'Ελλή
νων , άποστειλάντων είς ί^στρος πλήθος βου
λευτών. Έ ξ  έκαστου δήμου έφθανον τρεις, τέσ
σαρες, πέντε ή καί πλείονες βουλευταί έκ- 
προσωποΰντες έκαστος τήν ιδίαν μερίδα. "Αλλοι 
δέ πολλοί άπεοτάλησαν ύπό τών είς τά όρη 
τής Ελλάδος διεσπαρμένων στρατιωτών, καί 
άλλοι τέλος ήλθον αυτόκλητοι, όπως έπιτελέ- 
οωσι τά ιδια βουλεύματα.

I ! '.

11 έν νΑστρει έθνική τών Ελλήνων συνέλευ-

σις παρεΐχεν όψιν γραφικωτάτην καί παραδο- 
ξοτάτην, οποίαν ούδέποτε είδέ τις έν ούδεμια 

άλλη συνελεύσει. Ή κωμόπολις τοΰ \στρους 
είναι έκτισμενη έν εΐδει αμφιθεάτρου επί τής 

αποτόμου κλιτύος γυμνοΰ τίνος βράχο*, βα

θύς δέτις χείμαρρος διαιρεί αύτήν είς δύο συν

οικίας συναπτομένας διά κορμών δένδρων , 
έρριμμένιον ώς γεφυρών έπί τών χειλών τής 
χαράδρας, είς ήν ρέει ό χείμαρρος. Τοιαύτη δέ 
ήτο ή πρός άλλήλας έ'χθρα καί άμιλλα τών 
δύο μερίδων, ώστε έκριναν φρόνιμον ΐνα κατα- 
στήσω σι, τόν χείμαρρον μεταίχμιον αύτών 
γραμμήν. Καί οί μέν στρατιωτικοί έστρατο- 
πέδευσαν έν τή μια όχθη, οί δέ προεστώτες η 
πολιτικοί έν τη έτέρα, παρατηροΰντες άλλη'
λους, ύβρίζόμενοι καί προκαλούμενοι δ ι’ όλης 
τής ή ρ ,εΓ α ς  , άνάπτοντες δέ πυρά κατά τήν 
νύκτα , καί άγρυπνοΰντες, όπως προφυλάςωσιν 

έαυτους άπό τίνος νυκτερινής έπιδρομής.
ΪΧ/,ά τοΰ Μαυροκορδάτου έλθόντος έκ Με

σολογγίου μετά φρουρϊς τετρακοσιων Αρματω
λών , τά μέν πάθη βαθμηδόν ήρξαντο ΐνα κα- 
τευνάζωνται, ή δέ συνέλευσις ήδυνήθη τέλος 
ΐν’ άρχηται τών έργων , τών νησιωτών μάλι
στα χάριν, οϊτινες άπετέλουν τρίτην τινά ίσορ- 
ροπον μερϋα .

("Επεται συνέχεια.)



Ρ Α Μ Ε Σ Η Σ

Ο  Μ Ε Ι Α Μ Ο Τ Ν
♦η

Η Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ

Π Ρ Ο  3 3 0 0  Ε Τ Ω Ν .

(Ν ΕΩ ΤΛ ΤΑ Ι Κ Α Ι ΙΟ Κ ΙΜ Ω Τ Λ Τ Λ Ι Ε 2 Ε Ϊ Ρ Ε Ϊ Ε Ι Ϊ . )

« Ή  δέ τη ; ιστορίας δύναμις, επί πάσαν την οι
κουμένην διήκουσα, τον πάντα τάλλα λυααινό 
μενον χρόνον έχει φύλακα της αιωνίου παρα- 
δόσεως τοΐς έπιγινομενοις. Τοΐς δέ δι’ αρετήν 
περιποιησαμένοις δόξαν αι πράξεις άπαντα τον 
αιώνα μνημονεύονται διαβοοψεναι τώ θειοτάτω 
της Ιστορίας στόματι. »

(Διο'δ. Σικελ. Βιβλ. A Κεφ.  3. )

Οί πρώτοι κάτοικοι.

Τώνδοκιμωτάτων ιστορικών καί γεωγράφων 
οί μάλιστα έγκύψαντες τη σπουδή της y ώ
ρας και της ιστορίας της Αίγυπτου, άπό του 
Ηροδότου μέχρι του Σαμπολλώνος, άπεφή- 
ναντο όμοθυμαδόν δτι ό Νείλος οϋ μόνον έδιο- 
ρ/,σατο τή Αϊγύπτω την γην και την ευφορίαν,

Ερείπια των Θηβών.— Καρνάκ.

αλλα και κατώκισεν αυτήν και συνετέλ^εσεν εις 
την ήμέρωσιν και παιδείαν τών ιθαγενών αυτής 
κατοίκων, κατελθόντων μετ αύτοΰ άπό μεση μ- 
βρίας, η της επί την έρημον έσχατης Αιθιο
πίας, επί την άρκτον.

Αλλ οί δοκιμώτατοι τών εσχάτως τάς 
καθο'λου περί Αίγυπτου ιστορίας πραγματευσα- 
μένων, μάλιστα δέ οί Γερμανοί καί οί γερρ,α— 
νιζοντες, τεκμαιρόμενοι έ'κ τε άλλων και έκτών 
σημείων του προσώπου καί του σχήματος του 
κρανίου τών επί τοΐς άρχαίοις μνημείο ις άπει- 
καζομένων Αιγυπτίων, καί έκ τών ανδριάντων 
αυτών, μάλιστα δέ έκ τών καθ’ έκάστην έκ 
τών νεκροπόλεων αύτών εκτυλισσόμενων τ ε -  
ταριχευμένων νεκρών, διισχυρίζονται ό'τι οί 
πρώτοι της Αίγυπτου κάτοικοι την έναντίαν 
ήλθον οδόν, άνελθόντες άπ’ άρκτου έπί την 
μεσημβρίαν, ήτοι άπό της ’Ασίας, ό'τι ό λαός 
αύτης παρήχθη έκ τής συμμιγίας τριών δια
φόρων φυλών, ήτοι έκ τής λεγάμενης γνησίας 
αιγυπτιακής, ή τής τών προγόνων τών νυν 
Κοπτών, ών ό τύπος άναμιμνη'σκει τα αγάλ
ματα και τας σφίγγας τών Θηβών ■ δεύτερον 
δέ έκ τής ινδικής· καί τρίτον έκ τής νουβι- 
κής, ήν οί νεώτεροι άνθρωπολόγοι καί άνατο- 
μοι καταταττουσιν ώς την Κοπτικήν εις την 
λεγομένην φυλήν τών Βερβέρων.

« 'II γλώσσα τών νυν Κοπτών, λείψανον μι
κρόν τής αρχαίας Αιγυπτιακής γλώσσης, λέ
γει ό βαρών ’Εκστάίν ( Recherches SU1’ 
Γ humanite p rim itive), είναιάναμφιλέ- 
κτως έν τών πολυτιμότατων λειψάνων τών 
παναρχαίων ασιατικών γλω σσώ ν διότι έν 
αύτΫ) εΰρίσκομεν πολλάς λέξεις, ών ισοδύναμον 
εΰρίσκεται πάλιν έν τη σανσκριτική. Αΐ δημο- 
τικαί θρησκεία·, τών Ινδιών, αϊτινες τά μέγι
στα διαφέρουσι τής θρησκείας τών Βεδών, πα- 
ρεχουσιν ομοιότητα έμφανεστάτην προς τάς 
θρησκείας τής αρχαίας Αίγύπτου. "Οθεν μυρία 
μοι φαίνονται ό'τι παρορμώσιν ημάς προς τό 
άναζητεΐν έν τη τού ’ίνδοΰ κοιλάδι την έδραν 
τής πρώτης τού ανθρώπου ήμερώσεως καί παι
δείας, μετενεχθείσης εις τήν-κοιλάδα του Νεί
λου πρωϊαίτατα, εις έποχήν δηλαδή άρχαιο- 
τέραν τής άπο τών Κουσχιτών κατακτήσεως 
τών άρυανικών καί σημητικών φυλών τής με
σημβρινής Ασίας. »

Ο αίγύπτιος ίερεύς Μανέθων έπετάχθη παρά 
τίνος τών Πτολεμαίον ϊνα συλλέξη ελληνιστί τάς 
εθνικας των Αιγυπτίων παραδόσεις κατακειμέ- 
νας έν τοΐς ίερατικοΐς άρχείοις τής πατρίδος 
αυτού, καί συντάζη κατάλογον τών βασιλικών 
γενών τής Αίγύπτου. ’Εκ τών τριών τόμων 
τής αιγυπτιακής αυτού ιστορίας διεσώθησαν

μικρά τινα τεμάχια και κατάλογοι βατιλέων 
παρά τισι μεταγενεστέροις μοναχοϊς χριστια- 
νοΐς χρονογράφοις, Εύγενίω τώ  Αφρικανω, 
Εύσεβίω και Συγγέλλω, αλλα και ταΰτα ούτω 
έπιδιεσκευασμένα και συντετμημένα, «όστε 
άδικον αν ήτο ϊνα νομίση τις αυτόν υπεύ
θυνον πάντων τών έν αύτοΐς άναχρονισμών 
καί αντιφάσεων. Αλλα, βλέποντες την τε
λείαν διαφωνίαν του 
Μανέθωνος, άποδίδον- 
τος τεσσαράκοντα η 
πεντη'κοντααίώναςτοΐς 
δεκαπέντβπρώτοις βα
σιλικούς γένεσι τής Αί
γύπτου, προς τον Η 
ρόδοτον άποδίδοντα, 
δύο προ αύτοΰ αίώσι,· 
μόνον 44  3 έτη , ανάγ
κη ϊνα παραδεχθώμεν 
οτι ό ίερεύς Μανέθων 
ή , άπορων πάσηςπρός 
τοιοΰτο έργον κριτικής 
καί ιστορικής ικανό
τητας, αντέγραψε συγ- 
κεχυμένον τινά κατά
λογον βασιλέων , 
ήθέλησεν ϊνα προσαρ- 
μόση τά χ ρονικά αύτοΰ 
τοΐς παρά τών ιερέων 
τής Αίγύπτου πεπι- 
στευμένοις μύθοις, ώς 
οί εύγενεΐς οίκοι καί 
άπαντα τά άρχ αία ε θνη 
κατελογίζοντο τήν εύ- 
γενειαν αύτών ούχΐ 
προς τάς πράξεις, αλ
λά προς τήν πολυχ ρό- 
νιον αυτών ύπαρξιν
{ Yolnay, recher
ches sur l ’histoire 
ancienne).

Χλλ’ ή έμβριθής 
ιστορία δεν δύναται ϊν 
άποδεχθή λόγους μή 
ελεγχομένους δι’ α
ναμφισβήτητων συγ- 
χρονισμών. Κατά τούς 
αστρονομικούς υπολο
γισμούς τού Baillv 
κ α ίτo α C o lle b ro k e , 
τού Lalisen, AVilson καί Ααπλασίου τό 
πρώτον κατα τήν ιστορίαν γνωστόν τής οικου
μένης συμβάν είναι ή έμφάνισις τών Άρυας έπί 
τής γής, τριάκοντα αίώσι π . X . ,  άλλ’ ούχί 
επεκεινα, καθ ήν έποχήν έκτίσθησαν τά πρώτα 
μνημεία έπί τού άρχεγόνου έδάφους τών Θη
βών.

Διορύττοντες τάφρον τινά ή διώρυγα έν τώ 
έδάφει τής ύπό τού Νείλου άρδευομένης ποτα- 
μοχωστου κοιλάόος εΰρίσκομεν πάντοτε στι
βάδα φυτοφόρου γής επτά ή οκτώ αέτοων τό 
πα/.ος, γέννημα τής ΐλύος, ήν ό Νείλος διά 
την.κατ έτος άνάβασιν άπέθεσεν άπό αιώνων 
εις τον άμμώδη πυθμένα τής ήπειρωθείσης 
θαλάσσης, μεστόν κογχών καί όστρακοδέο- 
μων καί άλλων έναλίων τυπωμάτων. Κατά 
δε τας ακριβείς έρευνας τών Γάλλων μηχανι
κών τής μεγάλης έπί Βονοπάρτου έπί τήν Αί
γυπτον έκδρομής ΰπελογίσθη ότι ή έπίκλυστος 
τής Αίγυπτου γη ύψούται κατά 12 6  χιλιο
στόμετρα ανα έκαστον αιώνα. Διαιρούντες δέ 
δια τών 1 2 6  χιλιοστομέτρων τά οκτώ μέτρα

εΰρίσκομεν 6 , 3 5 0  έτη , εις ά βεβαίως δεν δύ- 
νανται ινα είσαχθώσιν οί πεντη'κοντα αιώνες 
τών πρώτων βασιλικών γενών τής ίστοοίας 
τού Μανέθωνος, έκτος αν ήθέλομεν ϊνα παρα- 
τείνωμεν έντός τού Μηνά καί τών τάς Ιΐυρα- 
μίδα: ίδρυσάντων βασιλέων τήν έποχήν καθ ήν 
οί Αιγύπτιοι ήρίθμουν τον ένιαυτόν κατά τ ε 
τραμηνίαν, Λπόδειςις δέ τούτου, λέγει τ ι ;

Ερείπια τών Θηβών. —  Καρνάκ. —  Ο μεγας πυλιον.

τών σφοδρών ύπερμάχων τής μεγάλης αρχαιό
τητας τής Αίγυπτου1, ότι βραδύτερον, έπελ- 
θούσης τής κατά δώδεκα μήνας χρονολογίας, 
οί Αιγύπτιοι διέκρινον τρεις ώρας, άποτελου- 
μένας έκάστην έκ τεσσάρων μηνών, αϊτινες 
έγράφοντο ίερογλυφικώς δια τής λέςεως t e r ,  
καί διά τίνος σημείου, όπερ σημαίνει άδιαφό- 
ρως έ'τος ή ώραν2.

Ή πόλις λοιπόν Θίνις, έξ ής λέγουσιν ό'τι

1 D r Η . B ru g sch , de l’E g y p te  depuis les 
p rem iers tem ps de son existence ( εις 4ov, έν 
Λειψία 1 859 , σελ. 2 6 . )

2 Οί δ’ ιερείς τών Αιγυπτίων, τον χρόνον άπό τής 
Ίΐλείου βασιλείας συλλογιζο'μενοι μέχρι τής ’Αλε
ξάνδρου διαβάσεως εις τήν Ασίαν, βασίν Οπάρχειν 
ετών μάλιστα πως δισμυρίων καί τρισχιλίων . . . 
Απίστου δ’ οντος του πλήθους τών ετών, επιχειροΰσί 

τινες λέγειν, ότι τό παλαιόν, οίπω τής περί τον ή'λιΟν 
κινήσεο)ς επεγνωσμένης, συνέβαινε κατ3ι τήν τής σε
λήνης περίοδον άγεσθαι τον ενιαυτόν. Διόπερ τών ετών 
τριακονθημέρων όντων, ούκ αδύνατον είναι βεβιωκέ- 
ναι τινας ετϊ] χίλια καί διακόσια . . . ΙΙαραπλιίσια 
δέ λέγουσι καί περί τών τριακόσια έτη δοκούντων 
άρξαι. Κατ’ εκείνους γαρ τους χρόνους τον ένιαυτόν 
άπαρτίζεσθαι τέτταρσι μησί, τοΐς γινομένοις κατα τας

ές-?λθεν ό γενεάρχης του πρώτου βασιλικού 
γένους Μηνάς, έκτίσθη πολύ ύστερον. *

Β '.

Πρώτη -ολιτείας κατάστασις.—  ίΐ τέχνη.

« “Ερχομαι δέ περί Αίγυπτου μηκυνέων τον λόγον, 
ότι πλειστα θωυμάσια εχει ή άλλη πασα χιόρη, 
καί έργα λόγου μέζω παρέχεται προς πασαν 

χωρην· τούτων ένε
κα πλέω περί αυτής 
εϊρήσεται. »

( 'Ηρόδ. Βιβλ. 
Β '. Κεφ. 3 5 .)

Εννέα ή δέκα αί- 
ώσι μετά ταΰτα δίο- 
ρώμεν τό πρώτον τούς 
λαούς τής κοιλάδος του 
Νείλου ημερωμένους 
καί παιδευομένους τήν 
παιδείαν, ήστινος οί 
ιστορικοί έ'μελλον ϊνα 
έκφέρωσιν εις τό φώς 
μόνον τήν παρακμήν. 
Διηρημένοί εις πολ
λά συστήματα, ών ή 
έν Νουβία Beheni, αί 
Θήβαι, ή Ήρακλειού- 
πολις καί ή Μέμφις, 
πόλεις νΰν μεν έλεύΟε- 
ραι, νΰν δέ φόρου ύπο- 
τελεΐς, αείποτε δέ άν- 
τίζηλοι προς άλλήλας, 
ήσαν αί κυριώταται 
έστίαι, οί λαοί ούτοι 
φαίνονται ότι είχον 
Ιον Κοινήν άλλη'λοις 
πολιτείας κατάστασιν 
άνακειμένην εις τήν 
κατά φυλ̂ άς διαίρεσιν, 
έπελθοΰσαν έκ τών με- 
τοικισμών φύλ.ων ετε
ρογενών καί τών επαλ
λήλων κατακτήσεων· 
2 ον Θρησκείαν, ούσαν 
συνθετικήν άπόρροιαν 
τής τερατώδους δεισι- 
μονίας τών Κουσχι- 
τών, τοΰ σημητικοΰ 
Σαβεϊσμοΰ καί τής λα
τρείας τής φύσεως τών 

’Αρυανών 3 ον Γλώσσαν, ήτις, παραχθεΐσα έκ 
τής κράσεως τών γλωσσών τών ποικίλων τούτων 
φύλων, διέφερε κατά τούς νομούς καί τάς μη- 
τροπόλεις, καί ής προϊόντος τοΰ χρόνου οί ιερείς 
εύρον γραφικήν παράστασιν, άλφάβητον ιερόν, 
ούτινος πάντες οί ναοί είχον τήν προπαιδεύου- 
σαν έπιστήμην 4ον Παράδοξον καί ίδιον τρό
πον ταφής, προκύψαντα έκ τής πολυχρονίου 
καί πίκρας πείοας τών άποτελεσμάτιον τών

Ικάστων τών χρόνοιν ώρας, οίον εαρος, θέρους, χει- 
μώνος. Αφ1 ής αιτίας καί παρ’ ένίοις τών Ελλήνων 
τους ένιαυτους ώ ρους καλεΐσθαι, καί τας κατ’ έτος 
άναγραφας ώρογραιρίας προσαγορευεσθαι.

(Διόδ. Σικελ. Βιβλ. A '. κε®. 2G .)

1 Βασιλεΰσαι δέ πρώτον Αίγύπτου άνθριόπων έλε- 
γον (οί ιερείς) Μήνα. Έ π ί τούτου, πλήν τοΰ Θηβαϊ- 
κοΰ νομοΰ, πασαν Αϊγυππον είναι έλος καί αυτής 
είναι ούδέν ΰπερέχον τών ένερθε λίμνης τής Μοί- 
ριος έόντων, ές τήν ανάπλους άπό θαλάσσης έπτ ι̂ 
ήαεοέων έστί άνίι τον ποταμόν . Καί ευ μοι έδόκεον 
λέγειν περί τής χώρης· δήλα γίιρ δή καί μή προα- 
κούσαντι, ίδόντι δέ, οτι Αίγυπτος, ές τήν ^Ελληνες 
ναυτίλλονται, έστι Αΐγυπτίοισιν έπίκτητός τε γή καί 
δώρον τοΰ ποταμού . . .

Τών γαρ ούρέων τών είρημένων τών υπέρ Μέμφιν



'7*εριοόικων κατακλυ<Τ|/.(ύν τοΰ Νείλου  ̂ οίτινες^ 
στ,ποντες τους νεκρούς  ̂ ε^ειργάζοντο νοσχο^ε- 
στατον τον αέρα καί το υ&ωρ · και 5 ον Την 
οικουριαν και το χοος τούς ζένους, [./.άλιωτα 
δέ πρός του; νομάδα; τών [«θορίων, μίσος 
και καταφρόνησιν.

Φαίνεται δε οτι κατα τήν άρχαιοτάτην τού
την εποχήν, καθ’ ήν ή Αίγυπτος ητο διαμε- 
μερισμένη, ώ ; ύστερον ή 'Ελλάς, εις πολλά; 
δημοκρατίας καί βασιλεία;, ή παιδεία καί ή 
τέχνη ελαβον έν αύτή μεγίστων έπίδοσιν. Μά
λιστα οέ ή τέχνη άπομιμουμίνη ούχί τού: 
ύστερον ύπό τών ιερέων όρισθίντας καί έπιβλη- 
θεντας αύτή τύπου;, άλλ’ άπλώς την φύσιν, 
ώς ή ελληνική, άνήχθη εϊ; την έσχάτην εντέ
λειαν. Ή έπ’ εσχάτων γενομένη έ;εύοεσι; δύο 
αγαλμάτων τ·?,; εποχή; ταύτη; κατέπληξε 
του; αρχαιολόγου;, καταδείξασα αίφνη; την 
μέχρι τοΰδε τ η ; γενέσεω; καί ποοεία; τη ; 
αιγυπτιακή; τέχνη; παντελή ημών άγνοιαν. 
Εκ των λειψάνων τούτων έγένετο κατάδηλον 

οτι άπαντα τά μέχρι τοΰδε διασωθέντα αιγυ
πτιακά μνημεία καί μάλιστα αγάλματα καί εί
δωλα, ών γέμουσι τά  μουσεία τ η ; Ευρώπη; 
εΐ καί τά  πλεΐστα έγένοντο κατά την πολιτι- 
κην ακμήν τ η ; Αίγυπτου, ανάγονται εΐ; την 
παρακμάσασαν καί ύπό τών ιερατικών νόμων 
δεσμευθεΐσαν τέχνην, άπαραλλάκτω; ώ ; ή 
παρακμασασα του αίώνος του Περικλεούς έλ- 
ληνική τέχνη, δεσμευθεΐσα ύπο του χριστιανι
σμού, απεληςεν εις την άπειρόκαλον άπομίμησιν 
παραδεδεγμένων τινών τύπων, καί έξέπεσεν είς 
την Βυζαντινήν λεγομένην τέχνην. Καί ώς, 
έαν η μεν ιστορία της λαμπράς εποχής της 
Ελλαόος εμενεν ήμΐν άγνωστος, ώς ή τής 

παναρχαιας Αίγυ'πτου, τά δέ μνημεία τής γνή
σιας ελληνικής τέχνης ήφανίζοντο παντελώς, 
όεν ήδυναμεθα ίνα λάβωμεν έννοιαν τής άο- 
χαιας ελληνικης τεχ^νης απο τών Βυζαντινών 
εικόνων ουτω, βλεποντες νυν τά έργα τής 
παρακμασάσης αιγυπτιακής τέχνης, ών βρίθου- 
σ>. τά μουσεία τής Ευρώπης, άδυνατοΰμεν ΐνα 
έννοήσωμεν οποία τις αΰτη, όταν, έλευΟέρα παν
τός δεσμού, κρινουσα την συμμετρίαν τών έρ
γων από τής κατά την ορασιν φαντασίας, άπε- 
μιμειτο ώς ή ελληνική άπλώς την φύσιν.

Αλλ ομωςτά δύο ταΰτα αγάλματα, τό μέν έκ 
πορφυρίτου, άπεικάζοντος γραμματέα καθήμε- 
νον, συγκεκαμμενων τών γονάτων (ευρισκόμενον 
νυν εν Λουβρω.), το δε ζυλινον (ευρισκόμενον 
νυν έν τώ  αΐγυπτιακώ μουσείω Βουλάκ παρά 
το Κάϊοον ) , άπεικάζον ιερέα βαίνοντα, κατέ
λυσα > πασας τας περι αιγυπτιακής τέχνης έπι- 
κρατησασας δοςας. Διότι, ανηκοντα εις την 
εποχήν ταύτην, τιμώνται επί τη έναργεΐ άπο-

πολιν κείμενων το μεταξύ έφαίνετό μοι είναι κοτε 
κόλπος θαλάσσης, ώσπερ γε τά περί Ίλιον καί Τευ- 
θρανίην καί Έφεσόν τε καί Μαιάνδρου πεδίον 
Είσοδέ καί άλλοι ποταμοί ου κατά τον Νείλον εόντες 
μεγάθεα, οίτινες έργα άποδεξάμενοι μεγάλα είσί· των 
εγω φ^άσαι εχω ούνόματα καί άλλων καί ούκ ήκιστα 
Αχελώου, ός̂  έε'ων δι’ Ακαρνανίης καί έξιείς εις θά

λασσαν των Έχινάδων νήσων τάς ήμίσεας ήδη ήπει
ρον πεποίηκε.

Τά περί Αίγυπτον ών καί τοϊσι λε'γουσιν αυτά 
πείθομαι,^και αύτός ουτω κάρτα δοκέω είναι, ίδών 
τε την Αίγυπτον προκειμε'νην τής έ/ομε'νης ’ γ ή ς  ? 
κογχυλιά τε φαινόμενα επί τοϊσι ουρεσι καί άλμην 
επανθέουσαν, ώστε καί τάς πυραμίδας δηλέεσθαι καί 
ψάμμον μοΰνον Αίγυπτου ορος τοϋτο το ύπέρ Μέμ- 
φιος εχον, προς δέ τή χώρη ούτε τη Αραβίη προσούρω 
Ιουση τήν Αίγυπτον προσεικέλην ουτε τήΑ ιβύη, ου 
μην ουδέ τη Συρίη, αλλά μελάγγαιόν τε καί κάταρ- 
^ηγνυμενην υπό του ποταμού· τήν δέ Λιβύην ίδμεν 
Ιζυθροτερην τε γην καί υποψαμμοτέρην, τήν δέ Άρα- 
βιην τε και Συριην άργιλωδεστέρην τε καί ύπόπετρον 
εοΰσαν ( Ήρόδοτ. Βιβλ. Β ' .  Κεφ. 4 —  1 2 .)

μιμήσει τής φύσεως, άπεικάζοντα καί τήν 
μορφήν καί τό ήθος τών ύποτυπωθέντων αν
θρώπων. Μάλιστα δέ ό ξύλινος ίεοεϋς, ό'σ- 
" · ;  βεβαίως είναι ομοίωμα εςεργασθέν κα τ’ ει
κόνα ζώντος ίερέως, παριστα άνθρωπον ζώντα, 
βαίνοντα καί διανοούμενον εΰφοόσυνα. Οί 
υαλινοι αϋτου οφθαλμοί είναι τοσουτον επιτη- 
δειως κατεσκευασμένοι, ώστε άαφιβάλλοαεν 
αν οι όπι τη κατασκευή τεχνητών οφθαλμών 
περίφημοι σύγχρονοι ήμιν τεχνίται δυνηθώσι 
ποτε ιν άναχθώσιν εις τοσαύτην ένάργειαν · 
διότι δεν άπεικάζουσιν άπλώς τον όφθαλαόν 

/.Ρεμάτων, άλλ αποτελούνται έκ διαφό
ρων τεμαχίων ύαλου άνάλογούντων πρός τά 
όιαφορα τού οφθαλμού όργανα, τον κερατοειδή 
χιτώνα, τήν ίριδα, τήν κόρην κλπ, καί τυγ- 
χανοντων ουτω προσφυώ; καί τεχνηέντω; συν- 
ηρμοσμένων άλλήλοι;, ώστε ό θεωρών αυτά νο
μίζει οτι βλέπει αληθείς ζώντας οφθαλμούς, 
και απορεί πότερον θαυμάση μάλλον τήν λε
πτότητα τής συναρμογής καί τήν αλήθειαν τών 
χρωμάτων ή τήν έμφασιν αυτών.

Ι ι  όέ έπέλειπε τάς παρά τόν Νείλον οϊ- 
κουσας ταύτας φυλάς πρός τό συστήσαι 
κατα την περίοδον ταύτην ένα λαόν συμ
παγή; 1 πελειπετο καταστροφή τις, συμφορά 
κοινή ες εκείνων αίτινες, κραδαίνουσαι ή 
διαρρηγνυουσαι τούς άσθενείς δεσμούς τούς 
συνέχοντας άπάσας τάς έξ άλλοίων φύλων 
συσταθείσας κοινωνίας, δεικνύουσιν αϋταΐς τήν 
ανάγκην στενωτέρας οικειότητας, όπως δυνη- 
θώσιν ίνα, συνασπίζουσαι καί συμμετέχουσαι 
άπό κοινού τών κακοπαθειών καί τών αγώ
νων, άποσοβήσωσι τήν ένσκη^ψασαν κοινήν συμ
φοράν.

Ϊ Ι  Πρόνοια παρέσχε τούτο.

Γ '.

fl μεγάλη επιδρομή τών Ύκσώς.

'< Ιδου λαος [έρχεται άπο βορρά, καί ίθνη εςεγε:- 
θησονται απ’ εσχάτου τής γής.
Έρημος πασα ή γ η ! . . . »

(Ιερ εμ ία ς.)

Ιναι τότε βλέπομεν όρμώντα άπό τ ή ; προ; 
ανατολα; Ασιας τον πρώτον μετοικισμόν τών 
λαών, ον ή ιστορία μνημονεύει, χείμαόρον 
καταρρέοντα λάβρον άπό τών έν τώ  μέσω αυ
τής οροπεδίων, καί αύςανόμενον έκ τής συμ
βολής πολλών νομαδικών φύλων, άτινα παρέ- 
συρεν ανάρπαστα καθ’ οδόν, καί κατακλύ- 
ζοντα τον κοιλάδα του Νείλου, ήστινος ύπε- 
δουλώσατο τήν άρτισύστατον κοινωνίαν.

Ίεκμαιρομεθα δέ ό'τι ό λαός ούτος (  οί 
'Γκσώ; ή Ποιμένε; ) κατήλθεν ε ϊ; Αίγυπτον 
όρμώμενο; άπό τών ορών τ ή ; μέση; Α σία;, 
γενομένη; αείποτε αφετηρία; τή ; μάστιγο; του 
Θεου, έκ τε άλλων καί έκ τή ; σφοδρότητο; 
ττ;ς κινησεως αύτου, καί του ττρος αύτον άυ-ει- 
λικτου (/.ίσους τών κατακτηθέντων Αιγυπτίων^ 
όπερ, επελθούσης όψιαίτερον τής άπελάσεως 
τών κατακτητών καί της παλιγγενεσίας τής 
χωράς, ώθισε τά αιγυπτιακά στρατεύματα 
πέραν τού Τίγριδος καί τοΰέν Αρμενία Ταύρου.

Επί τή άπροσδοκήτω καί φοβέρα ταύτη 
συμφορά οι προφηται τών Θηβών καί τήςΜ έμ- 
φιδος ήδυναντο ίν άναβοήσωσιν, ώς ΰστεεον 
οί τών Ιουδαίων-

« Ιδου λαος ερχεται άπο βορ^α, καί έθνη έςεγερ— 
θήσονται απ’ εσχάτου τής γής.

Γοςον καί ζιβύνην κρατήσουσιν. ’Ιταμός εστι καί 
ουκ ελεήσει· φωνή αύτοΰ ώς θάλασσα κυμαίνουσα ·

εφ ίπποις και άρμασι παρατάξεται προς σέ, θυγάτηρ 
Σ;ων.

Ηκουσαμεν την ακοήν αύτοΰ* παρελύθησαν α! 
χεϊρις ,'μών · θλιψις κατεσχεν ήμας, ωδίνες ώς τι-  
κτουσης.

Μή έκπορεύεσθε εις αγρόν, καί h  ταΐς δδοΤς μή 
βαδίζετε- οτ: ρομφα'.α τών εχθρών παροικεί κυκλόθ-ν.

Ιδού ώς νεφέλη άναβήσεται, καί ώς καταιγίς τά 
άρματα αυτοΰ* κου^οτεροι άετων οί ίπποι αύτοΰ t 
Οϋαί ήμιν, ότι ταλαιπωροΰμεν !

Επέβλεψα επί τήν γην, καί ιδού ούθέν, καί εις τόν 
ουρανόν, καί ούκ ήν τά φώτα αύτοΰ.

Εϊόον τα ορη, καί ήν τρέμοντα, καί πάντα; τούς 
βουνοΰς ταρασσομένους.

Επεβλεψα, και ιδού ούκ ήν άνθρωπος, καί πάντα 
τα πετεινα τοΰ ούρανοΰ επτοείτο.

Ι.ίδον, και ιοου δ Καρμιλος έρημος, καί πασαι αί 
πο'λεις εμπεπυρ'.σμέναι πυρ! άπό προσώπου Κυρίου. 
Ερημος εσται πασα ή γή.

Από φωνής ίππέως καί εντεταμένου τόξου άνεχώ- 
ρησεπασα ή χώρα. Εΐσέδυσαν είς τά σπήλαια, καί 
είς τά άλση έκρυβησαν καί επί τάς πέτρας άνέβησαν. 
Πασα πόλις έγκατελείφθη· ού κατώκει έν αύταίς άν
θρωπος.

Έρημος πασα ή γη ! . . . » 1

Εν.αύθα ή μαρτυρία του Μανέθωνος είναι 
πολύτιμος διότι, εκπιπτων τού φρονήματος 
και ύποσκάπτων καί ύφαιρών τούς θεμελίους 
του περι τής τού έθνους αύτοΰ μεγίστης άρχαι- 
οτητος συστήματος, αναγκάζεται ίνα διηγηθή 
>./.ισταμενως τα κατα τήν ζενην ταύτην έπι- 
δρομήν. Παραθέτομεν ενταύθα αυτολεξεί τό πε
ρίεργον  ̂τούτο τεμάχιον τής ιστορίας αυτού, 
οιασωθεν παρά Ιωση π ω .

(< Εγενετό βασιλεύς ήμιν Γιμαιος όνομα- έκ τού
του ουκ οίδ’ οπως δ Θεός άντέπνευσε, καί παραδόςως 
έκ τών πρός άνατολάς μερών άνθρωποι τό γένος άση
μοι, καταθαρσησαντες, επί τήν χώραν έστράτευσαν, 
καί ραδίω ς α μ α χ η τ ί τα ύ τη ν  κ α τά  κράτος ε ί-  
λον. Και τους ήγεμονεύσαντας εν αύτή χειρωσάαενοί, 
το λοιπον τας τε πόλεις ωμως ένεπρησαν καί τά ιερά 
τών θεών κατέσκαψαν- πασι δέ τοίς έπιχωρίοις ε’/θρό- 
τατά πως έ/ρήσαντο, τους μέν σφάζοντες, τών δέ καί 
.α τέκνα και τας γυναίκας εις δουλείαν άγοντες. ΙΙέ- 
ραςοε^και βασιλέα ενα ε ; αύτών εποίησαν, ώ όνομα 
αύτω ήν ^άλατις. Και ούτος εν τή Μέμφιδι κατενί- 
νετο, την τε άνο> καί κάτω χώραν δασμολογών καί 
φρουράν Ιν τοίς έπιτηδειοτάτοις καταλείπων τόποις. 
Μάλιστα δέ καί τά πρός ανατολήν ήσφαλίσατο μέρη, 
προορωμενος Ασσυριών τότε μείζον ισχυόντων. Ευ
ρών δέ εν νομώ τώ Σ·χirr, πόλιν έπικαι’ροτάτην κει- 
μενην μέν πρός ανατολήν τοΰ Βουβαστ νου ποταμοΰ, 
καλουμένην δ’ άπό τίνος αρχαίας θεολογίας Auaoiv' 
ταυτην εκτισε τε και τοις τει^εσιν ό^υροιτάττ,ν εποίτ]- 
σεν, ενοίκιασα; αύτν) και πλήθος οπλιτών εις είκοσι 
και τεσσαρας u.uoia0ci; avspcov τ:ζοζ ο λ̂ακν ν̂ 
Αρξας δέ εννεακαίόεκα έτη τόν βίον ετελεύτησε. Μετά 

τοΰτον δε έτερος εοασίλευσε τέσσαρα καί τεσσαοά- 
κοντα έτη, καλούμενος Βηών. Μεθ’ ον άλλος Άπα-

\ Λ>- \ / ν .
/νας, ε ; και τριάκοντα ετη και μήνας επτά. Έ πειτα  
δε και Απωφις εν καί εξήκοντα, καί Ίανίας πεντή- 
κοντα καί μήνα ένα. Ε π ί  πασι δέ καί "Ασσις ε’ννέα 
καί τεσσαράκοντα καί μήνας δύο. ( Ή τοι έξ βασι
λείς εντός 2 5 9  ετών καί τριών μηνών). Εκαλείτο 
δέ τό σύμπαν αύτών έθνος 'Ί 'Κ Σ Ω Σ , τοΰτο δέ 
εστί βασιλείς ποιμένες· τό γάρ Ί  Κ καθ’ ίεράν γλώσ
σαν βασιλέα σημαίνει, τό δέ 2 Ω Ξ  ποιμήν ε’στι καί 
ποιμένες κατά τήν κοινήν διάλεκτον, καί οίίτω συντι- 
θέμενον γίνεται "Γ Κ Σ Ω Σ .

Τουτους δέ τούς προκατωνομασμένους βασιλέας 
τούς τών ποιμένων καλουμένων καί τούς έξ αύτών γε
νομένους κρατήσαι τής Αϊγύπτου φησίν έτη πρός τοίς 
πεντακοσίοις ένδεκα. Μετά ταΰτα δέ των Ικ τής Θη- 
βαίδος κκί τής άλλης Αίγυπτου βασιλέιον γενέσθαι 
φησίν επί τούς ποιμένας έπανάστασιν καί πόλεμον 
αύτοίς συρ^αγήναι μέγαν καί πολυχρόνιον. Έ π ί δέ 
βασιλέως ώ όνομα είναι Αλισφραγμούθωσις, ήττoJ- 
μένους φασί τούς ποιμένας 6π’ αύτοΰ, εκ μέν τής άλ-

1 'Ιερεμίας Κεφ. A ', Ε ' ,  καί Η '.

λης Αίγυπτου πάσης εκπεσεΐν, κατακλεισθήναι δέ είς 
τόπον, άρουρών έ^οντα μυρίων τήν περίμετρον, Ουα- 
ριν ονομα τώ τόπω · . · 1 ον οε Αλισφραγμουθιο- 
σεως υίόν Θούμμωσιν έπιχειρήσαι μέν αύτούς διά 
πολιορκίας έλείν κατά κράτος, καί τεσσαράκοντα μυ- 
ριάσι προσεδρεύσαντα τοίς τειχεσιν· επει οέ της πο
λιορκίας άπέγνο), ποιήσασθαι συμβάσεις, ΐνα τήν Αί
γυπτον έκλιπόντες όπως βούλωνται πάντες αβλαβείς 
άπέλθο)σι. » (Φλάβιος Ίώσηπος κατά Αππίονος. 
Απόσπασμα της ιστορίας τοΰ Μανέθωνος ).

Τήν διηγησιν ταύτην τοΰ Μανέθώνος βέ
βαιοί ήαΐν περισπούοαστόν τ ι μνημεϊον, μαρ- 
τύριον άναμφιλόγου ελέγχου, ιερατικός τις 
πάπυρος τού Βρεταννικού Μουσείου, λεγων·

« Συνέβη ίνα ή γή της Αίγυπτου γενηται υπή
κοος τών ξένιον (Aad-tous), και ηφανισθη καθ άπα- 
σαν τήν γην τής Αίγυπτου ή βασιλεία τών αύτο/θό- 
νων Φαραώ. Καί ό απόγονος αύτών Ra Sequomen 
ητο μόνον hac (ήγεμών) τής άνω Αίγυπτου. Οί δέ 
Aad-tous (οί ‘Γκσώς) κατείχον τήν δχυράν πόλιν 
τοΰ ήλιου (Θήβας; ή 'Ηλιούπολιν;), καί δ βασιλεύς 
αύτών ή Μεγαλειότης Apapias διέτριβεν έν Ha- 
Ouar*. "Απασα δέ ή χώρα ήτο φόρου υποτελής καί 
εφερεναύτώ τά κάλλιστα τών γεννημάτων, ώς ή κάτω 
χώρα (ή κάτω Αίγυπτος.) »,

« Καί ή αύτοΰ Μεγαλειότης Ra Apapias έξελέξατο 
τόν Θεόν Soutech Κύριον, δεν ήθέλησεν ίνα προσ
κύνηση ούδένα άλλον επιχώριον αίγύπτιον θεόν, καί 
κατέστησε ναόν εξ άγαθοΰ σκληροτατου λίθου. »

’Εν τώ  έβδόμω βιβλίω τού Στράβωνος άνα- 
γινώσκομεν ότι έν 'Ηλιουπόλει καί Μέμφιδι 
ύπήρχεν οικοδόμημα βαρβαρικόν πολύστυλον 
άμοιρον παντός κόσμου καί ζωγραφήματος.2 
'Ο δέ ναός τού Soutech (τού μόνου Θεοΰj ,  
δν κατέστησεν ό Σημίτης εικονοκλάστης Απα- 
πίας, ό βασιλεύς τών Ύκσώς, δεν είναι άραγε 
ό ναός τοΰ Στράβωνος εκείνος, ό ακαλλώπιστος 
καί άμοιρος παντός γλύμματος καί παντός 
γράμματος, ό έξευοεθείς εσχάτως παρά τοΰ 
Κυρίου Mariette, άπέχων ολίγα μέτρα τής 
παρά τάς πυραμίδας μεγάλης σφιγγός τής 
Γ ίζης; έν ώ εύρέθη φρέαρ πλήρες κατατεθραυ- 
σμένων άγαλμάτων θεών καί βασιλέων τοΰ 
τετάρτου βασιλικού γένους, μαρτυρούν τόπρός 
τά  είδωλα καί τήν θρησκείαν τών Αιγυπτίων 
μίσος τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ ναοΰ, καί παρ’ ώ ό αύ- 
τός αρχαιολόγος εύρε τάς κολοσαίας καί παρα- 
δό ξους έκ γρανίτου άνδροπροσώπους σφίγγας, 
αίτινες έςετέθησαν κατά τήν τελευταίαν παγ
κόσμιον έκθεσιν έν Παρισίοις καί είς τοσαύτην 
κατέστησαν άπορίαν τούς αρχαιολόγους διά τό 
σπανιώτατον τών άνό ρεικέλιυν σφιγγών, διάτό 
ιδιόρρυθμον τής τέχνης καί τών σημείων τοΰ 
προσώπου, άτινα ούδέν έχουσιν Αιγυπτιακόν, 
άλλ άπεικάζουσιν εναργέστατα τόν μαλητικόν 
τών Ύκσώς τύπον.

Καταληφθείσα κατά τήν νεα:άν αυτής ήλι- 
κιαν, καθ ήν αί μέν περί τήν έξουσίαν φιλο- 
τιμιαι τών αντί ζήλων φυλών, πόλεων καί 
γενών, διαιροΰσαι, έξησθένιζον αυτήν, ή δέ 
ιεροκρατία συνείθιζε μάλλον αυτήν πρόςθρησκευ- 
τικάς πανηγύρεις καί πομπάς ή είς πολεμικάς 
ασκήσεις, ή Αίγυπτος, οϋσα φύσει χώρα γεωρ
γική μάλλον καί βιομηχανική ή πολεμική, 
κατεκτήθη εύκόλως παρά τών Ύκσώς, οίτινες,

1 Ή  λέ ξις αυτη βεβαίως άρυανικής ετυμολογίας 
αρκεί ΐνα υπόδειξη τήν αληθή πατρίδα τών Ύκσώς. 
W are κατά τήν ζενδικήν γλώσσαν, καί W ara- 
Ovar κατά τήν πελβικήν ή άρχαίαν περσικήν σημαί
νει ώχυρωμένην πόλιν.

J  Εστι δέ τις καί πολύστυλος οίκος, καθάπερ εν 
Μεμφει, βαρβαρικήν έχοιν τήν κατασκευήν- πλήν 
γαρ τοΰ μεγάλοιν είναι καί πολλών, πολυστίχοιν τών 
στυλών, ούδέν εχει χάριεν, ούδέ γραφικόν, αλλά μα- 
ταιοπονίαν εμφαίνει μάλλον.

.(Στράβωνος Γεωγρ. Βιβλ. Ζ '. Κεφ. Α '.)

αγόμενοι ύπό τής άγριας αύτών φύσεως, καί έκ- 
καιόμενοι ύπό ενθουσιασμού θρησκείας είκονο- 
μάχου , κατέκλυσαν καταστρέφοντες πόλεις, 
μνημεία καί ναούς άπό τής μεσογείου μέχρι 
τών φυσικών αυτής πρός μεσημβοίαν ορίων.

Ε ' .

Οί καταρράκται τής Συήνης.— Ή  άμυνα. 
Οι υπέρ ελευθερίας αγώνες.

Τά πρός νότον ό'ρια τής Αίγυπτου άποτε- 
λοΰνται έκ τής γρανιτικής εκείνης όοεινής ό- 
φρύος, r'τις ολίγον ύπέρ τόν τροπικόν κύκλον 
καί παράλλτίλως αύτω διήκει άπό Λιβύης μέχρι 
τών άκτών τής Ερυθρά; Θαλάσση;, τέμνουσα 
τό ρεΰμα τοΰ Νείλου καί άποτελοΰσα τού; πε
ρίφημου; καταρράκτα; τ ή ; Συήνης, ύπέρ οΰς 
κεΐται ή νήσο; Φιλαί, εϊ; ήν καταλήγει ή εύ'- 
φορο; κοιλάς τοΰ Νείλου. Ή γρανιτική αυτη 
ορεινή όφρύς διέρχεται διά τοΰ Νείλου, άγο
νος,  έρυμνή καί γνοφώδης, συγκλείουσα τήν 
κοιλάδα αύτοΰ είς στενήν εντομήν τραχεΐαν 
καί φαραγγώδη, βρίθουσαν πετρών πυκνών καί 
μεγάλων, περί άς σχιζόμενον βιαιότερον τό 
ρεΰμα καί πολλάκις άνακλώμενον πρός εναντίαν 
τήν καταφοράν παλινδρομεί διά τής πεδιάδος, 
καί ένεχθέν έφ ικανόν τόπον πρός τήν μεσημ
βρίαν, άποκαθίσταται πάλιν έπί τήν κατά φύ
σιν φοράν, άποτελοΰν δίνας παλινδρομικά; έμ- 
φαντικωτάτας, άφ’ ών ποτίζονται τήδεκάκεΐσε 
ψιλαί ταινίαι γεωργησίμου γής, μόλις έπαο- 
κοΰσαι είς διατροφήν δέκα μυριάδων κατοίκων 
διεσπαρμένων είς μήκος εκατόν πεντήκοντα 
λευγών.

Καί ό'μως ή άγονος καί τραχεία αυτη χώρα, 
ή χ ώρ α  τ ών  λ ί θ ω ν ,  ώς όνομάζουσιν αυτήν 
οί Άραβες, άπήλλαξε τήν πλουσίαν καί εύ'φο- 
ρον Αίγυπτον τής άπό τών Ύκσώς δουλείας. 
Διότι όπισθεν τών γρανιτικών τούτων έρυμά-
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των συνηθροίσθησαν άπαντες οί άπό τής πανο- 
λεθρίας εκείνης περισωθέντες τών ήττηθέντων, 
οίτινες έλαβον έκ τής τραχείας ταύτης χ ώ 
ρας τήν ενέργειαν τήν παρορμήσασαν αύτούς 
είς έκδίκησιν. Άλλως τε δέ ύπεξέκαυσεν έτι 
μάλλον τήν τόλμην αύτών ή άφορία τήςνου- 
βικής γής, μή έπαρκούσης είς διατροφήν το - 
σούτων φυγάδων. Διότι έδέησεν ίνα έπιτρέ- 
χωσι ληστεύοντες καί λεηλατούντες τήν ύπό 
τών Ύκσώς κατεχομένην πάτριον γή.ν πρός τό 
άφαρπάζειν μέρος τών καρπών καί τοΰ σίτου 
δν αΰτη άφθόνως έδιδε τώ  ξένω. 'Ο δέ νομα
δικός η ά ρ μ α τ ω λ ι κ ό ς  ούτος βίος έγύμναζεν 
αύτούς άναγκαίως εις τά  πολεμικά τά  δέ 
σποραδικά κατορθώματα έπηύξησαν βαθμηδόν 
τό θάρρος καί τάς έλπίδας αύτών.

Προσήλθον δέ πρός αύτούς καί σύμμαχοι 
έκ τής Αιθιοπίας, καί ούτιος αί μέν έπιδρομαί 
αύτών έγένοντο ίσχυρότεραι καί καθολικώτεραι, 
ό δέ πόλεμος άπό κρυφίου καί διαλείποντος 
κατέστη συνεχής καί φανερός, μέχρις ού, συσ- 
σωματωθέντες καί κατελθόντες άθρόοι καί έρ- 
ρωμενέστεροι, έξέβαλον νικήσαντες τούς τυ-ι 
ράννους καί άνεκτήσαντο τήν πάτριον χώραν. 
Έργον ιερόν ! είς δ κατηναλώθησαν έπί δύο 
αιώνας πολλαί γενεάί.

Οί δέ άρχηγοί, οίτινες, είτε όντες απόγονοι 
τών άρχαίων βασιλέιον τής Αίγυπτου, είτε άν- 
δρίας ένεκα καί φρονήσεως, ήγαγον είς πέρας 
τόν μέγαν τοΰτον άγώνα, μετασχόντες πασών 
αύτοΰ τών περιπετειών, τό μέν πρώτον οντες 
άγελαιοι άρχηγοί μικρών συμμοριών πλα-

νιομένων έν τοίς βράχοις καί ταΐς έρήμοις, 
έπειτα δέ ηγεμόνες τής Νουβία; καί τής Θη- 
βαΐδος, κατέστησαν μετ’ ολίγον κύριοι τής 
'Επτανομίοος καί τοΰ κάτω Νείλου. Καί ό'τε 
συναθροίσας περί εαυτόν είς έσχατον άγώνα άπά
σας τας δυνάμεις τής κοιλάδος τοΰ Νείλου ό 
Αμωσις, ό γενεάρχης τοΰ δεκάτου ογδόου 
βασιλικού γένους είσήρχετο νικητής είς Μέμ- 
φιν, και άπωθούμενος τούς ξένους, έρριπτεν 
αύτους εις τό έν Ouara χαράκωμα αύτών, ό 
δέ υιός αύτού Χμενόφις, έκπολιορκήσας, κατε- 
δίο ξ̂εν αύτούς μέχρι τής ’Ασίας, οί άρχηγοί ού- 
τοι ήρξαντο ΐνα νεωτερίζωσι περί πάντα έν 
Αίγύπτω, καταβάλλοντες έπί τών ερειπίων 
τών Θηβών καί τής Μέμφιδος κρηπίδα νέας 
βασιλείας, ής ή ένότης καί ή δύναμις διετέ- 
λεσαν κραταιούμεναι έπί πολλούς αιώνας.

Τοιαύτη τις έγένετο ή πρώτη τής Αίγυπτου 
πάλη πρός τούς βαρβάρους κατακτητάς Ύκσώς. 
Κατά δέ τήν περίοδον ταύτην έγένοντο πολλαί 
έν αύτή κοινώνικαί μεταρρυθμίσεις, ών ή μά
λιστα άςία λόγου ήτο ή ύποκατάστασι; τ ή ; 
φυλής τών πολεμιστών τή τών ιερέων, έξα- 
γαγοΰσα τούς βασιλείς έκ τών ναών, καί 
άπαλλάξασα τής εκείνων ύποταγής.

/
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Τό δέκατον όγδοον βασιλικόν γένος.

Ή παρά πασι τοϊς άναγεννωμένοις καί νειο- 
τερίζουσι λαοΐς ύπερπερισσεύουσα ζωτική άκμή 
διετρανώθη τότε ισχυρότατα παρά τοίς Αι
γύπτιο ις διά γιγαντιαίων έργων θαυμαστών 
τό μέγεθος καί τό κάλλος, καί δι’ άδιαλείπτων 
άγώνων ύπέρ τής πανταχόσε έπεκτάσεως τών 
ορίων τής άρχής αύτών, έως ού τέλος κατα- 
κτήσαντες άπασαν τήν τότε γνωστήν οικουμέ
νην, κατέκλυσαν αυτήν διά παντοίων παιδευ
τικών καί στρατιωτικών αποικιών.

Εάν δέ πρέπη ΐνα πιστεύσωμεν ταΐς έκ 
τών μνημείων μαρτυρίαις, άτινα έστησαν παν- 
ταχοΰ τής οικουμένης οί πλεϊστοι τών τότε 
κατά τήν Αίγυπτον βασιλευσάντων, είχον ού 
μόνον ΐνα παλαίσωσι πρός τούς άπό τοΰ βορρά 
καί νότου βαρβάρους, όπως άπωθώνται μέχρι 
πρός τήν μέσην Ασίαν τάς νέας προσβολάς τών 
Ύκσώς, οίτινες δεν προηροΰντο ούδαμώς ΐνα 
καταλείψωσιν είς αιώνα τήν μεγάλην τών πα
τέρων αύτών λείαν, άλλ’ έδέησεν ΐνα φροντί- 
σωσι καί όπως έπανορθώσωσιτήν μεγαλειότητα 
τής θρησκείας καί τής βασιλείας διά τής άνα- 
κτίσεως τών ναών καί τών βασιλείων τών κα- 
ταστραφέντων παρά τών είς τήν χώραν είσβα- 
λόντων ξένων, καί άνοίξωσι πάλιν διά τής 
γεωργίας καί τών διωρύγων καί τών λιμνών 
τάςπηγάς τοΰ πλούτου τής χώρας- έπειδή, τοΰ 
μέν Νείλου μή ποιουμένου ώρισμένας τάς άνα- 
βάσεις, τ ή ; δέ χώρας παρασκευαζούσης τήν 
εύκαρπίαν άπό τής εκείνου συμμετρίας, ώρυξαν 
λίμνας είς ύποδοχήν τού πλεονάζοντας ΰδατος, 
οπως μήτε διά τό πλήθος τής ρύσεως έπικλύ- 
ζων άκαίρως τήν χώραν έλη καί λίμνας κα- 
τασκευάζη, μήτε ταπεινοτέραν τήν πλήρωσιν 
ποιούμενος λυμαίνηται τή λειψυδρία τούς καρ
πούς· δ ιό τι, ώς έλεγεν ό μέγας καί τελευ
ταίος τών κατακτητών τής Αϊγύπτου, «έν 
ούδενί τόπω ή διοίκησις έχει τοσαύτην ροπήν 
ποός τήν κοινήν ευτυχίαν ώς έν Αίγύπτω. Ή 
Γαλλική κυβέρνησις ούδέν δύναται πρός τήν 
βροχήν ή τήν χιόνα, άλλ έν Αίγύπτω ή κυ- 
βέρνησις έχει άμεσον ροπήν πρός τήν εύφορίαν



αύτης διά τής μεϋού'ικής άρό'εΰσεως τοΰ τό-ί,εθοδ ίοδεύο
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’Εκ, τών διάδοχων τοΰ πρώτου ίδρυτοΰ τής 
νέας ένδοξου μοναρχίας Χμώσιος, η τοΰ λε
γομένου δέ κατ ου  ογδόου β α σ ι λ ι κ ού  γέ 
νους τρεις ’Αμενόφεις καί τέσσαρεςΤωθμώσεις 
έδυνάστευσαν έν τή Νουβία καί τή Συρία. 'Q 
δέ Τωθμώσις ό τρίτος, ό καί περιφημότατος 
πάντων, παρεξέτεινε τά  δρια τής αρχής μέχρι 
τοΰ Τίγριδος καί τής έσχάτης Μεσοποταμίας, 
καί είση'γαγε κατα πρώτον εις Αίγυπτον τον 
μέχρι τοΰ δέκατου έβδομου αίώνος π. X . 
άγνωστον τη Αιγύπτιο ίππον.2

Οί κατάλογοι τών φόρων, οδς Τωθμώσις 
ό τρίτος άπελάμβανε μετά τάς δεκατέσσαρας 
εκστρατείας άς έξεστράτευσεν ιδίως έπί τούς 
Χσσυρίους καί Φοίνικας, δεικνύουσιν ήμΐν τήν 
Νινευί καί τήν Βαβυλώνα καί Ασσυρίαν φό
ρου υποτελείς τη Αϊγύπτω. Τας δέ κυριω- 
τάτας τής απέραντου ταύτης άύτοκρατορίας 
οδούς έφύλαττον άκροπόλεις, άφ’ ών οί στελ- 
λόμ,ενοι έ'παρχοι έπεστάτουν τών κατακτηθει- 
σώ Ιπ  ρχιών και τής άποστολής τών φόρο^ν.

’A .ά κατά τούς τελευταίους βασιλείς 
τοΰ οεκάτου ογδόου βασιλικού γένους ή Αί
γυπτος έταράχθτι ύπό τυρανίδιον καί διαστά
σεων θρησκευτικών, ίξ  ών ώφεληθεΐσα ή Ασία 
άπεσείσατο τήν δουλείαν τών Φαραώ. Ό 
δέ Σέτι ό πρώτος, η Σεθώς τών Ελλήνων 
ιστορικών, εύρε τήν αποστασίαν διαδοθεΐσαν 
με'χρις εϊς τήν κάτω Αίγυπτον, καί ήναγ- 
κάσθη ίνα έπιχειρη'ση πάλιν την κατάκτησιν 
τής Συρίας. Αί δέ νϊκαι αύτοΰ, νέου έτι δντος, 
φαίνονται βεβαιώσασαι προς ολίγον τήν έν ταΐς 
άσιατικαΐς έπαρχ ίαις δυναστείαν τήςΑίγύπτου. 
Ή ύπόστυλος αίθουσα τοΰ Καρνάκ καί ό μεγα
λοπρεπής τοΰ Σεθώ τάφος, δν έξεΰρεν ό Βελ- 
τζόνης έν τή τών Ν κ'ών Κοιλάδι, είναι μνη
μεία κολοσσαΐα μ,αρ'υ οΰντα τήν ησυχίαν τής 
χώρας, τόν πλοΰτον τοΰ μονάρχου καί την έπ 
αϊτού έπίδοσιν τής τέχνης.

Αλλ' ή δόξα τών όνομ-άτων καί τών πρά
ξεων τούτων ήμ-αυρώθη ούτως εϊπεΐν ΰτ.ό τοΰ 
κλέους τών ηγεμόνων τής δευτέρας περιόδου 
τοΰ μεγάλου δεκάτου ογδόου βασιλικού γένους, 
τοΰ διαμ,είναντος μ.έχ ρις ήμ-ών καί άνακεφα- 
λαιωθέντος έν τώ  περί Σεσώστριδος λόγω, δν 
ή νέα ιστορία ονομάζει ' Ραμεσήν τον  δεύ
τερον η ΜΕΙΑΜΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΡΑΝ. 3

Ζ .

Τά ονόματα 'Ραμεσή τοΰ δευτέρου. —
Διά τί οί 'Ελληνες (ονόμασαν αύτον Σέ-
σωστριν καί Σεσόωσιν.

« Σετόωσιν δέ φασιν ύστερον έπτα γενεαΐς βασι
λέα γενόμενον επιφανεστάτας καί μεγίστας τών 
■προ αύτοΰ επιτελε'σασθαι πράξεις. Έπεί δέ περί 
τουτου τοΰ βασιλειος ου μόνον οί συγγραφείς οί 
παρα τοΐς "Ελλησι διαπεφωνηκασι προς άλλή- 
λους, άλλα καί τών κατ’ Αίγυπτον οι τε ίερεΐς 
καί οί δια της ωδής αύτον έγκωμιάζοντες, ούχ 
δμολογούμενα λέγουσιν, ήμεΐς πειρασο'μεθα τα 
πιθανοηατα καί τοΐς δπάρχουσιν έτι κατά τήν 
χωράν σημείοις τά μάλιστα συμφωνοΰντα διελ- 
θεΐν. » (Διόδ. Σικελ. Βιβλ. 1. Κεφ. 54. )

’Εάν ή μαρτυρία τοΰ Τακίτου καθίστα άδιά- 
βλητον τήν άνάγνωσιν τοΰ όνόυ.ατος *Ρα-

1 Ναπολέοντος, Memoires dictes a Siint-H e- 
lene. Campagne d’ Egypte.

2 Dr Brugsch 'Ιστορία τής Αίγύπτου σελ. 25.
3 Vicomte de Rouge, Memoires sui· es 

ea;npagnes de Sesostris.

μεση, λέγει ό κύριος d c  Rouge ( Χθήναιον 
γαλλικόν 1 8 5 6  ) ,  δυσκόλως ήδυνάμεθα αν 
ίνα έννοήσωμεν διά τ ί  οί Έλληνες έγραφον 
το όνομα τούτου τοΰ βασιλέως Σέσωστριν η 
Σεσόωσιν καί ούδέποτε 'Ραμεσήν. ’Η κατά- 
στασις τοΰ καταλόγου τών βασιλέων δν ήμΐν 
κατέλιπεν ό Μανέθων, ηύ'ξανεν έ'τι μάλλον 
τήν αμηχανίαν· επειδή κατά το δέκατον έν- 
νατον βασιλικόν γένος τοΰ καταλόγου τοΰ Μα- 
νέθωνος δέν άναφέρετκι άλλο εϊμή τό όνομ.α 
'Ραμεσής Μεϊαμούν, ούδαμ,οΰ δέ το όνομα 
Σέσωστρις. Οί δ’ Έλληνες χρονολόγοι, έν οί;

περιεσώθη ό κατάλογος ούτος, ένόμισαν 
ό'τι δέν ήδύναντο ϊν άπαλλαχθώσι τής άνάγκης 
τοΰ εισαγαγεΐν που εϊς αυτόν τόν Σέσωστριν 
τοΰ Ηροδότου· διότι κατ αύτούς κατάλογος 
τών τής Αίγυπτου βασιλέων μή μνημονεύουν 
τό όνομ.α τοΰ Σεσώστριδος ήτο πράγμα το - 
σοΰτο παράδοξον καί έπίλήψιμον ώς ιστορία 
τής Ελλάδος μή περιέχουσα τό όνομα τοΰ 
Χλεξάνδρου. Διό οί χρονογράφοι ούτοι άπο- 
ροΰντες καί έξετάζοντες εύρον έν τώ  καταλόγω 
τοΰ δωδεκάτου βασιλικού γένους τοΰ Μανέθω- 
νος βασιλέα τινά ούτινος τό όνομ.α Σεσορτά- 
ζεν παρείχε μικράν αναλογίαν προς τό τοΰ 
Σεσώστριδος. Έ τ ι δέ ήτο κατακτητη'ς· διότι 
τά σωζόμενα τοΰ Σεσορτάζεν μ.νημεΐα δεικνύ- 
ουσιν ό'τι έξέτεινε τά  ό'ρια τής Αίγυπτου προς 
τήν Νουβίαν, καί κατέστη εύκλεής, ώστε άνέ- 
δειξαν αύτώ ναούς πολλοΐς μετά θάνατον αίώ
σι. Πιθανόν δέ ότι έν τοΐς πρώτοι; άποσπά- 
σμασι τοΰ Μανέθωνος παρά τώ  όνόματι τούτου 
τοΰ βασιλέως, ώς παρά πολλοΐς άλλοις, ησαν 
λόγοι τινές εγκωμιαστικοί, οιτινες, προς τήν 
ομοιότητα τοΰ ονόματος, έπεισαν τούς χ ρονο- 
λόγους ίνα τάξωσιν ένταΰθα τόν Σέσιοστριν 
τών Ελλήνων.

Ό παρά τώ  Ήροδότω λοιπόν Σέσωστρις 
δέν είναι ό αύτός τώ  έν τώ  καταλόγω τοΰ δω - 
δεκάτου βασιλικοΰ γένους τοΰ Μανέθωνος, ό'περ 
έ'όωκεν άφορμήν πολλών άποριών. Διότι ό λό
γος ήτο μ-όνον περί βασιλέως νικη'σαντος μ.έν 
έν Αϊγύπτω, ούδέποτε δμως έκστρατεύσαντος 
εις τήν Ασίαν. Τοΰ ψευδούς τούτου λόγου αί
τια έγένετο ή παντελής έ'λλειψις τούτου τοΰ 
περιβοη'του ονόματος τοΰ Σεσώστριδος έν τοΐς 
άληθέσι καταλόγοις τοΰ Μανέθωνος.

Αλλ άφότου τό Βρεταννικόν Μουσεΐον έξέ- 
δωκε τήν σπο,δαίαν αύτοΰ παπύρων συλλογήν, 
ά'παντες οί αίγυπτολόγοι παρετήρησαν έν τοΐς 
ίστορικοΐς κειμένοις τοΰ δεκάτου έννάτου βα
σιλικού γένους παράδοξόν τ ί  βασιλικόν πλαί-
σιον ( cartouche royal ) , ό

σκεται SesOU (TFT και εύρέθη

Ι'ραφή.καί έν Θη'βαις έ'ν τινι έπί τοίχου έπιγ 
Καί επειδή ήπόρουν ποΰ καταλέξωσι τόν βα
σιλέα τούτον Σεσου,  ή δέ αναλογία τοΰ ονό
ματος τούτου προς τό τοΰ Σεσώστριδος ήτο 
λίαν επαγωγός, πολλοί τών αρχαιολόγων έ'ρ- 
ρεπον προς αύτήν. Αλλ’ έ'πρεπεν ίνα είσα- 
γάγωσιν άνεξέλεγκτόν τι ένδόσιμ,ον προς τό 
κατατάξαι ακριβώς τόν ύπό τοΰ πλαισίου τού
του σημειούμενον βασιλέα. Νομίζω δέ ό'τι ηύ- 
τύχησα ίνα εύρω τήν ποθουμένην άπόδειξιν έν 
τη Αιγυπτιακή συλλογή τοΰ' Μουσείου τής 
Βιέννης.

Τό Μουσεΐον τοΰτο κέκτηται μικράν τιτα - 
νολίθου πυραμίδα, έν ή κατά τέσσαρας πλευ- 
ρχς είναι φιλοτίμως έπιγεγραμμένη προσευχή 
προς τόν Ηλιον, καθ ήν τό όνομα τοΰ στή- 
σαντος α’.τήν επαναλαμβάνεται πολλ,άκις. £>νο- 
αάζετο δέ ούτος ΡΑΜΕΣΗΣ ΜΕΙΑΜΟΥΝ,

ώς ό μέγας βασιλεύς· δι

ότι έκτος τοΰ πλαισίου, όπερ περιείχε τό βα
σιλικόν όνομ.α, εΰρίσκομεν ένταΰθα ακριβώς τά 
αύτα σημεία τοΰ ονόματος τοΰ 'Ραμ-εσή. 
Αλλα δίς έν ταύτη τή πυραμίδι ό αύτός Αίγ'ύ—

πτιος ονομάζεται Σές |1 β άπλώς ( άνευ φωνή

εντος). Τρίτον δέ τό όνομα αύτοΰ είναι γεγραμ- 

μένον Σές-Μεϊαμούν , ώστε έννοεΐν

τόν άναγινώσκοντα ό'τι Σές είναι συγκοπή 
τοΰ όνόμ,ατος ‘Ραμσές. Τό βασιλικόν όνομ.α 
Ραμεσή έντελές, ώς ήτο ιδίως σύνηθες έπί 
Ραμεσή τοΰ πρώτου, έγράφετο 'Ραμεσού.

(Τι W[ V s11 1 ς ταυτης γίνον

ται διάφοροι συγκοπαί· διότι εΰρίσκομεν έν 
τοΐς ίστορικοΐς παπύροις τά πλαίσια Σεσού

a m  ’ μ  ( e s ■>

καί "Ρα-Σεσεσού,
"Μ

. πάντα συνήθη

άδιαφόρως καί άναμίξ προς όνομ,ασίαν 'Ραμεσή 
τοΰ δευτέρου. Εύρίσκεται δέ καί άλλη γρα

φή Σεσου-"(ίΖΗΜ Μεϊαυ-ούν,

ή αΰτή τή άναγ νωσκ <μ.ένη άπαξ έπί τής πυ
ραμίδας τής Βιέννης, έν η τό έπώνυμον Μεϊα- 
μουν συμ.παρακολουθεΐ τώ  συντετμημένω κυ- 
ριω ονοματι. Είναι λοιπόν βέβαιον ότι υπήρχε 
συγκοπή' τις δημοτική Σεσού, ούτω συνη'θης 
προς τό σημαίνειν ’Ραμεσήν τόν μέγαν, ώστε 
οί Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο άναμίξ καί άδια
φόρως άντί άλλου τινός τών ομωνύμων αύτοΰ. 
Ό δέ τύπος τών παπύρων Σεσεσού είναι ακριβέ
στατα ό μ,εταφρασθείς παρά τοΰ Διοδώρου 
Σεσοωσις. Αλλα δέν νομίζω, λέγων τοΰτο, 
τον τύπον Σέσωστριν ήττον ακριβή· έπειδή ίσως 
παραγεται έκ τοΰ πλαισίου 'Ρα-σεσεσού. Διότι 
οί Αιγύπτιοι έ'σχον πολλούς βασιλείς, ών τά 
ονόματα εληγον εις 'Ρα (ήλι ον) ,  προφερό- 
μενον 'Ρι διά ιωτακισμού κατά πάσας τάς έλ- 
ληνικάς μεταγραφά; έν ταΐς καταλήξεσιν. ’Αλλ’ 
ει καί έ'θετον τό τιμητικόν σημ.εΐον Q  (ήλιος) 
τή αρχή τοΰ πλαισίου, ή γραμματική σύνταξις 
ήγεν αύτό πλειστάκις πρός τό τέλος τοΰ ονό
ματος . Ούτω λόγου χάριν τό όνομα τοΰ βασι-

Λ1C ϊ  ν
λέως Μενκερές (ο|Π3 γεγραμμενον

άμεταβλη'τως "Ρε μεν κε, έγίνετο έν τή προ- 

φοραΜεν κε ρε, ^  q , καί κατά τοΰτον 

τον τελευταΐον τρόπον εύρον αύτό γεγραμμένον 
ώς κύριον όνομα άπλοΰ τίνος λειτουργού σαί'του. 
Φαίνεται δέ μοι πιθανώτατον ότι έκ ταύτης 
τής συνήθειας ή συγκοπή έγένετο έν στόματι

τοΰ πλήθους Μ  Σε σε σού- ' Ρι ,  

οπερ ακουσας ό Ήρόόοτος έγραψε Σέσωστρις.

H

Ο ί προπάτορες 'Ραμεσή τοΰ δευτέρου.

Οί προ 'Ραμεσή τοΰ δευτέρου έν Αϊγύπτω 
βαλεύσαντες, ό'σοι είκονίζονται έν ταΐς τοιχογρα- 
φίαις τών διασωθέντων αιγυπτιακών ναών καί

βασιλείων παριστάμενοι κατά τήν πανη'γυριν 
τής χρίσεως καί καταστάσεως αύτοΰ εις τήν 

βασιλείαν, είναι δεκατρείς· ητοι ο πατήρ αυ
τού Σέτι, ό πάππος 'Ραμεσής ό πρώ τος, καί 
οί έννέα νόμιμοι βασιλείς τοΰ δεκάτου όγδοου 
βασιλικοΰ γένους, 4αχμες, Αμενοφις πρώτος, 
Τουθμές πρώτος, Τουθμές δεύτερος, ΤουΟμές 

τρίτος, ’Αμενοφις δεύτερος, Τουθμές τέ
ταρτος, Αμενοφις τρίτος καί 'Ορεμχέβο. 
Προηγούνται δέ τούτων ό μυθώδης Μη
νά; καί μετ ’ αυτόν άγνωστός τις βασιλεύς 
Μεντοΰ-Κότεπ, έκτος έκ τοΰ ενδεκάτου 
βασιλικοΰ γένους, πάντες δεκατρείς , ές 
ών δύο μόνον βασιλείς, καί ούτοι μυθώδεις 
καί άμφισβητησιμοι προς συμπληρωσιν τών 
πλείστων αιώνων τής προ τών Ικσω ς σκο- 
τ  ινοτάτης ιστορίας τής Αίγίπτου· όπερ 
φυσικώ τώ  λόγω άγει ήμχς εις τινας σκέ
ψεις έπί τών πινάκων ή καταλόγων τών αι- 
γυπτίων βασιλέων, οιτινες, ευρεθεντες προ 

τίνος έν Α ϊγύπτω, νομίζονται έτι ύπό 
πολλών μνημεία πολυτιμότατα τής ιστο

ρίας αυτής.
Έ ν  μηνί σεπτεμβρίω τού 1 8 6  3 ό 

έφορος τών έν Αϊγύπτω αρχαιολογικών 

άνασκαφών Κ· Μαριεττης, όσ.ις ευτυχ^- 
σεν ϊνα εύρη πολλά τα σπουδαία κατά 
τάς έν Σαχάρα παρά τάς πυραμίδας καί 
τήν Μέμφιδα άνασκαφάς, έξέδωκεν έν 
τή Revue archeologique μνημόνειόν τινα 

ύπ’ αύτού εΰρεΟέντα έκ γρανίτου πίνακα, 
περιέχοντα κατά χρονολογικήν τάςιν τά 

πλαίσια, ή τά  ονόματα τών πεντήκοντα 
τριών Φαραώ, Σετι τοΰ πρώτου, πατρός 
'Ραμεσή τοΰ δευτέρου, συμπεριληφθεντος, 
έξεικονιζομ.ένου ώς άνατιθέντος αναθήματα 
τοΐς προγενομένοις άποθεωθεΐσι βασιλεΰ- 
σιν. ’Αλλ’ οί γράψαντες τόν πίνακα αϊγύ- 
πτιοι γραφείς άνέτρεψαν τήν τάξιν τών βασιλέων 
τοΰ δωδεκάτου βασιλικοΰ γένους, είτε έξ απροσ

εξίας , είτε άπό τίνος 
άνεξερευνήτου σκοπού, 
ούτως ώστε, άντί τοΰ 
καταφέρειν εις τον έμ

προσθεν, άναφέρ ιν αύ
τούς εις τόν όπισθεν 

χρόνον.
Όπίναξ ούτος περι

έχει μ.εταξύ τών βασι
λέων τών πρώτων βα
σιλικών ̂ "γενών άγνωστα 

τινα μέχρι τοΰδε ονό
ματα. Χλλ’ όμως τοιοΰ- 
τος ών όποιος ήτοότε ε- 
ξεδόθη κατά τόν σεπτέμ- 
βριον τοΰ 18615 ,ήτο το 
σπουδαιότατον έξευρεθέν 
μνημεΐον, άφότου εΰρέ- 
Οη ό περιβόητβς πίναξ 

τής ’λβύδου, δν σφετερι-
σάμενοι οί νΑγγλοι μετά τήν ήτταν τοΰ γαλλι- 
κοΰ στρατού, δν ό Βοναπάρτης κατέλιπεν εις Αί 
γυπτον , κατέθεσαν εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον.

’Α λλ’ ή δόξα τής άνευρέσεως ταύτης έπεσκο- 

τηθη μ ετ’ ολίγον ύπ’ άλλης άξιολογωτέρας,τοΰ 
ακαμάτου Γάλλου εύτυχ ησαντος ίνα εύρη ύστερον 
έτερον κατάλογον τών βασιλέων τής Αίγύπτου 
έπί τoίχoJ ναού τίνος τοΰ Οσίριδος, κατα-

■κεκρυμ.μ.ένου εις τήν γήν τής πολεως Λούόου, 
αύτής ταύτης, έν η εύρέθη και ό πίνας τής 
’Αβύδου τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου. Η τοιχο

γραφία αύτη παριστα Σέτι τον πρώτον καί τον 
υιόν αύτοΰ Ραυ.εσήν τον δεύτερον, η Μειαμουν 

τόν μέγαν, άναθέντας αναθήματα τοΐς άποθα- 
νοΰσιν αύτών προγόνοις, οιτινες είναι έβδομ.ή-

'Ηγεμονίς αίγυπτία.

κοντά εξ. άπό τοΰ πρώτου δυνάστου Μήνωος η 
Μηνά μ.έχ ρις αύτον τού Σέτι πατρός τοΰ Σεσώ-

'11 ύπο'στΛος αίθουσα τοΰ ναοΰ τοΰ Άμμωνος.

στριδος · Ή  έξεύρεσις αύτη, ήν σοφός τις γερμανός 
ήθέλησεν ίνα έξιδιοποιήσηται, είναι άναμφιβό- 
λ(ος πλείστου λόγου αξία. Αλλά φαίνεται ότι 
ή ιστορική αύτής καί καθόλου τών πινάκων τού
των αξία δέν είναι τοσαύτη, όοην ένόμισαν αυ
τήν οί πλεΐστοι τών αίγύπτολόγων. Μικρά δ ’ 
έξηγησις περί τούτου άρκέσει πρός τό άπο3εΐ- 
ξαι τό παρά τών τάναντία φρονούντων λεγό

μενον. Επειδή, τών π ρ ώ τ ω ν  στοίχων τοΰ άρ- 

χαίου πίνακος τής λβυδου καταφθαρέντων, ά- 
γνοοΰμεν αν ούτος έλαμ.βανεν αρχήν η μη απο 
Μήνωος ή Μηνί τού πρώτου τών Αιγυπτίων 
βασιλέως. Ό  δέ πίναξ τής Σαχάρας δέν π ε- 
οιεχει τό ονομα τοΰ Μηνά, όπερ είναι πα- 
λ'.ν έν τώ  ν έω  πίνακι τής Αούύιυ. Οι τρεις 

πίνακες είναι σχεδόν σύγχρονοι. Ο9εν
συμπεοαίνομεν ότι οί σοφοί ιερογραμμα- 
τεΐς τών σχολών τών θηβών καί τής Μεμ,φι- 
δος συνέθεσαν κατά τόν δε'κατον τέταρτον αι
ώνα προ Χριστοΰ ιστορίαν τής Αίγύπτου 
έν η άπασα ή προ τοΰ δωδεκάτου βασιλι
κού γένους περίοδος είναι μεστή μύθων 
καί παραδόσεων επαναγόμενων εις τόν 
ιστορικόν τύπον, άπαραλλακτως ως 'γρα
φή κατά τόν έννατον καί δέκατον αιώνα 
ύπό τώ« μοναχών καί μετεφράσθη εις την 
λατινικήν παρά τοΰ Geoffroi de Monmouth 

ή ιστορία τής ’Αγγλίας.
Τοιαύτη τις συλλογή είναι ίσως καί ό 

περίφημος πάπυρος τοΰ Μουσείου τού 
Ταυρίνου,περιεχων μυθικούς βασιλείς, θεία 
βασιλικά γένη, μυθικούς νομοθέτας κ::ί 
κατακτητάς. Ή  δέ ιστορία τού Μανέθωνος 

είναι ίσως άπλή τις επιτομή ή παράφρα- 
σις τών ιστοριών ή καταλόγων τών ίερο-

νοαααατέων τών Θηβών. ί \ \ % „
Διότι τώ  ό'ντι καί ό Μανέθων αύτος αρ- 

-χεται τοΰ δευτέρου βιβλίου τής ιστορίας 
αύτοΰ από τοΰ δωδέκατου βασιλικού γέ

νους, καί έξερχόμενος τής άσαφοΰς καί 
σκοτεινής έποχής τών κακώς έγνωσμένων 
πίώτων βασιλικών γενών έμβαίνει εις τήν 
έκ τής ιστορίας καί τών μνημείων μαρτυ- 
ρηθεΐσαν τάξιν τών βασιλέων τοΰ δωδεκά

του βασιλικοΰ γένους.
Εντεύθεν ποριζομεθα οτι η ιστορία των 

αληθώς βασιλέων τής Αίγύπτου άρχεται άπό 
τού δωδεκάτου βασιλικού γένους, άφ ου ή μέν 

σκοτεινή τήςΑίγύπτου 
ίστοοία άνακαθαίρεται, 
οί δε ίεοεΐς φέρουσιν εύ- 
κόλωςδ:ά μνη'μης τούς 
μ,ονάρχας, οιτινες έκυ- 
βέρνησαν αληθώς πά
σαν τήν χώραν. Διότι, 
ώς είδοαεν ά' ωτε'ρω , 
ή Αίγυπτος, διηρημένη 
ούσα εϊς πολλάς τοπι- 
κάς ηγεμονίας κατά τήν 
έποχήν ταύτην άπετέλ,ει 
όαοσπονδίαν, ήτις έκυ-k 7
βερνάτο ύπό πλήθους 
μ.ικρών ήγεμ-όνων καί 
βασιλίσκων. Οί δέ 
ίεοεΐς έξέλεγον μέν έξ

~ \ ' S 'αυτοιν τους πραςαντας
τι λαμπρόν, ουδόλως 
δέ έφρόντιζον περί τών 
άλλοιν, ών τά όνόμ.ατα 

ήλθον ούτω κα τ’ ολίγον εις παντελή λη'θην. 
Τινές δέ τούτων τών Φα.0Λ.ώ, οί περιφημό
τατοι λ . χ . τών τάς πυραμίδας ίδρυσάντων, 
καί ό γηραιός βασιλεύς Πάπι, είναι καταγε- 
γραμ,μένοι έν τοΐς καταλ.όγοις τής άνω καί κατω 
Αίγύπτου. ’Αλλά τό όνομ.α τού Μηνά τού κα- 
ταστήσαντος κατά τόν μΰθον τήν βασιλείαν, 
ανημονευόμενον μ.έν έν τώ  βηβαϊκώ καταλό-



γω, παραλειπόμενον δέ έν τώ  τής Μεμφιδος κα 
ταλόγω της Σαχάρας, κρατύνει ετι μάλλον την 
δοςαν οτι όφείλομεν άπαταν την περί της ιστο

ρίας της Αίγυπτου έπιστήμην ημών τοίς κα- 
ταλογοις τών Θηβαίων ίερογραμματε’ων, τών 
ζησάντων έν Αίγυττω κατά τον αιώνα καθ’ ον 
ήνθουν τά γράμματα, καί ήκμαζον οί Φαραώ 

τοΰ βασιλικού γένους Ραμεοή του δευτέρου.

Θ ' .

'Ραμεσής ό δεύτερος.

Το όνομα του μονάρχου τούτου άναμιμνή- 
σκει ειπερ τι και άλλο την άπό της φιλαυτίας 
έπαρσιν τοΰ ανθρώπου, έλθόντος είς τό 
έσχατον της δυνάμεως καί αλαζονείας, τήν με- 
γίστην συναγωγή,ν είς ένα άνθρωπον πασών 
τών ζωτικών δυνάμεων έθνους τινός, Τ;στι- 
νος ή ιστορία μνημονεύει. Αλλ ’ όμως ό 

βασιλεύς ούτος, ώς καί τό ονομα αύτοΰ Σε- 

σωστρις, διετελεσε μέχρι πρόμικροΰ αινιγματώ
δης καί άγνωστος, ονο
μαζόμενος τό κοινόν 
μυθώδες όνομα Σέσω- 
στρις καί συγχεο'μενος 
τώ  όμωνύμω πατρί καί 
δυσί τών άπογυνων αύ
τοΰ. Ή δέ μεγαλόφω

νος καί σοφή 'Ελλάς, 

ή δοξάζουσα τά μεγάλα 
έργα, άναδειχθεΐσα πο

λύ μετ αύτόν, έγνώρισε 
μόνον τούς έκ τής συγ- 
χύσεως ταύτης γεννη- 
θέντας μύθους, ήν ό Μα- 
νέθων, ό μόνος γνωστός 
ήμιν Αιγύπτιος χρονο
γράφος, δεν έγνώρισεν 
ΤΙ δέν ήθέλησεν ίνα 
διασαφη'ση. Έ ξ  [άπάν- 
των δέ τών άρχαίων 
συγγραφέων μόνος ό Τάκιτος μνημονεύει, ώ ; 
εϊδομεν άνωτέρω, αύτοΰ ακριβώς, καί έγένετο 
χρεία τής μεγάλης έπιδόσεως τής νεωτέρας 
επιστήμης, προσαρμοσθείοης είς τάς άνασκα- 
φάς τοΰ παρελθόντος χρόνου, οπως έ'νιοι τών

Τουέας, δ-υτέρας αύτοΰ γυναικός, 'Ραμεσής ό 
Μεΐαμούν έγεννήθη τελευτώντος τοΰ δεκάτού 
πέμπτου αιώνος π , \ . Διά δέ τήν πολυ
χρόνιον διαμονήν τής αύτοΰ βασιλείας, καί 

τήν τάξιν, ήν ό Μωΰσής κατέχει μ ετ ’ αύτόν έν 
τή χρονολογία, δέν είναι δυνατόν ϊν’ άναφέρη 
τις τοΰτο εις το [Λ,ετα'υ τούτου τοΰ ^ρονου.

Κατά τόν Διόδωρον ό πατήρ είδε καθ’ ύπνον 
τόν Ηφαιστον άγγέλλοντα αύτω οτι ό γεννη
θείς παΐς κρατήσει πάσης τής οικουμένης. Διό 
έ'πραξέ τι μεγαλοπρεπές καί βασιλικόν. Διότι 
συναγαγών τούς κατά τήν αυτήν ημέραν γεν- 
ν-ίθέντας παΐδας έξ δλης τής Αϊγύπτου , καί 

επιστησας τροφούς καί τούς έπιμελησομένους, 
ώρισε τοίς πασι τήν αύτήν αγωγήν καί παι
δείαν , υπολαμβανων οτι οί συντραφέντες καί 

τής αυτής παρρησίας κεκοινων/,κότες έσονται 
ευνουστατοι αυτω, καί συναγωνισταί άριστοι έν 
τοίς πολεμοις. Διό καί πάντες άνδρωθέντες 

υπήρξαν άθληταί μέν τοίς σώμασιν εύρωστοι, 
ηγεμονικοί δέ καί καρτερικοί ταΐς ψυχαΐς. Καί
τό μέν πρώτον έξέπεμψεν αΰ μετά δυ

καθ ή μάς άρχαιολόγων καί ιστορικών, άγω- 
νιζόμενοι πρός τάς άμμους τής λιβυκής έρημου 
περι τών μνημονείων λίθων τής Νουβίας καί 
θηβαιδος, εκφερωσιν είς φώς μετά τρισχιλίους 
αιώνας το αληθές όνομα τοΰ Αιγυπτίου ήρωος 
καί τάς πράξεις αύτοΰ.

Αλλως τε δέ, είτε μετείχε τοΰ δεκάτου ογ
δόου βασιλικοΰ γένους, ώς ένόμιζεν ό Σαμπολ- 
λιών, είτε άπετέλει τό δέκατον έ'ννατον βασι
λικόν γένος [μετά τοΰ πάππου αύτοΰ 'Ραμεσή 
τοΰ πρώτου, τοΰ πατρός Σέτι τοΰ πρώτου, καί 
τοΰ Με^εφθά καί Σέτι τοΰ δευτέρου , υίοΰ καί 
εγγονου αυτοΰ], ως βεβαιοΰσιν ot διαδεξάμενοι 
τόν Σαμπολλιώνα έν τή έρεύνη τών περί τήν 

άρχαίαν Αίγυπτον πραγμάτων, ολίγον μέλλει 
τή ιστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους. Τό δέ δια- 
φέρον ήμιν είναι ίνα δώμεν έαυτοΐς λόγον τών 

πολιτευμάτων καί τών ηθών τής αιγυπτιακής 
κοινωνίας, οτε ό μέγας ούτος μονάρχης έκλήθη 
ΐνα διοίκηση αύτήν διά τοΰ σκήπτρου καί τής 
ρομφαίας.

1 ιος Σέτι τοΰ πρώτου καί τής βασιλίσσης

Ό  ενθρονισμός,

μεο;ς εις Αραβίαν, συστρατευομένων καί τών 
συντρόφων, ΐνα διαπονηθή περί τάς Θήρας καί 

εγκαρτερήση ταΐς άνυδρίαις καί άσιτίαις. Έ π ε ι- 
ταδε «πεστειλεν αύτόν είς τούς πρός τήν εσπέραν 
τοπους, και κατέστησεν υπήκοον τήν πλείστην 
τής Λιβύης. Διαδεξάμενος δέ μετά τήν τελευ
τήν τοΰ πατρός τήν βασιλείαν καί μετεωρισθείς 
ταΐς προκατεργασθείσαις πράξεσιν, έπεχείρησεν 
ινα κατακτησηται τήν οικουμένην.

I '.

'Ο ενθρονισμός.

Οτε, παρελθουσών τών έβδομήκοντα δύο 
ή μερών πένθους, τών ύπότών επικήδειων ί:ρών 
θεσμών έπιτεταγμένων, ό νεκρός τοΰπατρός τοΰ 
Σεσωστριδος Σετι απετέθη είς τόν μεγαλοπρεπή 
τάφον , ον παρεσκεύασεν έαυτώ έ'τι ζών έν τώ 
πρός δυσμάς άγίω δρει ' ,  παρά τάς τελευταίας

i ■ Ο  εγ/ίολαπτός τάφος ο6τος ε&ρε'θη εν τή  παρα 
ια ις θ η β α ις  κοι/αδιτων νεκρών Οττο τοΰ περίφημου 
Βελζονη. Ο ί πλεϊστοι των τάφων τής κοιλάδος τα υ- 
τ η ς , ήν οί Ά ραβες άποκαλοΰσιν B ib a n  c l M o lo u k  
περί ών λεξομεν εν τοΤς δπισθεν, εμειναν ατελείς, 
διότι κατα τον θάνατον τών βασιλέων, οίτινες έςώρυ- 
ξαν αυτούς, τά εργα έπαυοντο καί τό πτίοι/α ά π ετίθε- 
το Ικει καί έπεσφραγίζετο εν ή καταστάσει ήτο το'τε

διαμονάς τών έν ά ν θ ρ ώ π ο ι ς  προ αύτου 
θ ε ώ ν ,  καί οτε έπήλθεν ή ώρα τής άναγορεύ- 
σεως και τοΰ ενθρονισμου τοΰ υίοΰ αύτοΰ Μεϊα- 
μνύν, συνήλθον είς τάς Θήβας, τήν πόλιν τοΰ 

Αμμωνος, πάντες οί μεγιστάνες καί οί έν άο- 
χαΐς τών δύο πρωτων φυλών. Τά δέ χαρακώ
ματα, δι ών κατά μίμησιν άναμφιβόλως τοΰ 
άρχαίου χαρακώματος τών ' ϊκσώ ς Ούάρα κα- 
τεκάλυψαν οί Φαραώ τοΰ δεκάτου ογδόου βα
σιλικού γένους τήν μητρόπολιν αύτών έκατέρω- 

θ-ν τοΰ Νείλου, έδέχθησαν είς τούς εύρυ/ώρους 
αύτών περιβόλους τάς πρεσβείας τοΰ στρατεύ
ματος, σταλεισα; εκ πασών τών καταστρατοπε- 
δειών, αίτινες διεφύλ.αττον έν τοίς έσχάτοι; τών 
ορίων σύμπασαν τήν αρχήν, ή τά  νεωστί 

ύποδουλωθέντα έθνη. Αίδέπολυτελείςοίκίαι. άς 
οί μεγιστάνες ώφειλον ΐνα διαφυλάττωσι π:ρί 
τά βασίλεια τών εαυτών κυρίων, κατωκήθησαν 
ύπό τών ' Οερι ς ,  ή οικονόμων τών έπιυ.ελου- 
μενων κατα τούς νομούς τών προσόδων, καί 
έκ τών έπάρχων τών κατακτηθεισών χωρών, 
έφελκομένων έν ταΐς πολυπληθέσιν αύτών άκο- 

λουθειας τούς ύποτα- 
"χθίντας ή. νικηθέντας 
άρχηγούς τών πρός με

σημβρίαν έκτετοπισμέ- 
νων επαρχιών, καί τής 

πρός δυσμάς χώρας τών 
οάσεων, καί τών παρα
θαλασσίων τ ή ; ’Ερυθοάς 
θαλάσσης χωρών , καί 
τών κατά τήν Άσίαν 
ορίων τής αιγυπτιακής 

«ρχής. Τέλος δέ τά 
μυστηριώδη τεμένη τής 
μεγάλης θηβαΐκής τρι- 
άδος άνοίχθησαν όπως 
δέχωνται τάς εικόνας 
τών επωνύμων θεών πα
σών τών εγχωρίων θρη
σκειών τής κοιλάδος τοΰ 
Νείλου, αίτινες, φερό- 

μεναι παρα τον ποταμόν ύπό τών αρχιερέων καί 
τών προφητών καί τών ψαλτών αύτών, ήρχοντο 
ινα ικετεύσωσι σεβαστικώςτόν Άμμωνα- 'Ρά κύ
ριον καί πατέρα αύτών, ύπέρ τοΰ θνητοΰ, δστις 
εμϊλλεν ΐνα ηναι ό ή λ ι ο ς  φ ύ λ α ξ  τ ή ς  δ ι 
κα ι ο σ ύ ν η ς  έν ά ν θ ρ ώ π ο ι ς .

Και ό'τε έπήλθεν ή ώρισμένη έκ:ίνη τής στέ
ψεως ήμερα, καί ό ήλιος άνέτελλεν έκ τών αν
τικειμένων κορυφών τών όρων τής Λιβύης, ηγια
σμένων διά τής έν αύτοΐς βασιλικής νεκροπό- 
λεως, πλήθος περιλάμποντος φωτός ήρξατο ΐνα 
διαφωτίζνι τούς όγκους τοΰ τιτανολίθου, τοΰ 
πορφυρίτου καί μέλανος γρανίτου ή άμεθύ- 
στου, οίτινες, μεταβληθε'ντες είς γιγαντιαίους 
ναούς, κεκομμένοι εις πλατε'α πολύγωνα , γε- 
γλυμμενοι εις οβελίσκους, είς σφίγγας καί είς 
κολοσσούς, έφαίνοντο έν ταΐς θήβαις μάλλον η 
cV τή λοιπή Αιγυπτω οιονει τό ύλ.ικόν περικά
λυμμα τής μυστηριώδους ψυχής τή ; χώρας.

Καί τότε μυρίαι μυρίων ανθρώπων κραυγαί 
άντηχησαν χαιρετιζόντων έκ τής πόλεως τόν 
επιφαινομενον μεγαν ΙΙε,'.ασγικόν θεόν, σημαί-

το υπόγειόν. Έξαιροΰνται οέ μο’νον οί τάφοι τοΰ Σετι, 
του Ραμεση Χικπουν καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ 'Ραυιεσή 
τοΰ τέταρτου. Ο δ* τάφος τοΰ Μεγάλου Μεΐαμούν 
η ̂ Σεσωστριδος, καταστραφείς βεβαίως υπό των ίίερ- 
σών δέν άνεκαλύφθη είσε'τι.— Lenormand, Musiie 
des antiquites cgyptienncs, σελ. 20.

νουσαι τήν εναρχομένην πανήγυριν. Τότε τα 

πλήθη έδραμον πρός τά βασίλεια, ένθα ό Μίΐ- 

αμούν διέτριψε τον καιρόν εν τώ χωρισμώ του 
πένθους. Ύπό τόν πρώτον αύτών πρόδομον 
ΐστατο μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ;  θρόνος ή  κινητός ναός, 

ούτινος ή έβενίνη βάσις, κεκοσμ-μένη κεχρυσω- 
μένοις άναγλύφοις, παρίστανε τήν Σφίγγα, έμ
βλημα της τή ρώμη συνεζευγμένης σοφία;, 
καί τόν Λέοντα, σύμβολον θράσου;. Τά δέ κε- 
•χρωματισμένα αγάλματα τής θεάς Τηυά, τής 
θ έ μ ι δ ο ς ,  καί τοΰ Hormeni, θεοΰ ήλίου τή ; 

δικαιοσύνης , έ'χοντος 
τούς βραχίονας έκτε- 

ταμένους καί τάς π τέ
ρυγας άναπεπταμενας, 

άπετέλουν τόν μυχόν 
καί ύπεστήριζον τόν 
ούρανόν τοΰ κινητοΰ 

ναοΰ.
Τοΰ δέ βασιλέως 

περιδεδεμένου άπλώ 

χ ρυσώ διαδήματι, φέ- 
ροντι έν τώ  μεσω την 
χρυσήν κεφαλήν τοΰ 
όφεως (U racus), δια- 
τρήτου πολυτίμοις λ ί-  

θοις, καθίσαντος έπί 
τοΰ φορητού τούτου 
ναοΰ, δώδεκα Οερις, ή 
στρατιωτικοί έπαρ

χοι, οί πρώτοι τής χώ 
οας έν άξιώματι και ευ-
γενεία, έπήραν αύτόν έπι τών χομίον. Αλλοι όε 
μεγιστάνες έπεφορτίσαντο καθ’ ένα έκαστον τά  
υποστηρίγματα αύτοΰ καί τάς βαθμίδας , καί 
σόμπαντες, προηγουμένου ν, ακολουθούντο; κα

τόπιν πλήθους απείρου ,  έτειναν πρός τόν με
γαν ναόν τοΰ Άμμωνος.

Προεπορεύετο δε 

μουσική εμφωνος καί 
κοουσματική αύλών και 
σαλπίγγων. Εΐποντοδέ 
κατόπιν τοΰ βασιλέως 

οί συγγενείς καί οί 
οικείοι, καί πάσα ή τής 
αύλής θεραπεία, φέ- 
ρουσα ριπίδια, θυμια
τήρια καί σημαίας ·
Μετ’ αύτήν δε ειποντο 
τά παιδία τής ίερατι 
κής φυλής, βαστά- 
ζοντα τό σκήπτρον, 
τά όπλα καί τά άλλα 
σύμβολα τής μοναρ 
χίας, ών έμπροσθεν ό 
πρώτοςτών βασιλικών 
άνδρών καί ό υιός τοΰ 
άρχιερέως έπεθυμίων έν 
χρυσοΐς θυμιατηρίοις, κλίνοντες τήν ν.εφαλην.

'Η βασίλισσα Νόφρε-Άρι, νεάνις σύντροφος 
έκ γενετής τοΰ Μεΐαμούν, στολιδωτή, ώς αύ
τός, έν τοίς πολυτελέσι καί διαφανεσιν ύφα- 
σμασιν, ών αί ’ ίνδίαι έγνώρι,ον τοτε το απόρ
ρητόν , έπιδεικνυμένη , ώς εκείνος, περι την 
μέλαιναν κυματοειδή αύτής κόμην, καί εν τοίς 
πολλοΐς καλλωπίσμασι τοΰ τραχήλου, τών βρα
χιόνων καί γυμνών ποδών, τούς πολυτελέστα
τους μαργαρίτας καί κοράλλια τών Ερυθρών 
θαλασσών, καί τούς σμαράγδους τών μεταλ

λείων τής τρωγλοδύτιδος, άτινα άπό αιώνων

πολλών έπεσωρεύθησαν σωρηδόν είς τήν γά

ζαν τών Φαραώ, έπηκολούθει τώ  έαυτής συ- 
ζύγω έν κομψώ φορείω , ούτινος ή άντίτυπος 
βυσσίνη καί χρυσή κρεμάθρα έφαίνετο κρεμα- 
μένη έκ στελεχών λοιτοΰ ροδοειδών και γλαυ

κών , έφ ών ό πλατύς ούρανός τού φορείου, 
ύφασμένος. ύπό τών ίριοειδών πτερών τών λαμ- 
προτάτων 7Ττηνών τών τροπικών , άπεσκία-ε 
σκιάν μ ετα β ά λλουν  άδιαλείτττω; χρώματα, 

Ειποντο δέ αύτή δίστιχοι έκ παραλλήλου οί 
άνακτίς καί αί άνασσαι, καί οί υπήκοοι τή Αί-

'ΡαμεσεΤον. —  Αίθουσα τοΰ κολοσσοΰ, 

γύπτω βασιλείς, καί οί έν άξιώματι ιερείς καί

στρατιωτικοί.
r r i 'Τά δέ στρατιωτικά τάγματα κανονικώς συν- 

εσταμένα είς μήκος σπειρηδόν ύπο τους αρ
χηγούς αύτών καί τάς ιδίας σημαίας, άπετέ 
λουν τά  έσχατα τής πομπής, ήν ή μα/.ρά εισ-

ΙΙάροδος τών κριοκεφάλων Σφιγγών έν θ ή β α ις .  — Ένθρονισμός 'Ρ α μ εσ ή  τοΰ δευτέρου

οδος τών σφιγγών καί τών κριών, φερουσα εκ 
τών οχθών τοΰ ποταμού είς τήν κυρκοτάτην 
είσοδον τοΰ ναοΰ, δέν ήδυνήθη ίνα χωρήση 

άπασαν.
Έμπροσθεν τοΰ ίεροΰοικοδομήματος,ούτινος 

τά  έκ γρανίτου άδυτα αντηχούν ήχους μυστη
ριώδεις καί πομπικού;, ή στρατιωτική μουσική 
έσίγησε, καί ή βασιλική πομπή έσταθη. Δια δέn. )*\ IV
τών πελωρίων χαλκών πυλών των μεταςυ των 
δύο μεγάλων προπυλαίων έξήλ.θον έπαλλήλω; 
πλήθο; άδόντων ιερατικών χορών, άπαντησόν- 
των τώ  προσερχομένω Μεΐαμούν. Ήσαν

δέούτοιοί διάκονοι απάντων τών μεγάλων ναώ'* 

πασών τών θρησκειών τής βασιλείας, οΰς ό 
καιρός, αί κατακτήσεις καί οί νομοθέται κ α τε- 

στηραν εις τήν χώραν.
Προσέφερον δέ τώ  Μεΐαμούν, τώ  νέω υίώ, ον 

ό Άμαων υιοθετεί ταύτην τήν ημέραν, τάς έ - 

πευχάς τών οικείων θεών έτι δέ πρός τούτοι; 
προσέφερον αύτω αύτού; τούτους τούς θεούς. 
Βάριδ.ς, ν, ίεροί λέμβοι, στηριζόμενοι έπί τών 
ώμων δεκαοκτώ ή ε’ίκοσιν ιερέων, κατα τό 
αξίωμα τοΰ θεοΰ τοΰ ύποτετυπωμένου έν τη 

πρύμνη καί τή πρώρα 
έκάστου λέμβου, πε- 
ριεΐχον ναΐδια ή σκη- 
νάς έπιμελώς κεκαλυ- 
ι μένας παχεΐ άργυρώ 
καί χρυσώ ύφάσματι. 
Έ κ ε ΐ  άσφαλιζόμενοι 
άπό τών οφθαλμών 
τών βέβηλων , ένο- 
μίζοντο ότι ήσαν κα- 
τάκλειστοι οί μεγάλοι 
ούτοι θεοί εύδοκήσαν- 
τες ΐνα καταβώ τιν έκ 
της Βενδικής Άριας 

έπί τής Κέμι (Αίγυ
πτου) έπαλλήλως. Ό  
Ρ  h -t  ■ ah,1 6 Ph-*-Ra^ 

Djom 5 , ό Sevek4 

ό Asivi5 καί αί άλλαι 
εγχώριοι έξηλλαγμέ- 

ναι μορφαί τεράτων ά ; 

οί άνατροφεΐς αρχιερείς τής Αιθιοπίας προσέθη- 
καν τοίς άτέχνοις είδιόλοις των Κ ουσχ ιτών, πρω- 
τιον κατοίκων τής κοιλαδος τού Νείλου, και αί .ι -  
νες πάσαι άνεκεφαλαιοΰντο είς θεία γενη άνάλο- 
γα πρός τήν πρώτην μεγάλην τριάόα τών θ η 
βών,  φ  "Οσιριν, τήν Ιοιδ» Λαι τόν Ωρον.

Εφόσον έκαστον 
πλοιάριον διεβιβάζετο 
ποαπικώς ενώπιον τοΰ 
Μ:ϊαμούν, οί φέροντες 
αύτό ιερείς παρενέβαλ- 
λον τοίς ύμνοις αύ
τών έγκώμια είς τόν 
βασιλέα, άποδίδοντες 
αύτω τάς άρετάς ών ό 
ίδιος αύτών θεός ήτο 
ιδιαίτατα τύποςή σύμ
βολον· οί μέν έπαι- 
νοΰντες τήν δικαιοσύ
νην καί μεγαλοψυχίαν 
αύτού, οί δέ τό πρός 
τό ψεύδος μίσος καί 
τόν τοΰ καλοΰ έ'ρωτα· 
οί μέν τήν σοφίαν καί 
πρόνοιαν καί εγκρά
τειαν ,οί δέ τήν δύνα- 

μιν καί τό θάρρος έν τοίς πολέμοις.
Κατόπιν δέ τών σκηνών τών θεών ήκολού- 

θουν τά ειδώλια τών προπατόρων τών προ τού 
Μεϊαυ.ούν άρξάντων τής χωράς, επίσης φερο- 
μενακαί έρμηνευόμενα παρά τών ιερέων.

"Υστερον δέ είς τό μέσον συλλόγου τινός ιε
ρέων έπεφάνη έπι τοΰ βηλοΰ τοΰ ναοΰ ταύρος 
λ ευ κ ό ς, σύμβολον έμψυχον τοΰ Αμμωνος-Ρά, 
έπηνθισμένος καί πεοιβεβλημένος νέφει λιβανω-

1. Agny, τό πΰρ.—  ~· R a> La, E l,
δ ήλιος. —  O m , A o m , H o m a , θεός της κόλικος-----
4. S iva .—  5, Asura.



iou θυμιά;Αατος, οίονεί παρακαλών τον νέον 
Aroeri ίνα διέλθη τον ναόν.

Τότε δέ ό Μεϊαμούν, καταβαίνων άπό τοΰ 
ύψηλοΰ φορητού ναοΰ, έπορεύθη πεζός διά τών 
ε<7<ο στοών καί τών υψηλών περιστύλων τών 
υπόστυλων αιθουσών προ; τό άδυτόν τοΰ ναοΰ, 
ένθα έπί τοΰ πορφυρίτου βωμοΰ έκάθητο σ ε ρ  ο- 
πρεπεστάτη ή μεγάλη Θηβαίτις τριάς. Οί δέ 
χορωδοί, αί ίεοαί βάριδες, αί εικόνες τών 

προπατόρων , το βασιλικόν γένος καί οί αρ
χηγοί τών oeris εΐσέδυον εϊς αύτό μόνοι («τα 
τοΰ βασιλέως.

Φθάσαντος δέ, όπροεδρεύων της [πανηγύρε- 
ως μέγας άρχιερεύ; ένευσε τοΐςάλλοις άοχι- 
ερευσιν, οιτινες ηρζαντο λειτουργοΰντες υπ αυ
τόν τόν υανον τόν άφίεοωίλενον

ι » » Γ

τώ  θείω Φ ω τί, φαινομένω τοΐς 
θνητοί;. 'ίστάμενος δέ όρθιος 
έν τώ  βωμώ έδέχθη τόν βασι
λέα, δστις, άναβάς παρ’ αυ

τόν, έπετέλεσε μ ετ ’ αύτοΰ έμ
προσθεν τοΰ] αγάλματος τοΰ 
Αμμωνος την προητοιμασμε- 

νην θυσίαν, έκαμε τάς καθιερω
μένα; λοιβάς καί ραντισμούς, 
έπ.θυμίασε τό διωρισμένον λι
βανωτόν έν μέσω όμβρου ανθών, 
καί προσέπεσε πρός τά γόνατα 
αύτοΰ, λέγων τούς ύπερηφα- 
νωτάτους άμα καί άπλοΰς τού
τους λόγους·

α 'Ερχομαι εις τόν πατέρα 
μου ”Α μμωνα, συνακολουθών 
τοΐς θεοΐς, ούς προσδέχεται 
εϊς αε ί ! »

Εν δέ τώ  μεταξύ αύτοί ού- 
τοι οί θεοί καί ή επίγειος αύτών 
ακολουθία εστρέφο^το πομ- 
π·.κώ; περί τόν ναόν,καί ουν- 
εμίγνυον τη προσκύνη'σει, ην 
εκαμνον παρερχόμενοι προ; τόν 
Βασιλέα τοΰ ούρανοΰ, τάς ώ -  
χας, άς ηϊχοντο ύπέρ τοΰ νέου 
βασιλέως τής γης. - 

Δύναται δε’ τις ϊνα
τερί τής παραδόξου

κρινη 
φύσεως

τούτων τών λιτανειών έκ τών 
εξής ρήσεων, άς άναγινώσκο- 
μεν μέχ ρι τοΰ νΰν έν ταΐς έπί 
τών τοίχων τών ναών καί τών 
βασιλείων Τών Θηβών έπιγρα- 
φαΐς.

II Θ Ε Α  ΜΑΟΤΤΤ

( ή μεγάλη μήτηρ καί εταίρα 

τοΰ Αμμωνος).

" Ε ρ χ ο μ α ι  ά σ π α σ ο μ έ ν η  τ ό ν  μ έ γ ι -  
σ τ ο ν  τ ώ ν  θεών Α μ μ ω ν α - ' Ρ ά  , κυβερνη' -  
τ η ν  καί  ε ύθ υντ η ν  τ ή ς  γ ή ς  Κ έ μ ι  ( τ ή ς  
Α ί γ ύ π τ ο υ ) ,  ό'πως κ ά μ η  μακρόβι ον τόν 
έ αυ τ ο ΰ  υι όν,  τ όν  ά γ α π ώ ν τ α  α ύ τ ό ν ,  
τόν β α σ ι λ έ α  ' Ρ α μ ε σ ή ν . »

Ο Θ Ε Ο Σ  Κ Χ Ο Ν Σ

(υίος της Μάουτ καί τοΰ ’Αμμωνος).

« ’Ε ρ χ ό μ ε θ α  πρός  σ έ ,  ό 'πω ς λ α τ ρ ε ύ -  
σ ω μ ε ν  τ ή  μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ ί  σου,' ώ μ έ γ ι σ τ ε  
Κ ύ ρ ι ε ,  " Α μ μ ω ν -  ' Ρά!  Δός  β ί ο ν  α σ φ α λ ή  
καν καθαρόν τ ώ  υ ί ώ  σου τώ ά γ α π ώ ν τ ι  
σε ,  κυ ρί φ τ ή ς  γ ή ς ,  ' Ρ α με σ ή]  »

Η Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α  Κ Ο Φ Ρ Ε - Λ Ρ Ι .

« .  . Κ “ ί εγώ ή σ ύ ζ υ γ ο ς  τοΰ β ασ ι λ έ ως  
ή ΐ σχυρά τ οΰ  κ ό σ μ ο υ  δ έ σ π ο ι ν α ,  π ρ ο σ 
φέρω τ ήν  έμήν λ α τ ο ε ί α ν  τ ώ  π α τ ο ί  

μου Α μ μ ω ν ι  ' Ρά,  β α σ ι λ ε ΐ  θεών καί  
α ν θ ρ ώ π ω ν .  Ι Ι κ α ρ δ ί α  μου ά γ ά λ λ ε τ α ι τ ή  
α γ ά π η  σ ο υ ,  καί  π ά λ λ ε ι  ύπό  τών ε ύ ε ο -  
γ ε τ η μ ά τ ω ν  σου.  Ώ  σύ ! ό κ α τ α β ι β ά σ α ς  
τ ην  έδραν τ ή ς  δ υ ν άμ ε ώς  σου εις τ ό διαι -  
τ η τ η ρ ι ο ν  τ ο ΰ  υίόΰ σου καί  άνδρός  μου,  
τ οΰ  κυρί ου τοΰ κ ό σ μ ο υ  Ρ α μ ε σ ή ,  α ξ ί ω 

σαν αύτόν ζ ω ή ς  άσ φαλοΰς  , μ α κ ρ ά ς  καί 
καθαράς .  Οί ενι αυτοί  λογ ι σθη' τωσαν 
α υ τ ω κ α τ  ε π ο χ α  ς παν ηγυοε ων ! . . .  » 

Πρόςταύτας τάς ικεσίας ό ’'Αμμων- 'Ρά άπο-

αιγυπτιος πάπυρος.

κρίνεται διά στόματος τοΰ μεγάλου αύτοΰ ίε · 
ρεως, λ^έγοντος πρός τόν Μεϊαμούν .

« . . .  Τ έ κ ν ο ν  π ρ ο σ φ ι λ έ ς ,  δ έ χ θ η τ ι  
παρ έ μοΰ βιον καθαρόν καί  μ α κ ρ ό ν ,  
κ α θ η μ ε ν ο ς  έ πί  τ ο ΰ  θρόνου τ ή ς  γ ής  τ ο ΰ  
Κε μ ι .  Δ υ ν α σ τ ε ύ σ ε ι ς  ε ύφραι νόμε νος  τ ή ς  
ο ι κ ο υ μ έ ν η ς .  Ό Τ ώ θ  ε δ ω κ έ  σοι πάσας  
τ α ς  βα σ ι λ ι κ α ς  προνομί ας  τ ο ΰ  ούρανίου 
Aroeri. Τ α  πρός  μ ε σ η μ β ρ ί α ν  καί  τ ά  πρός  
άρκτον,  αι  ά ν α τ ο λ α ί  καί  τ ά  κα θ ’ ήλί ου 
ό υ σ μ α ς  ύ π ο τ α χ θ ή σ ο ν τ α ί  σοι ,  καί  π ά -  
σαι  αι ά γ α θ α ί  π ύ λ α ι  άνοί ξ οντ αί  σοι .  
Π α ρ α δ ι ό ω  σοι  τ α ς  κ α κάς  φυλ άς ,  ϊνα 
π α τ η σ η ς  α υ τ α ς  έπί  τ ώ ν  σ α ν δ ά λ ω ν  ή 
δε  ρ ωμ αλ έ α  σου χ ε ι ρ  ν ι κ ή σ ε ι  π ά σ α ς  I

τ α ς  χ ώ ρ α ς  τ ή ς  ο ι κ ο υ μ έ ν η ς ·  κ α ί  ό φ ό 

β ο ς  τ ο ΰ  ο ν ό μ α τ ο ς  σου έ μ β λ η θ η ' σ ε τ α ι  
βαθείος τ η κ α ρ δ ί α τ ώ  ν β αοβάοων.  Δ ί -
» ' r , , Ν 1 Γ
ο ο) σ ο ι ,  ω τ ε κ ν ο ν ,  τ ο  ορ ε π α ν ο ν  τ ώ ν  
μ α χ ώ ν ,  ό π ω ς  κ α τ έ χ η ς  τ ού ς  α λ λ ο φ ύ 
λους  κ α ί  ά π ο τ ά μ η ς  τ ή ν  κεφα. λήν τ ώ ν  

ακαθαρτων κ α ι α σ ε λ γ ι ο ν .  Α ά β ε  τ ή ν  μ ά 

σ τ ι γ α  και  τ ο  σκήπτ ρον  ϊνα δ ι ο ι κ ή ς τ ή ν  
γήν Κ ε μ ι .  Ε μ ο ΰ  δ έ  π ρ ο σ τ ά ξ α ν τ ο ς  ή 
Κυ ρί α  τ ο ΰ  ούρανιου β ασ ι λ ε ί ου  π ροίη τοι- 
μ α σ ε  σοι  τ ό  δ ι ά δ η μ α  τοΰ  Ήλ ί ο υ .  ’Ε π ι 
κέ  ι σ θ ω δέ ή πε ρι κε φαλαί α (P schent) α ΰ - 

τη  τ ω  μ ε τ ώ π ω  σ ο υ ,  ε ις  3 ε γ ώ  θ έ τ ω  αύ-  
τ  ή ν ε ϊ ς ά ε ί ! »

Πρός ταΰτα , λαβόντος τοΰ 'Ραμεσή έκ τοΰ 

βωμοΰτήν περικεφαλαίαν σύμ- 
βολον τής δυναστείας της ύφη- 
λίου, ό μέν μέγας ίερεύς προ- 

έτεινε τήν ποιμενικήν αύτοΰ 
ράβδον πρός τά τέσσαρα μέρη 
τής γής, οί δέ παρόντες 
αρχιερείς, αφέντες έλευθέρας 
τέσσαρας ζοίσας χήνας, α ϊτι- 
νες, διαφυλαττόμεναιέ'ως τότε 
άπεικαζον τούς δαίμονας τών 
τεσσάρων ανέμων, άνέκραξαν·

« Α μ σ έ τ ,  Χ ά π ι ,  Δανού-  
μ ο υ τ έ ρ ,  Κ α β ά χ - σ ν ο ύ φ !  
π ο ρ ε υ ε σ θ ε  τ ή ν  οδόν τ ή ν  
π ρ ο ς  μ ε σ η μ β ρ ί α ν ,  πρός  
βορράν,  π ρ ό ς δ υ σ μ ά ς  καί  
πρός  ά ν α τ ο λ ά ς ,  κ α ί ά ν α γ -  
γ ε ί λ α τ ε  τ ο ΐ ς  θ ε ο ΐ ς  τ ο ύ 
τ ω ν  τ  to ν χ ω ρ ώ ν  ο τ ι  ό 

υιός τ ή ς  Ί σ ι δ ο ς  καί  τοΰ 

’̂ σ ι ρ ι  ( ’Ο σ ί ρ ι δ ο ς )  ΤΩρυς  
π ε ρ ι ε θ ε τ ο  τήν τ ι άραν 
Pschent! κ α ί ό τ ι ό β α σ ι 

λε ύς  ' Ρ α μ ε σ ή ς  έ κ α λ λ ώ -  
πι σε ν  έ αυτ όν  τ η  τ ι άρα 
Pschen !»

Οβ ασιλεύς Μεϊαμούν, έ'χων 
τήν κεφαλήν διαδεδεμένην τή 
τιάρα, έδέησεν ϊνα έλθών κόψη 
ϊδιοχείρως δράγμα σιτηρών, 
άναφυέν εν τινιτών πεοιβόλων 
τοΰ ναου, καί κομίση αύτό έπί 
τόν βωμόν τοΰ’'Αμμωνος. Τοΰ

το δετό  ανάθημα, καί ή με-) * ·  
λοφώνω;-παρά τοΰ ίερέως γε- 
νομένη άνάγνωσις τών στεγα
νών προσταγμάτων τών άνα- 
φερομένων πρός τα έ'ργα τών 
βασιλέων, έπέραναν τήν τελε
τήν .

Παραπεμπόμενος τότε ύπο τοΰ λευκοΰ ταύ
ρου καί τών εικόνων τών προγόνων βασιλέων 
μέχρι τών έ'ξω ορίων τοΰ ναοΰ, 'Ραμεσής ό 
δεύτερος, ό επιλεγόμενος Μεϊαμούν, επανήλθεν 
έν μέσω νέφους λιβανωτοΰ καί ανθών πρός τόν 
φορητόν ναόν, περιμένοντα αύτόν προ τών 
πυλώνων. "Επειτα δέ προπορευομένου καί συμ- 
παρακολουθοΰντος, έπευφημοΰντος καί εύχομέ- 
νου παντός τοΰ πλήθους, έτεινε βραδέως πρός 
τό βασίλειον, διά μέσου τών δύο στοίχων τών, 
Σφιγγών, ών αί έκ συηνίτου λίθου κεφαλαί, 
ένδεδυμεναι τήν ήμε'ραν εκείνην τά βασιλικά ή 
θεία καλλωπίσματα καί τόν έπικεφάλαιον κόσ
μον, όστις διώριζε τήν συμβολικήν απαγγε
λίαν έκάστης αύτών, έφαίνοντο οΐονεί εμψυ—

ιιιιιιι
χούμενα ύπό τοΰ τών ανθρώπων ενθουσιασμού, 
έξαιρόμενα ό'πως χαιρέτίσωσι τόν παρερχόμε- 
νον νέον βασιλε'α τής Αίγύπτου.

Τοιαΰταί τινες ήσαν δεκατε'σσαρσιν αίώσι 
προ Χριστοΰ αί δημόσιαι πομπαί έν Αϊγύπτω.

Α. Μ.

ΣΤΙΙΑΙΙ

Τ Ο Υ  ΝΑΟΥ Τ Ο Υ  Σ Ο Α Ο ΜΩ Ν Τ Ο Σ .

'Ο πρώτος καί ενδοξότατος ήγεμών τοΰ 
ίδουμενικοΰ οϊκου τών Ήρωδών, έκαλλώπισεν, 
ώς γνωστόν, τήν 'Ιερουσαλήμ καί τά πέριξ 

αύτής πολλοΐς καί καλοΐς μνημείοις, ών τά 
πλεΐστα ήσαν ελληνικής αρχιτεκτονικής, έφαρ- 
μοσθείσης τή άνέκαθεν παρά τοΐς λαοΐς τής

Φοινίκης καί τής Παλαιστίνης έπικρατησάσει 
συνήθεια τών έγκολαπτών ναών καί τών μονο- 
λίθων.

Ό  'Ηρώδης ήρξατο ϊνα άνακτίζη τόν κα- 
ταστραφέντα ναόν τοΰ Σολομώντος τώ  20ώ  
έ'τει π· Χ · ’Αλλά τό μέγα τοΰτο έ'ργον 
άπετελέσθη ολίγοιςπρό τής ύπό τοΰ Τίτου 
άλώσεως της 'Ιερουσαλήμ ε'τεσι, ητοι διετέλε- 

σεν οΐκοδομούμενον έπί έ'να ’σχεδόν αιώνα,
Οί αρχαιολόγοι αποδέχονται όμοθυμαδόν ό'τι 

ό ναός καί ό περίβολος αύτοΰ ήσαν όπου 

είναι νΰν τό τσαμίον καί ό τάφος τοΰ καλίφου 
’Ομάο καί τό harem, ητοι ή περιέχουσα 
αύτό ιερά στοά. Ό  ναός παρεΐχ_εν όψιν με- 
γαλοπρεστάτην. Ό ’ΐώσηπο; διαγράφει λεπτο- 
μερώ; τό μέγα τοΰτο έ'ργον, όπερ περιεβάλλετο

*.r
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ύπό τριών περιβόλων, ών ό μέν πρώτο; ήτο 
έφικτός τοΐς πάσι, ό δεύτερος ήτο άποτεταγμέ- 
νοι; τοΐς ’ίουδαίοις, ό δέ τρίτος τοΐς ίερεΰσιν. 

Πολλαί έλληνικαί καί έβράίκαί έπιγραφαί γ ε- 
γλυμμέναι έπί μνημονείων μαρμαρίνων στη
λών, ίδουμένων παρά τήν είσοδον τοΰ δευτέ
ρου περιβόλου, άπηγόρευον έπί ποινή θανάτου 
τοΐς έθνικοις τήν εϊς αύτόν είσοδον. 'Ο  Φίλων 
καί ό ’ΐώσηπος άναφέρουσιν ότι οί 'Ρωμαίοι 
έσεβάσθησαν αείποτε τά διατάγματα ταΰτα.

Ό  Κ. Κλερμόντ, γραμματεύς τοΰ έν ’Ιερου

σαλήμ γαλλικοΰ προξενείου, ηύτύχησεν ϊν’ άνα- 
καλύψη έσχάτω; μίαν τινα τών στηλών τού

των τοΰ ναοΰ, ήν έ'σπευσεν ϊν ’ άγοράση παρ ’ 
αύτοΰ ή βρεταννική κυβε'ρνησις ύπέρ τοΰ Μου
σείου τής μΓ,τροπόλεως.



Μαυσωλεϊον τοΰ 'Αγίου Λαυρέντιου εν Φλωρεντία.

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ.

Γιερί όε τών αρετών τοΰ έργου, τοΰ 
μεγαλεπηβόλου, μεγαλοσχήμου και φοβε
ρού της καθόλου οικονομίας λέγοντες, φρο- 
νοϋμεν οτι γελοϊον άν ήτο, εί έπεχειροΰμεν 
καί ημείς ϊνα προσθώμεν τούς ένδεεστέ- 
ρους ήμών έπαίνους τή συναυλία τών ευ
φημιών, μεΟ ών ύπεδέχθησαν τό εργον οί 
τότε καί οί ύστερον τεχνιται, άνακηρύτ- 
τοντες όμοθυμαδον άπό τριών ήδη αιώνων 
τας λαμπράς άρετάς τοΰ μεγίστου καί θαυ- 
μαστοτατου τών καλλιτεχνημάτων. « Δι
καίως έδύνατό τις ινα νομίση εαυτόν εύ- 
οαίμονα, » ανακράζει ό ύπέρ τοΰ έργου έν- 
θουσιών Βασσάρης, « εάν ηύτύχησεν ινα 
ίδη το  θα ύ μ α  το ύ το  τ ή ς  τ έ χ ν η ς  καί 
τ ή ς  ευφ υΐας τού άνθρώττϊυ! >>

Α λλ’ άμ’ άποτελεσθέν το άπαράμιλ- 
λον τούτο εργον παρ’ ολίγον ήλθεν ινα κα- 
ταστραφή. Διότι οια την Οιαβολήν τού ρα- 
διουργού καί εχθρού τού Μ ιχαήλ Αγγέλου 
θαλαμηπολου του παππα Βαγέου, ίσχυοι- 
ζομενού ότι ή είκων, ουσα πλήρης γυμνών 
σωμάτων καί μάλιστα γυναικείων, ήτο 
καταλληλοτέρα Ϊνα κόσμηση δημόσιόν τι 
λουτρόν ή καπηλείον, ή ίνα ώραίση τό Σιξ-

Μ Ι Χ Α Η Λ  ΑΓ Γ Ε Λ Ο Σ .
(  Σ Τ Ν Ε Χ Ε ίΑ  Κ Α Ι ΤΕΛ Ο Σ. )

τίνιον τέμενος ,ό: πάππας Παύλος ό τρίτος, 

ευσεβής μέν, βραχυγνωμονέστατος $έ, ώς 
λεγουσιν, εξενοπαθει δεινώς πρός τό πλήθος 
τών γυμνών, μάλιστα δέ τών γυναικεί
ων, άτινα όμως ή ύπόθεσις καθίστα άνέκ- 
φευκτα. Διότι, εί καί ή θρησκεία αναγκάζει 
ημάς ίνα πιστεύσωμεν είς τήν άνάστασιν 
τήςσαρκός, ουδέποτε έγένετο λόγος περί τής 
μετά τών ενδυμάτων ήμών άναστάσεως. 
Αλλως τε δέ ό πίνα; ούδεν, πολλοΰ γε καί 
δεί, είχε το ασελγές.

Προσκαλέσας δέ τόν Μ ιχαήλ Άγγελον, 
άντι τού ευχαριστήσαι αύτώ ύπέρ τού έρ
γου, περί δ ούτως έμόχθησεν, ο πάπ- 
πας επέταςεν ίνα ή ένδυση άπαντα τά γυ
μνά ή έξαλείψη ευθύς έκ τού τοίχου τήν 
τοιχογραφίαν. Τήν τοιαύτην αχαριστίαν 
και απειροκαλίαν άγανακτήσας ό τεχνίτης, 
απεκρίθη όργίλως πρός αύτόν ότι, « πράξει 
καλλιον ίν άσχολήται μ.άλλον περί τήν 
έπανορθωσιν και βελτίωσιν τών ανθρώπων 
ή τών εικόνων » καί, αντί τού ύπακοΰσαι 
αυτω, έπορεύθη είς τό Σιξτίνιον τέμενος, 
καί έζωγράφησεν όμοιότατον γυμνόν με
ταξύ τών κεκολασμένων τον ραδιουργον θα

λαμηπόλον, μεταμόρφωσα; αύτόν είς Μί- 
νωα κατά τον έν τώ αδη τού Δάντου στίχον  

Straw i Minos ombilmente e ringia, -< 
ήτοι έ'χοντα ώτα ό'νου καί δφιν αντί ζωσ- 
τήρος.

Τούτο δέ άκούσας καί ίδών ό Βιαγιος, 
ήλθεν όδυρόμενος πρός τόν πάππαν, παρα- 
καλών αύτόν, όπως έπιτάξη τώ Μιχαήλ 
Αγγέλω Ϊνα έξαλείψη τούλάχιστον το πρόσ- 
ωπον αύτού. —  « Πού σε τού πίνακος 
έζωγράφησεν; «ήρώτησεναύτόν Πίοςότρί
τος. —  « Εν τώ αδη.» —  «Κακόν τούτο, 
άπεκρίθη ό πάππας. ’Επειδή εάν ήσο έν τώ  
καθαρτηρίω πυρί, ήδυνάμεθα ίσως ίνα σε 
απολυτρώσω μεν' άλλ έν τώ αδη ούδεμία εί
ναι άπολύτρωσις. N u lla  e s tr e d e m p tio .»

Α λλά, καίπερ τού Μ ιχαήλ Αγγέλου άν- 
θισταμένου, ό πάππας ένέμενε τή γνώμη 
ϊνα ένδυθώσι τά γυμνά σώματα, ή ίνα έξα- 
λειφθή ή τοιχογραφία, μέχρις ού ό μαθη
τής τού Μ ιχαήλ Αγγέλου Δανιήλ δέ Βολ- 
τέρρε, θέλων, άμα μέν ίνα σώση τόν πί
νακα, άμα δέ ίνα συνδιαλλάξη άμφοτέρους, 
έπεχείρησεν ϊνα κάλυψη τά μάλιστα προσ- 
κρούοντα τοίς όφθαλμοΐς μέρη διά βρακιών,

δπερ περιεποίησεν αύτώ το γελοϊον έπο!>- 
νυμον c u lo t t ie r  (βρακοποιόν), καί παρέ- 
σχεν αφορμήν τώ κατ αύτού σίλλω τού 
Σαλβάτορος 'Ρόζα.

Ή  τοιχογραφία τής Έ σ χ  ά τη ς Κ ρί- 
σ εω ς, λίαν ήδη [Βεβλαμμένη ύπο τού χρό
νου καί τής ύγρασίας, τού καπνού, τών 
θυμιαμάτων καί τών κηρίων, παρημελήθη 
μεγάλως ύπό τών νύν οικονόμων τού Ούα- 
τικανού,' καί έβλάφθη έτι μάλλον αίσχρώς 
ύπό τίνος αρχιτέκτονας, οστις, έπανορθών 
ποτε τόν τοίχον, ίο' ού είναι έζωγραφημέ- 
νη ή είκων , κατέστρεψε παχυμερώς καί 
άγροΐκως άπαν τό έν τώ άνω καί μέσω τού 
πίνακος μέρος, έν ω ήτο ό Πατήρ καί τό 
'Αγιον Πνεύμα, εικόνες συμπληροΰσαι καί 
κορυφούσαι τήν έννοιαν τής όλης ύποθέσεως ■ 
ούτως ώστε τό μέρος τούτο δέν είναι ήδη 
γνωστόν άλλως είμή έκ τών άρχαίων 
απομιμήσεων τών γενομένων τελευτών
τας τού δεκάτου έκτου αίώνος.

Επί πολλούς δέ μήνας τού έτους οί 
ιερείς τού τεμένους άνθιστώσι νύν τή τοι
χογραφία βωμόν παμμέγιστον, ίο' ού 
ιερουργεί δ πάππας. Οί δέ πανταχόθεν 
καί μακρόθεν, πρός θέαν μάλλον τού πί
νακος τού Μ ιχαήλ Αγγέλου ή προς άκοήν 
τών άρμονιών τού Παλαιστρίνα καί τού 
Αλλέγρη, συρόέοντες φιλόμουσοι αναγκά
ζονται ϊνα τεκμαίρωνται έκ τών έμφανών 
τά άφανή τής είκόνος μέρη, μή δυνάμενοι 
μ.ηδέ κάν ϊνα πλησιάσωσιν άρκούντως, 
ταντάλειόν τινα πάσχοντες τιμωρίαν 6ρά- 
σεως.

Αλλά καί έν Φλωρεντία ύπάρχει τέαε- 
νός τι, δπερ ή ευφυΐα τού Μιχαήλ Αγγέ
λου κατέστησε περίφημον, ώς τό Σιξτίνιον, 
τό λεγόμενον Τ έμ εν ο ς  τώ ν Μ εδίκω ν

έν τή αρχαία εκκλησία τού 'Λγ. Λαυρέντιου 
ένθα ίδρύθησαν τά διωνομασμένα μαυσω
λεία τών πχππών Λαυρέντιου καί Ιουλίου- 
Τά δ αγάλματα αύτών κείνται έντος ση
κών υπερθεν δύο μαρμαρίνων σαρκοφάγων, 
κεκοσμημένων έκάστου διά τεσσάρων άλ- 
ληγορικών εικόνων, τής ΊΙμέρας, τής Νυ- 
κτ ς, τού Λυκαυγούς καί τής Ηοΰς. Ύπέρ 
δέ τής Ν υκ τό ς ό ποιητής S tro z z i έπέ- 
γραψε τούς επομένους στίχους·

‘Η Ν υς, ήν Οέπεις ήοέως κόιμοιμένην,
’Ανθρώπου εργον δέν είναι, άλλ’ Α γ γ έ λ ο υ .
Sir, νόμιζί έκ λίθου αύτήν έςειργασμένην 
Διο'τι ζν; καί πνέει. Έςΰπνισον, αν θέλΓ,ς,
Καί σοι λαλ άει γλώσσαν μεμουσωμένην.

Τά αγάλματα ταΰτα άριστεύουσι μεγέ- 
θει καί έναργεία, ήτις έπιπρέπει πασι σχε
δόν τοίς έργοις τού Μιχαήλ Αγγέλου. "ΟΟεν 
ειπόν τινες οτι, άπελπίζων τού διαμιλλά- 
σθαι πρός τους αρχαίους, άντί θεών ώς 
έκείνοι, έδημιούργει τιτάνας.

Ό  Μ ιχαήλ Άγγελος ών, καί ποιητής, 
έγραψε πρός τούς στίχους ούς ό Στρόζζης 
έποίησεν είς τήν Νύκτα, τήν έπομένην 
έ'μμετρον άπόκρισιν·

Grato m’6 ilSonno, c piu l’esscr di sasso 
Mentre che Ί  danno c la vergogna dura.
Non voder, non udir m’ e gran ventura.
Peri) non mi destar, deh! parla basso.

Μη μοι τον ύπνον τάραττε της άθλιας.
Προτιμώ μάλλον ίνα χοιαώμαι 
Καί μένω λίθος η νά κινώμαι,
"Οπως μή βλέπω μήτ’ άκροωμαι,
Έ<ρ’ όσον μένει τό αίσ/ος της οουλείας,
Καί ή χακοτυχία της ’Ιταλίας.

Ό  Μιχαήλ Άγγελος δέν είργάζετο βοη
θού μένος, ώς ό 'Ραφαήλος, ύπό πολλών 
μαθητών. Α λλ’ όμως μετεχειρίσθη όλί- 
γον καιρόν τον Σεβαστιανόν δέλ Πιόμβο,

άριστον χρώματογράφον, μέτριον δέ σκια- 
γράφον, ον προσεκάλεσεν έκ Βενετίας καί 
άντέταττε προς τόν 'Ραφαήλον, διορθών, 
ώς είδομεν, αλλαχού τάς σχεδογραφίας 
αύτοΰ. ’Επαγγελλόμενος δέ μάλιστα τήν 
τοιχογραφίαν ό Μιχαήλ Άγγελος, περι- 
εφρόνει τά τοΰ όκρίβαντος, ή τά’ δι έλαι- 
ογραφιας γινόμενα έπί οθόνης έργα ( T a 
b le a u x  d e  c h e v a le t ) ,  άρμόζοντα, ώς 
ελεγε, μάλλον ταΐς γυναιξίν, ύπαινιττό- 
μενος ίσως τον 'Ραφαήλον, άποστρεφόμε- 
νον τήν τοιχογραφίαν. Διό κατέλιπε ολί- 
γιστα όκρίβαντος έργα, ών γινώσκομεν 
μόνον τρία, τό έν Καπιτωλίω εικόνισμα 
αύτοΰ, τήν έν τοίς O fficcs  τής Φλωρεν
τίας Α γίαν Ο ικ ογένειαν αύτοΰ, καί τάς 
έν τή Στοα ΓΙίττι Τ ρ εις  Μ οίρας.

« '0  Μ ιχαήλ Άγγελος, λέγουσιν οί σχ ο- 
λιασταί τού Βασσάρη, έγένετο ιδιοφυέστα
τος σχεδογράφος καί γλύπτης, εί καί 
μή ήτο δημιουργός τών δύο τούτων τε
χνών, καί έμελέτησεν επιμελέστατα τά έρ
γα τοΰ Γιβέρτου, τοΰ Δονατέλου, τοΰ Μα- 
σακκίου καί τοΰ ’Οργάνα, τοΰ Βρουνελέσκη 
καί τοΰ Βεροκκίου, καί αύτού τού Λεονάρ
δου καί 'Ραφαήλου. Αλλά μάλιστα πάντων 
έμελέτησε καί έθαύμασε τούς δημιουρ
γούς τής ιταλικής τέχνης καί γλώσσης, τον 
Γιώτον καί τόν Δάντην- Εί δέ καί ή γραφίς 
αύτοΰ άμοιρεΐ τής λομβαρδικής γλυκύτη- 
τος τοΰ Κορρεγιου, τής ρωμαϊκής θείας 
χάριτοςτοΰ 'Ραφαήλου, τοΰ βενετικού έπα- 
γωγοΰ κάλλους τοΰ Τιντορέτου, τοΰ ισπα
νικού όγκου καί τής δυνάμεως τοΰ Μου- 
ρίλλου ή τοΰ 'Ριβέρα, τής φλαμανδικής 
λαμπρότητος καί άρμονίας τού 'Ρουβην- 
σίου καί τού 'Ρεμβράνδου, τής γαλλικής 
γαλήνης καί λαμπρότητος τοΰ Λεσουέρου



κ-ύ τοΰ Πουσσίνου,— ούδέν ήττον διαπρέπει 
έπί άπαραμίλλωπαραβόλου επίνοιας δυνάμει 
καί έναργείακαί άληθεία. Διότι πρός τή με- 
θόόω έκέκτητο τήν ευφυΐαν καί τήν σοφίαν, 
λαβών τήν μέν παρά τής φύσεως, τήν δε 
παρά τής πατρίδος Φλωρεντίας. « Ή  τέ
χνη μου γεννήσει μιμητάς αμαθείς δια- 
στρέψοντας αυτήν», έλεγε συνεχώς.’Επει
δή οί μαθηταί, άμοφοΰντες τών αρετών αύ- 
τοϋ, απομιμούμενοι δέ μ έ/ρ ι τών ελαττω
μάτων τήςχειρός αύτοΰ, έξώκειλαν εις μα- 
ταίας καί γελοίας ύπερβολάς.

Ό  Μιχαήλ Άγγελος άπετέλεσε τον κύ
κλον τής παρά τοΰ Γιώτου κατασταθείσης 
Φλωρεντινής τέχνης. Διότι μετ’ αύτόν ή 
μέν ρωμαϊκή σχολή τοΰ 'Ραφαήλου παρήκ- 
μασεν, ή δέ βενετική έξέπνεε, μόνη δέ πε- 
ριεσώΟη έπί τινα χρόνον ή βολωνική, ήτις 
δέν ήδυνήθη ίνα διαδεχΟή μήτε τήν τής 
Φλωρεντίας μήτε τήν τής 'Ρώμης μήτε 
τήν τής Βενετίας.

Ό  Μ ιχαήλ Άγγελος έκπροσωπεϊ τούς 
ανθρώπους τοΰ δεκάτου έκτου αϊώνος, 
νΰν μέν ρεμβάζοντας καί μελαγχολώντας, 
νΰν δ’ εύελπιστοΰντας, νΰν δέ άναστρεφο- 
μένους έν όδύναις μακραϊς, καί γεννώντας 
τήν παλιγγενεσίαν. 'Ο Μ ιχαήλ Άγγελος 
είναι τό άγαλμα, ή μάλλον άποτετελεσμένη 
καί πανόμοιος είκών τής έποχής ταύτης.
" ΟΟεν έπεκράτησε μόνος έπί μακρον ίσχυ- 
ρώς. Άποθα νόντος δ’ αύτοΰ έλη ς εν ή τέχν η . 
Ά λ λ ’ οτε ό Α ΡΙΣΊΌ Σ ΤΩΝ Τ ΕΧ Ν ΙΤ Ω Ν  
έψυχορράγει ( 1 5 6 4 ) ,  έγεννήΟη ό Μ ΕΓΙ
ΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ, ό Γαλλιλαΐος, προ 
μηνύων τοΐς άνθρώποις οτι το κράτος τής 
τέχνης διαδέξεται ή επιστήμη.

Ό  Μ ιχαήλ Άγγελος είναι ό "Ομηρος 
τής ζωγραφικής· επειδή ό βλέπων τάς Σί
βυλλας καί τούς Προφήτας ένθουσια ώς ό 
άναγινώσκων τον δαιμόνιον ποιητήν. « Ό  
άναγινώσκων τήν Ιλιάδα τοΰ 'Ομήρου, 
έλεγεν ό ποιητής Βούχαρδων, καί ό βλέ
πων τάς εικόνας τοΰ Μ ιχαήλ’ Αγγέλου νο
μίζει αληθώς έαυτόν γίγαντα είκοσάπη- 
χυ ν .» ’ Αξιοθαύμαστον δέ οτι ό Μ ιχαήλ Ά γ
γελος, δ'στις έγένετο ζωγράφος καί άρχιτέ- 
κτων, όποιος ό Βραμάντης, ζωγράφος καί 
γλύπτης οποίος ό Άλόνζος Κάνος, ζωγρά
φος καί ποιητής όποιος δ’Οργάνας, ό Βρονζΐ- 
νος, δ Σεσπεδες καί δ Σαλβάτωρ, ζωγρά
φος καί πολιτικός ώς δ 'Ρουβήνσιος, καί 
συλλήβδην μέγιστος τούτων απάντων, οτι, 
λέγομεν, δ Μ ιχαήλ Άγγελος, ήδη γηράσας, 
έξειργάζετο έν ταύτώ τά τρία κάλλιστα 
αύτοΰ τριών διαφόρων τεχνών έργα, άφ’ ών 
έγένετο αείμνηστος. Διότι κατά τον αύτόν 
καιρόν έδημιούργει μέν τόνΜ ω ϋσήν, έζω- 
γράφει δέ τή ν ’Ε σ χ ά τη ν Κ ρ ίσ ιν ,ή γ ειρ ε  δέ 
τον τεράστιον τοΰ Α γίου Π έ τ ρ ο υ  θόλον, 
μετεωρίζων, ώς έλεγεν, έπί τοΰ χριστια
νικού ναοΰ τό Πάνθεον τοΰ Άγρίππα* τρα- 
νωτάτην παρέχων άπόδειξιν οτι έν τή  
τέχνη, ώς έν τή φιλολογία, τά κάλλιστα 
τών έργων είναι συνήθως αποτελέσματα 
τής τελείας ήλικίας, έάν δ τεχνίτης ή ό 
συγγραφεύς, πρός τή έμπειρία καί ακμή τής  
ήλικίας, εύτύχησεν ίνα διαφυλάξη νεαράν 
*αί γόνιμον τήν επινοητικήν δΰναμιν.

Β '.
,
Από τής έν έτει 1530  συμβάσης κατα- 

λύσεως τής δημοκρατίας έν Φλωρεντία 
ήρςατο ή πολιτική καί ήθική παρακμή 
πάσης τής Ιταλίας. Α λ λ ’ εί καί είναι 
άναμφισβήτητον ότι τά ατυχήματα τής 

' έποχής ταύτης,άνατρέψαντα τά καθεστώτα 
καί διαφθείραντ? τά ήθη, μεγάλως έπη- 
δέασαν τήν τέχνην, ούδέν ήττον όμως 
άνάγκη ίν άποδεχθώμεν οτι ή μέθοδος 
τής διδασκαλίας τής φλωρεντινής τέχνης 
ύπεκρύπτετο ήδη, καί κατ’ αύτήν τήν 
λαμπροτάτην αύτής περίοδον, κακήν τινα 
άρχήν, ήτις, αφανής παρά τώ Μ ιχαήλ Αγ- 

: γέλω καί τώ Σανσοβίνω, αναφαίνεται ήδη 
έν τοΐς έργοις τών διαδόχων αύτών Βανδι- 

j νέλλου, Σελλίνου, καί ’ΐωάννου τοΰ έκ Βο- 
λωνίας, καί έπιφέρει τήν παρακμήν αύτής, 
τούναντίον τών τήν τών αρχαίων τέχνην 
οιεπουσών άρχών, αΐτινες διετέλεσαν σώ- 
ζουσαι καί έπιρρωνύουσαι αύτήν έπί υ.α- 
κρόν. ’ ίδωμεν ά'ρα τί διαφέρουσιν άλλήλων 
αί δύο αύται μέθοδοι, ή τών Ελλήνω ν καί 
ή τών Φλωρεντίνων, καί διά τι ή μέν διε- 
τηρησεν.έπί μακρον τήν έλληνικήν τέχνην 
άκμαίαν καί λαμπράν, ή δέ,έξάρασα με- 
γάλην πρός ώραν τήν φλωρεντινήν ιτα
λικήν τέχνην έπί τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, 
έγένετο αιτία τής ταχείας αύτής πτώσε
ως, άμ έκλείψαντος έκείνου.

Από τοΰ Λεονάρδου Βιγκίου, οστις πρώ
τος έμελέτησε τήν ανατομίαν τοΰ ανθρώ
που έπί τών νεκρών, άπαντες οι ζωγράφοι 
καί μάλιστα οί γλύπται τής παλιγγενε
σίας ώρμησαν έμμανώς πρός τήν σπουδήν 
αύτής, φιλοτιμούμενοι ί'να φιλοσοφήσωσι 
περί τήν μορφήν τών οστών, τών μυώνων 
και τάς αποφύσεις καί καταφύσεις αύτών, 
όπως εννοησωσι τήν φύσιν , καί τάς κινήσεις 
τοΰ ανθρώπου. Αλλά σπουδάζοντες έπιμε- 
λώς περί τόν νεκρόν ήμέλησαν τέλος τής 
σπουδής τοΰ ζώντος καί κινουμένου σώμα
τος. Αλλ οι αρχαίοι γλύπται έμάνθανον 
έκ τοΰ εμψύχου γυμνοΰ παραδείγματος, 
θεωρουμένου καθ’ έκάστην έν τοΐς γυμνα- 
σίοις καί ταΐς παλαίστραις, τά σχήματα  
και την ούναμιν αύτών. Καί αναμφίβολον 
μέν είναι δ'τι ή γνώσις τών οστών, τών 
μυώνων, τών συνδέσμων καί τών ένερ- 
γειών αύτών βοηθεΐ μεγάλως πρός κατα- 
νόησιν τών κοιλωμάτων καί τών έξοχών, 
αίτινες μεταβάλλουσιν άνά πασαν κίνησιν 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Αλλ’ ή σπουδή 
τοΰ πτώματος δέν είναι δ σκοπός, ά λ λ ’ ή 
όοός. Διό οί μαθηταί τής ζωγραφικής καί 
γλυπτικής αναγκάζονται έν τώ παρόντι 
ίνα σπουόάζωσι παρά τά γυμνά ζώντα σώ

ματα καί τήν ανατομίαν τών νεκρών" διότι 
ή σπουοή τοΰ νεκροΰ έ-φρωνύει τήν ‘/εΐρα  
τοΰ τεχνίτου, ώς ή γυμναστική κρατύνει 
το σώμα τοΰ γυμναζομένου-

Ή  υψηλή σχολή τής Φλωρεντίας, καί- 
περ σοφωτάτη, κατέπεσε πτώσιν απρό
οπτον καί περιήλθε ταχέως εις ούδένειαν * 
διότι οί μεγάλοι τεχνΐται, ύφ’ ών δορυφο- 
ρεϊται τρόπον τινά δ Μιχαήλ Άγγελος, οί'- 
τινες, κατ’ ιδίαν θεωρούμενοι, έλαμπον άν

ώς ήλιοι, είχον μέν σοφίαν άμα καί έπι- 
νοητικήν δύναμιν, ά λ λ ’ ήμοίρουν τής πρώ
της τών αρετών τοΰ άληθοΰς τεχνίτου, 
τής ά φ ελ εία ς  δηλαδή καί ά λ η θ ε ία ς ,ή ν  
πνέουσι πάντα τά έργα τών αρχαίων, έπι- 
οεικνυμένην έν μέν τώ ό'λω διά τής άπλό- 
τητος τής παραστάσεως, έν δέ τοΐς μέρεσι 
οιά τής άφελοΰς καί ανεπιτήδευτου άπομι- 
μήσεως τών σχημάτων τής φύσεως. Α λ λ ’ 
οί Φλωρεντινοί τής παλιγγενεσίας, άντί 
τοΰ έχειν παράδειγμα άπλώς τήν φύσιν, 
ταύιην έν παρέργω τιθέμενοι, έσπούδαζον 
μάλιστα περί τά χαρίεντα αύτών φαντά
σματα. Διό, ήττώμενος ύπό τής αλήθειας 
καί έναργείας τών παρά τοΐς άρχαίοις έρ
γων, δ θεατής ούδέποτε άποσπαται αύτών, 
καί, θαυμάσας προς ώραν τά έ'ργα τών τε
χνιτών τής παλιγγενεσίας, έπανέρχεται 
πάλιν ώς πιστός έραστής έπί τά άρχ αία. Δι’ 
αύτο οέ τούτο έν τή Φλωρεντινή σχολή, ή 
μέν παρακμή προσεγγίζει τοσοΰτον τή χρυ
σή εποχή, δ δέ θάνατος τήζω ή.

θ'. Φλωρεντινοί δέν λογίζονται τήν άπο- 
λείπουσαν αύτούς άφέλειαν άλλ’ άγαπώσιι i
τήν έπιστήμην , θηρεύοντες μάλλον τό 
ύπερβαινειν καί νικάν παν ό',τι δύσκολον ή 
το άπομιμεΐσθαι τάς άφελεΐς τών άρχαίων 
στάσεις" διό βλέπομεν έπικρατοΰντα έν 
άπασιν αύτών τοΐς έργοις τά μάλιστα προσ- 
βεβιασμένα καί διάστροφα σχήματα καί 
τάς άλλοκωτάτας απόψεις, διότι άπέβλε- 
πον μάλλον εις πομπικήν έπίδειξιν σοφίας 
προσποιητού ή άληθοΰς, τελευτώσης μόνον 
εις αμαθή σεμνοπροσωπίαν.

Όπόσον πλήθος βιβλίων συνεγράφησαν 
περί τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, όπόσας θεω
ρίας ανέπτυξαν οί περί τήν τέχνην φι- 
λοσοφοΰντες άνακείμενοι εις τά έ'ργα αύ
τοΰ! Καί δ'μως πάντες άρνοΰνται αύτώ 
ό',τι μάλιστα έξήρεν αύτόν μέγαν, τήν πα- 
ρατήρησιν τής φύσεως. ’Επειδή οί πλεΐστοι 
τών συγγραφέων παριστάνουσιν ήμΐν τον 
Μιχαήλ, Αγγελον πλήττοντα τό μέτωπον 
ό'πως έςαγάγη θαύματα, καί τεχνίτην, 
όποιοι έγένοντο οί έπί τό χείρον τετραμ- 
μένοι αύτοΰ διάδοχοι, οί'τινες άμελήσαντες 
τής σπουδής τής φύσεως, έξώκειλαν εις 
τήν ανίατον έπιτήδευσιν, καί ούτω διέφθει- 
ραν τήν τέχνην. Καί δ'τε λέγουσιν (T a in e ,  
P h ilo s o p h ie d e l ’ a r t )  δ'τι δΜιχαήλ Ά γ
γελος « έμήκυνε τόν κορμόν καί τά μέλη, δι
έστρεψε τόν κορμόν έπί τοΰ ισχίου, έκοίλανε 
τάς κόγχας, έρρυτίδωσε το μέτωπον κατά 
τον οφρυάζοντα λέοντα, έσώρευσεν έπί τών 
ώμων σωρούς μυώνων, έπέτεινεν έπί τής 
ράχεως άγκιστρωτούς τούς τένοντας καί 
τούς σπονδύλους, επικειμένους άλλήλοις 
ώς άλυσιν σιδηράν ύπέρτονον μέχρι 
διαρρήξεως,» έπρεπεν έν ταύτώ ί'να εΐ- 
πη άμα ότι οί άγκν στρωτοί ούτοί σπόν
δυλοι καί οί πολυπληθείς μύωνες είναι 
πεπλασμένοι καί άπεικασμένοι ούτως 
άκριβώς, ώστε τό φανταστικόν φαίνεται 
άληθές. Εΐ δέ μ ή , έπιδεικνύει τόν Μιχαήλ 
Άγγελον καθ’ έν μόνον, καί πράττει ώς 
οί μετ' αύτον τεχνΐται, οιτινες παρ’ ού
δέν τιθέμενοι τήν άλήθειαν, έφθειραν τήν 
σ·/ολήν αύτοΰ, νομίζοντες δ'τι ήσκουν τήν

τέχνην κατάτά παραγγέλματα αύτοΰ. Καί 
ώς ό κισσός καταξηραίνεται καί άπομα- 
ραίνεται, δπότε δίν προσάπτεται τώδένδρω 
δι’ ισχυρών ριζών, ούτω καί ή τέχνη, δπό
τε ή ιδέα τοΰ κάλλους δέν άνάκειται εις 
τήν άλήθειαν, ήτοι εις τήν άπομίμησιν τής 
φύσεως, άπομαραίνεται καί αφανίζεται.

Ό  βίος τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου καί 
άπαντα τά έ'ργα αύτοΰ μηνύουσι τήν βα- 
ρεΐαν άθυμίαν τής γενναίας αύτοΰ ψυχής 
πρός τήν πανταχοΰ τής Ιταλίας έπικρα- 
τοΰσαν αδικίαν, τήν πάγκοινον διαφθοράν 
τών ήθών καί τήν άνέλπιστον αύτής δου
λείαν. ' Ελκων τό γένος έκ τοΰ αρχαίου καί 
εύγενεστάτου οίκου Κα- 
νόσσα , έπιφανοΰς γενομέ- 
νου ώς έπιγαμβρεύσαντος 
τώ αύτοκρατορικώ γένει, 
οπεο ήγεμόνευσε πρότερον 
τής Μαντούας καί έ'δωκε 
δυνάστας τή Φλωρεντία, 
ήτο έκ τής τάξεως τών 
ενδεών εύγενών , οί'τινες, 
άφαιρεθέντες τά υπάρχοντα 
κατά τούς έπαλλήλους πο
λέμους καί νεωτερισμούς 
τών Φλωρεντίνων, προσε- 
γράφοντο ταΐς συντεχνίαις, 
ζητοΰντες ΐν’ άνορθώσωσι 
τά έαυτών πράγματα ερ
γαζόμενοι, καί ήλθεν, ώς 
ειδοαεν , μαθητεύσω ν καί
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έργασόμένος παρά τόν χρυ- 
σοχόον Γουΐρλανδάγιον.
Αλλά μετά τινα καιρόν 
Λαυρέντιος δ Μεγαλοποε-
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ζ ή ς , γνωρίσας τον νε'ον 
Μιχαήλ Άγγελον διατρί- 
βοντα έπιυ,ελώς πεοί τήνι ^ k ί
σπουδήν τών άρχαίων, έοέ- 
χθη παρ’ έαυτώ, έξισών 
αύτόν τοΐς ίδίοις παισίν. 'Ο 
Μ ιχαήλ Ά γγελος έγένετο 
ομοτράπεζος μέν τοΰ δου- 
κος, φίλος δέ καί συμμαθη
τής τοΰ υιού αύτοΰ, οστις 
εμελλεν ύστερον ΐν άναγο- 
ρευθή πάππας, έπονοαα-
Γ  ·< ^  ’  k

σθείς Λέων δέκατος. Κατά 
τοΰτον μόνον τόν καιρόν 
εύημέρησεν έν τώ βίω.

’ Εκτοτε ή ’ Ιταλία ύπέστη 
έπαλλήλως πολλά. Αποθα- 
νόντος Λαυρέντιου τοΰ Με
γαλοπρεπούς δ υίός καί διάδοχος αύτοΰ 
Πέτρος δ δεύτερος παραδίδει τοΐςΓάλλοις  
τά έν τή Τοσκάνη φρούρια, ήτις προδοσία 
εργάζεται τήν έκδίωξιν αύτοΰ. Τότε ό Σα- 
βαναρόλας παντοδύναμος γενόμενος έν Φλω
ρεντία, έξανίσταται οριμύς καί άμείλικτος 
προς τά κακουργήματα τοΰ 'Ροδερίγου Βόρ- 
για, έκλεχθέντος πάππα επονομασθέντος 
Αλεξάνδρου έκτου, καί άποθνήσκει καί 
αύτός τόν διά τής πυράς θάνατον.

II Φλωρεντία καταφθείρεται έπί πέντε 
όλα έτη ύπό παντοίων κακών. Ό  Σοδερίνης 
κατορθοΐ ί'να φυλάξη ολίγον έ'τι καιρόν τήν 
ημοκρατίαν. Αλλά κατά τό 1512  οί Μέ-

σεν ϊνα καθίση παρ’ αύτόν όρθοστατοΰντα, 
έφ’ όσον διέμεινεν ή έ'ντευςις· Αλλά μά- 
την δ δούς προτείνει αύτώ μεγάλα όπως 
έπανίλθη εις τήν δεδουλωμένην πατρίοα.

Εν έτει 1564 δ Μιχαήλ Ά γγελος άπο- 
θνήσκει, καί, έν ώ πάντες έν Ρώμη ήτοί- 
μαζον αύτώ κηδείαν μεγαλοπρεπεστάτην, 
δύο Φλωρεντινοί, άποσταλέντες παρά τών 
Μεδίκων, άφεΐλον κρυφίως αύτήν ταύτην 
τήν νύκτα τοΰ θανάτου τόν νεκρόν, καί με- 
τεκόαισανείςτήν Φλωρεντίαν, έ'νθα οί Μέ-
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δικοί ένεταφίασαν αύτόν άξίως τής φήμης 
καί τής άρετής τοΰ άνδρός. ,

Ούτως άρα δ Μιχαήλ Άγγελος, σφόδρα 
μέν δημοκράτης ών , ειδε 
καταλυθείσας έκ διαδοχής 
άπάσας τάς έν Ιταλία δη
μοκρατίας · φιλόπατρις δέ 
διάπυρος, έγένετο έπί τεσ
σαράκοντα έ'τη αύτόπτης 
τών άπό τών ξένων έπαλ- 
λήλων έπιδρομών τής πα
τρίδος· τεχνίτης δέ ένθου- 
σιών, ού μόνον προεΐπε τήν 
παρακμήν τής ιταλικής τέ
χνης, άλλά καί ειδεν αύ
τήν έπελθοΰσαν ανίατον' 
καθολικός δέ ζηλωτής, είδε 
τήν καθολικήν έκκλησίαν 
οτασιάσασαν καί άφαιρε- 
θεΐσαν τό ήμισυ τής Εύρώ- 
πης ύπό τοΰ Λουθήρου' 
χριστιανός αύστηρός, διή- 
γαγε τόν βίον έν μέσω τών 
άβροδιαίτων καρδιναλίων, 
ο'ίτινες, έπιτρέποντες τοΐς 
δικαστηριοις τής 'Ιερας 
Εξετά^εως τήν σωτηρίαν 

τής θρησκείας, καταψηφι- 
ζομένοις τών άσεβούντων 
τον διά τής πυράς θάνατον, 
διήγαγον έν τοΐς κοιτώσι 
τών εταιρών βίον άνελεύ- 
θερον, γράφοντες λατινιστί 
έρωτικά ώδάρια' άρίάμενος
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οέ του έπί αακρον Ίταρατα- 
Οέντος έπιτηδεύματός αύ
τοΰ, άκμαζούσης λαμπρώς 
τής παλιγγενεσίας, είδε τά  
πάντα ταχέως καταπίπτον- 
τα περί έαυτόν. Καί ήδη 
γέρων περίλυπος ών, έπέ- 
ζησε πασι τοΐς άκροις των 
Ιταλών άνδράσιν. Επειδή 

δ Λεονάρδος δά Βίγκιος, δ Ραφαήλος, δ Αν- 
δρέας δέ Σάρτος, δ Σαβοναρόλας, ό Άρίο- 
στος, Λαυρέντιος δ Μεγαλοπρεπής, Ιού
λιος δ δεύτερος, Λέων δ οεκατος, ό Μα- 
κιαβέλης, οί μέγιστοι τών συγχρόνων αύτώ 
άνδρών άπέθανον πρό αύτοΰ’ δ δέ μόνος 
έπιζήσας τοΐς μεγάλοις τεχνίταις Τισια- 
νός ήτο ήδη έκατοντούτης. Ή  έρημία ίγέ-  
νετο ήδη δεινή περί αύτόν- διότι πάντες 
οί μεγάλοι τον νοΰν καί τόν χαρακτήρα 
άνδρες ήφανίσθησαν ή οέ Ιταλία, το 
πρώην πρώτον τής Εύρώπης έθνος, έγ.'νέ
το, κατά τήν προφητείαν τοΰ Σαβοναρόλα, 
γέλως καί όνειδος τοΐς άνθρώποις.

δικοί έρχονται πάλιν εις τήν Φλωρεντίαν, 
καί εκδιώκονται πάλιν μ ετ’ ολίγους ενιαυ
τούς. Τά γαλλικά καί ισπανικά στρατεύ
ματα διατρέχουσιν άπασαν τήν ’Ιταλίαν, 
ήν μεταχειρίζονται πανταχοΰ ώς χώραν 
έπίκτητον. Κατά οΐ τό 1527 ή 'Ρώμη 
διαποοθεΐται ύπό τοΰ στρατεύματος τοΰι Γ ι
κοντοστάβλου Βουρβώνος ούτως, ώς ούοέ- 
ποτε ούδείς είδε μέχρι τότε άπό τοΰ Γεν- 
σερίκου καί τών Βανδάλων. Πολλαί τών 
τοιχογραφιών τοΰ 'Ραφαήλου βλάπτονται' 
οί δέ τεχνΐται φεύγουσιν άνυπόδητοι άπό 
τής 'Ρώμης. Ή  δέ Ιταλία ύποδουλοΰται 
άπασα, θαλλούοης τής παλιγγενεσίας,

'Ο  Μωϋσης. —  Ά γαλμα τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου.

πλήν τής Φλωρεντίας, άντεχούσης έ'τι πρός 
τον πάππαν καί τόν αύτοκράτορα, οί'τινες 
έρχονται πολιορκήσοντες αύτήν. 'Ο Μι
χαήλ Ά γγελος, επιτετραμμένος τήν άμυ
ναν τών τειχών τής πόλεως, άντέσχ εν ήρωϊ- 
κώς μαχόμενος έπί ένδεκα μήνας. Μετά 
τήν άλωσιν τής πόλειος, μή θέλων ί'να
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’Αγγελος, ύπέργηρως ήδη ών, καί άναμι- 
μνησκόμενος όσα εύηργετήθη παρά τών 
Μεδίκων, ήλθεν άσπασόμενος αύτόν. Ό  δέ 
δουξ έδέχθη τόν άνδρα όρθιος, καί ήνάγκα-



Ιο ενοον τής εν ' I W j  εκκλησίας του 'Αγίου Μέτρου.

Γ .

Ό  Μιχαήλ ’Αγγελος προεΐδε καί έγέ
νετο αύτόπτης τούτων απάντων. Καί ήδη 
ήσθετο τά πάντα καταφαυλιζόμενα περί 
αυτόν, ανθρώπους καί πράγματα' καί 
είοε γεγηρακώς επικρατούσαν πανταχόΰ 
τήν μικροψυχίαν, τήν άπό τών εταιρών 
ραδιουργίαν, καί τά χαμαίζηλα πάθη αντι
καθιστάμενα αντί τής πρώην δημοκρατικήΊ·’1 ■ I *
αεγαλοφροσύνης καί ρώμης. Διό καί άπαν
τα αύτοΰ τά εργα άποπνέουσι τήν βαρεΐ- 

αντής εύγενοϋς αυτοΰ ψυχής άθυμίαν. Μή 
ζήτει παρ αυτω γαληναΐον κάλλος , φτινι 
ενησμενιζον οί Ελληνες. Ουδέποτε έγνώ- 
ρισεν αυτό' επειδή προτιμά τών θεών τούς 
Τιτάνας' μηδέ τήνγλυκεϊανεκστασιν τών 
χριστιανών' επειδή προτιμά τάς Γραφάς 
του Ευαγγελίου. Διότι ό δακρύων καί κα- 
ταρώμενος 'Ιερεμίας είναι προσφιλέστερος 
αύτω τοΰ επιεικούς Ιησοΰ, ον άπεικάζει 
ώς οικαστήν όργιζόμενον καί άμείλικτον. 
Τις δέν έκινήθη θεωρών τούς έν τώ 
Αούβρω ευρισκομένους δύο κ ο λ ο σ σ α ί-  
ους α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς ,  ών ό μέν, όπισθό- 
χειρ ών, φαίνεται τηκόμενος καί ματαιο
πονούν, ό δ’ έτερος, [ύπεραλγών καί ύπεο- 
αντλούμενος το' τε σώμα καί τήν ψυχήν, 
οιατελεΐ υπομονητικός] καί σεμνοπρεπής
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την οψιν.

Οί ούο ούτοι ανδριάντες έ'μελλον , coc 
εϊπομεν, ΐνα κοσμήσωσι τό υπό τοΰ Μι
χα ήλ Αγγέλου διαγραφέν κολοσσαΐον μαυ- 
σωλεΐον Ιουλίου τοΰ δευτέρου, μετά πλεί- 
στων άλλων, ών ό μάλιστα διαβεβοημένος

είναι ό Μωϋσής. Ουδεν οε ΐσως εργον τής 
νεωτέρας γλυπτικής έθαυμάσθη ουδέ πά
λιν οιεζληθη ούτως εμπαθώς ώς 6 άνδριάς 
ουτος. Ο Βασσάρης, έγκωμιάσας αύτόν

μεγοπρεπέστατα, συμπεραίνει λέγ ω ν <· Το
εργον είναι ουτω τέλειον, ώστε ό Μωϋσής 
νυν εΐπερ ποτέ δύναται ΐνα όνομασθή θεο
φιλής· έπειοη 6 θεός ήθέλησεν ΐν άναστήση 
αυτόν οια τής χειρος τοΰ Μιχαήλ Αγγέ
λου. >>

Αλλ jοτε, τελευτώντας τοΰ παρελθόντος 
αΐώνος, ο Βιγκελμαν και οί περί αύτόν, 
ήρςαντο ϊνα έγκωμιάζωσιν ύπέρ πάν άλλο 
τήν μεγάλην αφέλειαν καί αλήθειαν, ήτις 
επιπρεπει πασι τοίς τών άρχαίων εργοις, 
ό Μωυσης έψέχθη μεγάλω ς, μάλιστα διά 
τήν πρός σάτυρον ομοιότητα αύτοΰ. Ό  δέ 
Βιχαρδσων εγραφεν οτι « ό Μωυσης είναι 

ούτως όμοιος πρός τράγον, ώστε ανάγκη 
Ϊν άποοεχθώμεν ή ότι ό Μιχαήλ Αγγελος 
έπλασεν αύτόν τοιοΰτον έκ προαφέσεως, 
ό'περ πιθανώτάτον, ή οτι, μή γνωρίσας τόν 
χαρα/.τ/jpa του Mcoijcscocj ocvti του :̂ ocpoci 
υπερ άνθρωπον, κατεβίβασεν αύτόν είς το 
θηριώδες. ><

Αλλ εάν θελήσωμεν ϊνα άφέλωαεν τών 
ψόγων τούτων τό σφοδρόν καί τό ύπερδάλ- 
λον, όμολογητέον οτι ή γνώμη τοΰ κριτι- 
κοΰ τουτου οεν είναι παντελώς έψευσμένη, 
μάλιστα εάν παραβάλωμεν τά έργα τοΰ 
Μιχαήλ Αγγέλου πρός τά κάλλιστα έργα 
τής γλυπτικής τών άρχαίων. ’Επειδή έν 
τώ ήκρωτηριασμένω άγάλματι τοΰ Βελβε- 
οέρε, έν τ ώ  Ααοκόοντι, τό πρώτον έκ- 
πλίττον ημάς είναι ή θαυμασία αισθησις

τοΰ μετρίου , ή εύρυθμος ισορροπία, ήτις 
άντισηκοΐ πάντα τά μέρη καί άπεργάζεται 
το τέλειον , τό ήρεμον καί σεμνοπρεπές 
αύτών.

Α λλ’ ό Μωϋσής, ή Ευσέβεια καί αί ει
κόνες τών τάφων τών Μεδικων έκπλήτ- 
τουσι μάλλον διά της υπερβολές ή τής 
έναρμονίου συζυγίας τοΰ ρυθμού καί τής 
αλήθειας.

Ο βλεπων τά κάλλιστα έργα τών άο- 
χαίων ή ένθουσια ή μένει άπαθής, κάθά 
έννοεΐ αύτά πλέον ή ελαττον, αλλά σπα- 
νιως φιλονεικεΐ· ούδείς δέ δύναται ινα κρίνη 
απαθώς τά εργα τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου. 
Αλλ είτε εραστής αύτοΰ είναι είτε ένα\- 
τίος αισθάνεται πάντοτε τήν έκπληξιν, ήν 
εργάζεται ύπερφυής τις σώματος ρώμη.

ΊΙ  έν Φλωρεντία πλατεία d e lla  L o g 
g ia  d ei L a n z i  κοσμείται ύπό πολλών αν
δριάντων, οΐτινες παρέχουσιν οιονεί σύνο- 
ψιν τής ιστορίας τής φλωρεντινής γλυπτι
κής. Ή  Ιουδίθ, εχουσα διά χειρος τήν κε
φαλήν τοΰ Όλοφέρνους, εργον τοΰ Δονα- 
τέλλου' ό Δαυίδ τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου' ό 
Περσεύς, φέρων τήν κεφαλήν τής Μεδού- 
εης, εργον τοΰ Βεμβενούτου Σελίνη · τό 
σύμπλεγμα τοΰ Πρακλέους καί τοΰ Κά
κου, εργον τοΰ Βανδινέλλη ' ή περίφημος 
κρήνη τοΰ Αμμανάτου , έν ή ό Ποσειδών 
έπιβαίνων άρματος κογχοειδοΰς, έλαύνεται 
ύπό τεσσάρων ίππων, παρ^πεμπόμενος ύπό 
Τριτώνων καί Νηρηΐδων, άπαντες ούτοϊ 
οί άνδριάντες συνιστώσι τό τελειότατον 
υπ^.θρον μουσεϊον τής φλωρεντινές γλυ
πτικής τέχνης καί σχολής.

Ο ιατρός Hayes αΐρων τήν αμερικανικήν σημαίαν έπί των ακτών τοΰ περ
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Ή  περί τόν βόρειον πόλον πλώϊμος 

θάλασσα.

Ο συγγραφεύς τ ή ; επόμενης εκθέσεως με- 
τέσχεν ώς χειρουργός άπό τοΰ 1 8 5 3 - 1 8 5 5  
τής υπό τοΰ ιατρού Kane κατα τον αρκτικόν 
πόλον γενομενης περιοδείας, ής διηγήθημεν τά 

κυριώτατα περιπτώματα έν τώ δευτέρω τεύχει 
της Εθ ν ι κής  Ε π ι θ ε ω ρ η σ ε ω ς .  1περθαυμ.ά- 
ζων καί ούτος, ώς ό Μο'ρτων, τήν νέαν επιστη
μονικήν θεωρίαν, καθ’ ήν ό αρκτικός πο'λος δέν 
καλύπτεται, ώς κοινώς μέχρι τοΰδε ένομίζετο, 
ύπ ’ άϊδίων πάγων , άλλα περιέχεται κύκλω 
ύπο θαλάσσης άπαγοΰς καί πλωτής, καί πεπει- 
σμενος ότι ή θαλ^ασσα αύτη επρεπεν ινα ήναι 

πλώϊμος παντί πλοίω κατορθώσαντι ίνα δια- 
περάση τον μάλλον η ηττον συμπαγή κύκλον 

τών κρυστάλλινων ορών καί παγώνων, τόν άφο- 
ριζοντα αυτήν κυκλόθεν , έ’κρινεν ΐνα προσθή 
νεας άποδείςεις ταΐς ήδη ύπαρχούσαις, δι’ ών 
οι θαλασσοπόροι τοΰ δεκάτου έκτου αΐώνος, καί 
εσχάτως ό -κο'ρεσβης , ό Βράγγελ, ό Πάρρης 
καί ό ιατρός Kane έβεβα ίωσαν ήδη ταύτην 
την ύπο'θεσιν.

Κρατυνθεις δε παντί τρόπω τη προαιρέσει 
ταυτη ύπο τών επιστημονικών έταιριών, καί

τών έξοχωτάτων σοφών, παραινούντων, άναθαρ- 
ρυνόντων αύτόν καί βοηθούν των, ό ιατρός Hayes 
ήτο ήδη κατά τό έαρ τοΰ 1 8 6 0  έν τω  λιμένι 

τοΰ Βαστων, έπιβαίνων τής γοελέττας Η ν ω 
μένων Π ο λ ι τ ε ι ώ ν ,  όπλισθείσης καί έπι- 
σκευασθείσης επιμελέστατα, ώς άπαιτεϊ ό εις 
τας πρός άρκτον θαλάσσας πλοΰς, έφοδιασθεί- 
σης δέ πασι τοίς άνα^καίοις πρός τό έςετάζειν 
ύπό τά ύψηλά ταΰτα πλάτη τά περί τήν φύ
σιν τής υδρογείου ήμών σφαίρας.

Τό πλη'ρωμα τοΰ πλοιαρίου τούτου συνέ- 
κειτο ές ένδεκα ναυτών, ενός ναυάρχου, ενός 

αστρονόμου , καί τοΰ ίατροΰ Αΰγούστου Σον- 
τάγ, νέου σοφού, συνειθισμένου ή'δη πρός τάς 
επικινδύνους περί τούς πόλους άποστολάς.
Επειδή, ώς ό ιατρός Hayes, μετέσχε καί ούτος 

τής αποστολές τοΰ ίατροΰ K ane,
Τή 16 ιουλίου ή μικρά γοελέττα άνέσπασε 

τήν άγκυραν, καί έξέπλευσε τοΰ κόλπου τοΰ 
Βο'στων, χαιρετιζομένη παρά τοΰ πλήθους, εύ- 
χομένου ο,ύτη αίσιον τόν μακοόν πλοΰν. Ολί- 
γαις δ’ ύστερον ώραις είσεδύετο είς τάς ομι
χλώδης θαλάσσας τής Νέας Γής. Αλλά δώ- 
μεν μάλλον τόν λόγον τώ  άρ^ηγώ της αποστο
λής.

Ουδέν άςιον λόγου συνέβη ήμιν, λέγει προ- 
οιαιαζόμενος ό ιατρός Hayes, κατά τόν άπό 
τής Αμερικής εις τήν Γροιλανδίαν διάπλουν, 
καθ’ δν ήσχολούμην περί τό πλη'ρωμα. Συγκα- 
λέσας τούς αξιωματικούς καί τούς ναύτας έλε
γαν εις αυτούς ό τ ι , μέλλοντες τοΰ λοιπού ΐνα 
συστη'σωμεν {/.όνοι μικρά ν κοινωνίαν έπί πολ

λούς ίσως μήνας, ανάγκη πάσα, ώφελείας γ ά -  
ριν καί δόξης, καί τής ζωής αυτής, ΐνα γνω- 
ρίσωμεν έκαστος τά χρέη, τά συνδέοντα ημάς 
πρός άλλήλους, καί ότι, εάν εχ<ομεν αύτά πάν
τοτε προ οφθαλμών, δυνησόμ.:θα ΐν’ έπιτελέ- 
σωμεν εύκολώτερον τήν μεγάλην ήμών εντο
λήν. Προς ταΰτα άπεκρίθησαν πάντες ότι ποο- 
θύμως πράςουσι πάντα τά συντείνοντα είς τήν

:όλον πλωίμου ωκεανού.

κοινήν σωτηρίαν. Καί άληθώς άπό τής αρχής 
μέχρι τέλους τής αποστολής ούδείς ποτε ήπεί- 
θησε τοίς έμοϊς προστάγμασι, καί πάντες έπει- 
θάρχουν κατά τά  ώμολογημένα.

Εν τούτοις τά  πλάτη παρη'ρχοντο ύπό τοΰ 
ταχέος όλκοΰ τοΰ πλοίου,καί μετά τινας ημέ
ρας παρεπλέομεν τάς τραχείας τής Γροιλαν
δίας άκτάς. Τή δέ 31 ιουλίου, κατά τήν όγ
δοη ν τής έσπέρας ώραν, διέβημεν χαίροντες 
ύπέρτόν αρκτ ι κό ν  π ο λ ι κ ό ν  κ ύ κ λ ο ν ,  άραν- 
τες τάς σημαίας καί πυροβολοΰντες, οημαί- 
νοντες ούτως όπόσον εύφραινόμθα πάντες φθά- 
σαντες τέλος είς τάς πρός τάς έρεύνας ήμών 
διωρισμένας θαλάσσας.

Κατα τάς είκοσι πρώτας ημέρας τής θα

λασσοπλοΐας ήμών διηνύσαμεν, μέσην οδόν 
βαοίζοντες, 1 8 0  χιλιόμετρα άνά πάσαν ήμέ- 
ραν. Ηγή τής Γροιλανδίας άπεκρύπτετο πρός 
•ήμάς τής πολλής έ'νεκα ομίχλης. Αλλ’ ή'δη 
παρηλλάςαμεν τό πρώτον κινητόν έκ πάγου 
όρος , καί εΐδομεν τόν ή'λιον τοΰ μεσονυκτίου, 
και εισηρχόμεθα είς τήν περίοδον τών άπεράν- 
των ήμερων. Ό ήλιος έφώτιζεν έ'τι τόν κοι
τώνα μου, οτε τό ώρολόγιον έσήμαινε μεσο
νύκτιον. ’Α λλ’ εγώ μέν συνεθισθείς άπό πολ
λών ετών πρός τοΰτο δέν έςεπληττόμην, άλλ’ 
οί λοιποί συνοδοιπόροι, βλέποντες τόν ήλιον, 
δέν ήδύναντο ΐνα κοιμώνται, καί επλανώντο 
επι τοΰ καταστρώματος, αναμένοντας τήν 
δύσιν αύτοΰ καί τό λυκόφως, όπως άπέλ- 
θωσιν είς ΰπνον.

Τή επαύριον τήςδιαβάσεωςτοΰ άρκτικοΰ περί 
τον πόλον κύκλου άπηντήσαμεν τό δεύτερον κρυ- 
στάλλινον πλέον όρος. Ακούων τόν ρόχθον τών 
κυμάτων, ρηγνυμ,ένων πρός τόν ύπό τής ομί
χλης κεκαλυμμένον καί αόρατον ετι μέγιστον 
όγκον, ο αγρυπνών φύλας ήτοιμάζετο ΐνα εκ
φώνηση' « Γ ή , γή ! » ότε έν άκαρεΐ ό φοβε
ρός κολοσσός έςήλθε μεγαλοπρεπέστατος τής 
ομίχλης καί κατεφέρετο λάβρος πρός ημάς. 
Ευτυχώς έκκλίναντες άπεφύγομεν τόν κίνδυνον,



και ειδομεν αύτον άποχίοροΰντα και διαγρα- 
φόμενον έν τη ομίχλη έν σχήματι άρρύθμουπυ- 
ραμίδος, έχούσης πλάτος μεν ώς τριακοσίων 
ποδών, ύψος δέ ώς έκατον πεντήκοντα. Ϊ Ι  
κορυφή αύτης ένεβάπτετο εις τας νεφελας. 
Αλλα μετ ολίγον, τής ομίχλης αίφνης διαρ- 

ραγεισης, διείδομεν τήν καταστ ράπτου σαν αύ- 
- τ ι ς  κορυφήν, περί ήν λεπταί άτ μίδες περιείλιτ- 

τον τούς δυστραπέλους αύτών ελιγμούς. Ό 
γίγας εβαινε μεγαλοπρεπής καί απαθέστατος 
προς τάς θωπείας τών κυμάτων, κωφεύων καί 
αναίσθητων προς τούς γέλωτας ή τούς όδυρμούς 
αύτών.

Τή 31 έφθ άσα»/.εν τ:αρα την νοτίαν άκ,ραν 
της νήσου Λίσκ,ω. Δια τνΐς διαρρα- 
γειστ,ς ομίχλης δΐίί^ο^εν δρη ύψ*/;- 
λοτ ατα καί χιονόβλητα, άτινα, 
εϊ καί άφανισθέντα πάλιν έν τη 
ομίχλη, έση'μαίνον ήμΐν ό'τι ποοσ- 
επλέομεν προς τήν γην, καί άπεδεί- 

ξαμεν ύπερηφάνως ό'τι, καίτοι διά 
τοσαύτης πλέοντες ομίχλης, έλο- 
γισαμεθα κάλλιστα τήν πορείαν 
ημών κατά τήν περι τήν 7 0 °  γεω 
γραφικήν ημών τοποθεσίαν.

Τούντεΰθεν ό πλους κατέστη 
ήμΐν ήοιφτος καί λίαν ψυχαγωγός.
Τη επαύριον ή γη της Γροιλανδίας 
έξετινάσσετο τάς νεφελας, καί ήω- 
ρεϊτο έ'μπροσθεν ημών τραχεία καί 
φαραγγώδης, εχουσα εύρείας μέν 
τάς κοιλάδας, βαθείας δέ τάς χα
ράδρας, σεμνά δέ τά δρη, δίερ- 
ρωγότας δέ τούς σκοπέλους καί 
ζοφερούς, καί καθόλου δεινήν προαγ- 
γέλλουσα έρημίαν.

Εφόσον ή ομίχλη άνυψοΰτο καί 
έκύλιε βραδέως τούς ύποπρλίους 
αύτης ολκούς έπί της έπιφανείας 
τών κυανέων ύδάτων, τά κρυστάλ
λινα όρη παρη'ρχοντο ύπερύψηλα 
καί μεγαλοπρεπή, ώς βασίλεια εξω
τικών μύθων καί λησμονοΰντες ότι 
ήρχόμεθα έκουσίως πρός τά τρα
χέα ταΰτα πλάτη εις άναζη'τησιν 
σπουδαίων πραγμάτων , έοαίνετο 
ήμΐν ότι έχειραγωγούμεθα έφελκό- 
μενοι ύπ αοράτου τινός χειρί ς εϊς τήν 
γην τών έξάλλων καί θείων ηδονών.

Μοί είναι δέ αδύνατον 'ίνα εϊπω 
πόσον ενθουσιαστικώς ποοσεβλέπο- 
μεν τήν λαμπροτάτην καί άεννάως 

μεταβαλλομε'νην ταύτην σκηνογραφίαν. Είναι ή 
2α αυγούστου, μέσαι νύκτες. Ή θάλασσα είναι 
λεία,  ώς κάτοπτρον · ούδεμία εν’ αύτη πτυ
χ ή , ούδεμία ρυτίς, αλλά νηνεμία παντελής.
Ό ήλιος ούρανοδρομεϊ ήδέως έπί του όρίζον- 
τος τής άρκτου ■ κοΰφκι δε τινες νεφέλαι οέ- 
ρονται μετέωροι διά τού άε'ρος. Περί ημάς άνί- 

τα εχ 7U5ty(t)v ορη. At ίΛεΧαιναι cc/coat 
τών ακτών διαγράφονται γραφικώταται εις τόν 
ουρανόν · καί τά νέφη καί ή θάλασσα καί οί 
πάγοι καί τά όρη κατακλύζονται ύπό λαμπρού 
πορφυρού καί χρυσαυγούς χρώματος.

Κατά την πρώτην μου πρός τάς πεοί τόν 
«όλον θαλάσσας αποστολήν ούδέποτε ειδον ούτω 

λαμπρόν θέαμα. Ο μαλακός άήρ άνεμίμνησκεν 
ημάς τάς ώραιας τών εύκράτων κλιμ-άτων νύ- 
'.τας. Καί όμως ήμεθα περικ.κυκλωμένοι ύπό

όρών γυμνών γρανιτικών ή κρυσταλλοπηκτων, 
άτινα συνη'θως άπεικάζουσι ψυχράν έρημίαν. 'Ο 
ουρανος ήτο εύδιος,ώς έν Ιταλία. Οί ογκώδεις 
πάγοι, άποβαλόντες τήν συνήθη πένθιμον όψιν, 
καταστράπτοντες έκτης τών άκτίνων τοΰ ήλίου 
αντιλάμψ:ως, ώμοίαζον πρός όγκους πεπυοα- 
κτωμενων μετάλλων. Πλησίον δέ ημών ήωρεΐτο,
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παρομοιος ογκω παριου μαρμαρου κεκοσμη- 
νου δι ύπερμεγεθών όπαλλίων καί μαργαρι
τών , ούρανομήκης τις πάγος. Πέραν δέ πρός
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τον ορι,οντα ηφανι,ετο υπο την ερυθραν γραμ
μήν τής θαλάσσης έτερος μέγιστος πάγος, άνά- 
γων εις μνήμην τό Κολοσσαΐον της 'Ρώμης.

II σκιά τών κρυσταλλοπηκτων όρών έχρω-

0  \ανς Ο/,οευιον πιγκουΐνους,

μάτιζε πρασίζουσα λαμπρώς τά κύματα όλι- 
σθαίνοντα εϊς τάςκατωφερείας αύτών. "Οπου αν 
τα κρυσταλλινα όρη ένέκλινον,αΐ άποχρώσεις 
έγίνοντο θερμότεραι. Τπό δέ τά βαθέα κοι- 
λωματα η θαλασσα εχρωματίζετο αμαυρά ώς 
ό μαλαχίτης , έκδεχομένη τάς δι αυγείας του 
σμαραγδου, εν ω ανκ μέσον τών πάγων έτρεχε 
όιαγωνιως πλατεία ταινία κυανέα, ώς κοβάλτιον.

II λαμπροτης τοΰ θεάματος έπηυξάνετο ύπό 
μυριων μικρών καταρρακτών, οιτινες άπό πάν
των των επιπολαζόντων όγκων κατέρρεον εϊς 
το πέλαγος, καταφέροντες ρύακας τακείσης 
χιόνος καί πάγων. ’Ενίοτε δέ πλατύ τεμάχιον 
πάγου, αποχωρισθεν έξαίφνης τών πλευρών 
κρυστάλλινου τίνος ορούς, κατεποντίζετο μετά 
δεινού πατάγου, έν ω τό κύμα έκυλίετο άψο- 
φητί διά τών συντετριμμένων άψίδων.

Εισερχόμενους εις τον λιμένα τοΰ ΙΤρόβεν 
ύπεοεχθησαν ημάς οί Γροιλανδοί πορθμείς πε- 
ριπλέοντες έντός τών περίφημων αύτών καυάκς, 

η πλοιαρίων μακρών καί στενωτάτων, κατε- 

σκευασμένων έκ ξύλου λεπτοτάτου , σκεπαζο- 
μενου όια δερμάτων φωκών , οίτω θαυμασίως 
ερραμμενων παρά τών γυναικών , ώστε ού- 

δεμια σταγών υδατος δύναται ινα διέλθη διά 
των ραφών. Τό κατάστρωμα είναι καταβε- 
βυρσωμένον, ώς ό πυθμήν. Έ ν  τώ  μέσω τοΰ 

πλοιαρίου απολείπεται άνοιγμα στρογγύλον, 
εις ο εισέρχεται τό ήμισυ τοΰ σώματος τοΰ 
πορθμεως, περιεχόμενον κύκλω ύπό περι- 
βολής ξυλίνης , έφ’ ής ό Γροιλανδός συ

σφίγγει τόν σκύτινον αύτοΰ χ ιτω - 
νισκον, όπως τό ύδωρ μή εϊσρε'η 
εις τον άντλον. Κυβερνώσι δέ οί 
1 ροιλανδοί τά πλοιάρια ταΰτα διά 
μιας μόνης κώπης δέκα ποδών τά 
μήκος, ώμαλισμίνης εϊς ίκατέραν 

ακραν, ήν κρατούντες διά με'σου 
έμβάπτουσιν άμοιβαίως έπί τά δε- 
,ια και τα  αριστερά, έλαύνοντες 
ούτω τό πλοιάριον κοΰφον ώς πτε- 
ρον καί χαρίεν ώς νησσάριον κο- 
λυμβών. Οντα δέ ανερμάτιστα καί 
άμοιροΰντα τρόπιος, διολισθαίναυσι 
μόλις έπιψαύοντα τά ΰδατα. Τό 
ανω μέρος αύτών είναι βαρύτε- 
ρον τοΰ κάτω" διό είναι χρεία πο

λυχρονίου πείρας πρός τό κατευθύ- 
νειν αυτα ως σκηνοβάται. Επιβαί- 
νων τοΰ έλαφροτάτου τούτου σκά
φους ό Ιροιλανδός, μετασχημάτι
ζε.α ι εϊς ζώον αμφίβιον, παλαίων 
προς υψηλότατα κύματα ώς κήτος, 
βυθιζο'μενος καί άναδυόμενος, δια- 
περών μεγάλα διαστήματα ποτέ 
μέν κυνηγών τούς ΐχ ύας καί τάς 

φώκας, ποτέ δέ μετακομίζων έπι- 
στολας άπό τής έτέρας εϊς τήν έτέ- 
ραν δανικήν αποικίαν. 'Υπεραγα- 
πα δέ τά πνευματώδη ποτά, 
και ουόεν ό, τι  μη απολαμβάνει 
τις παρ αύτοΰ προσφέοων πβτή- 
ριον οϊνοττνεύματος.

Οι κάτοικοι τής δανικής άποι- 
κιας τού Ιΐρόόεν ζώσιν άπλώς έκ 
τής αλιείας των φωκών, ών εμπο
ρεύονται τά δέρματα καί τό έλαιον.
Αί καλύβαι αύτών καί πάσα ή κώ
μη είναι ρυπαρώταται. Αιό έσπεύ- 

σαμεν ίν’ άπελθωμεν έκιΐθεν τήν ταχίστην.

'II κοίμη Οδπερνχβίκ.

Τή 1 2 η ,  παραλαβόντες αύτοχΟονά τ ’.να 
οδηγόν, έξεπλεύσαμεν τής νήσου ΙΙροβεν , καί 
έφθάσαμεν περί τήν εσπέραν εϊς Ούπερναβίκ, 
ής παντες οί εγχώριοι κάτοικοι συνέδραμον ινα 
ΐόωσιν ημάς άποβαίνοντας.

Ό  προϊστάμενος τής δανικής ταύτης άποι- 
κιας ύπεδέχθη ημάς φιλοφρόνως κατά τον άρ- 
χαΐον τών Σκανδιναύων τρόπον , καί ώδήγησε 
πρώτον ήμάς εις τό πρεσβυτέρων τής άποι- 
κιας. Εκρούσαμεν τήν θύραν, ήν ήνοιξεν ήμΐν 
ή ύπηρέτις, παχεΐά τις χαλκοφανής, ημίγυ
μνος Εσκιμώς, έ'χουσα άναδεδεμέν/,ν πυκνήν

έπί τής κεφαλής τήν μέλαιναν αύτής κόμην, 
καί φοοοΰσα μόνον βρακιον έκ δέρμα
τος φώκης, καί υποδήματα ερυθρά, φθά- 
νοντα μέχρι τών γονάτων. Διότι, ώς αί κατά 
πάντα τά  πλάτη άδελφαί αύτών, αί Γροιλαν- 
δαϊ σπούδαζουσιν ίν αρεσκωσιν, ύπεραγαπώ- 

σαι τά  λαμπρά συνήθη χρώματα, καί μάλι
στα τό ερυθρόν. Διό, εί καί έκάστη χαρίζεται 
«νεμποδίστως ταΐς έπιθυμίαις κατά τήν φαν
τασίαν αύτής, έπιπολάζουσι μάλιστα έν Ούπερ
ναβίκ τά κόκκινα υποδήματα. Αδύνατον δέ 
ϊνα επινόηση τις θέαμα γελοιότερον τοΰ παρε- 
χομένου ύπό τών ϊοειδών, κυανέοιν, λευκών, 
καί μάλιστα κοκκινοβαφών κνημών τών γυναι
κών της κώμης ταότης, αίτινες π ε- 
ριεκάλυπτον ώς μύκητες τόν αϊγια- 
λόν, ό'τε εΐσεπλέομεν.

Μετ ολίγον ό απεσταλμένος εις 
κηρυξιν τοΰ Ευαγγελίου Κ . ’Αντών 
καί ή γυνή αύτοΰ εΐσήλθον, και 
άσπασάμενοι φιλοφρόνως, έκάλεσαν 
ήμάς έπί πρόγευμα, όπερ βεβαίως 
ήγαγεν αν ήμάς εϊς λήθν,ν τών άπό 
τοΰ πλοός κακοπαθειών, εάν εις 
τών συνοδοιπόρων, απαραίτητος 
βοηθός ήμών, ό Κ. Γίβσων Κά- 
θουερς, μή άπέθνησκε κατά τήν 
νύκτα, καί μή ήρχόμεθα παρα- 
καλέσοντες τόν ίερε'α όπως έντα- 
φιάση αύτόν τή έπαύριον.

Ή κόμη Ούπερναβίκ κατοικεΐ- 
ται ύπό διακοσίων περίπου άνθρώ- 
πων, ων τινες περί ε’ίκοσιν είναι 
Δανοί. Έ κ  δέ τούτων έξελεξάμην 
καί έλαβον τρεις κυνηγούς καί έ'να 
διερμηνέα. Τή έπαύοιον ή γοελεττα 
άνεπετασε πάλιν τάς λεύκάς αύτής 

πτέρυγας, καί άνήχθη πελάγιος 
πρός βορράν. "Ηδη ήσθανόμεθα 
διαρρηγνύμενον τόν τελευταΐον δε
σμόν τόν συνάπτοντα ήμάς πρός 
τόν λοιπόν κόσμον,  τόν κόσμον 
τών έρώτων, τοΰ ήλίου καί τών 
χλοερών λειμώνων. Διότι τό Ού
περναβίκ σημαίνει τά έσχατα 
όρια τοΰ πεπαιδευμένου κόσμου καί 
τής εύκολου ναυτιλίας. ’Ηρξάμεθα 
δέ άληθώς ίνα κινδυνεύωμεν άπό 
τής ώρας, καθ ’ ήν έπαύσαμεν βλέ- 
ποντ,ς τόν σταυρόν τής εκκλησίας 
τής μικράς κώμης.

Πλους τοΰ Βαφφινείου κίλ-ου.

Τούντεΰθεν είχομεν ϊνα παλαίσωμεν ού μόνον 
πρός παμμόρφους πάγους (iceberg, pack,floe), 
αλλ α καί πρός τά εναντία ρεύματα καί τούς 
άνεμους, οιτινες, όρμώμενοι πανταχο'θεν τοΰ 
όρίζοντος, συγκρούοντες καί συγχεόμενοι, 
συνέπιπτον δεινόν άπεργαζόμενοι σάλον εϊς τό 
μέσον τοΰ 1 Βαφφινείου κόλπου , εις έπίμετρον 
τής απορίαΐς τών πλεόντων έπί τά  π ο ό ς  
βορράν ΰ δ α τ α ,  πρός τούς εις αύτά φέροντας 
δηλαδή πορθαους τοΰ Σιλίθ, τοΰ Iones καί τής 
Λαγκαστρίας.

Διεπλεομεν1 ήδη θάλασσαν, ήν ούδέ ποτε ου- 
δεν πλοΐον διεπέοασε μή άπαντήσαν πλέοντας 
πάγους. 11 όμιχλή ήτο ούτω πα χεΐα , ώστε 
δυσκόλως ήδύνατό τις ίνα διακρίνη όλόκλ 3ον

τό πλοΐον. Μ ετ’ ολίγον ήρχετο ϊνα πίπτη 
χιών, καί ή χάλαζαέβρεμε, κ·.ί ό άνεμος έρ- 

ροίβδει καί ώρύετο διά τών αρμένων τοΰ 
πλοίου, καί τά κύματα έςεπετάννυντο μεγάλα 
έφ ήμά ς, κατακλύζοντα ουτω -.ά πάντα, 

ώστε έκινδυνεύομεν άδιαλείπτως ϊνα καταβυ- 
θισθώμεν.

Άλλά τέλος, κατευνασθέντος τοΰ κλύδω- 
νος , καί πρός τό τέλος τοΰ άκατασχέτου καί 

κινδυνώδους τούτου πλοός γενόμενοι, καθ’ όν 
δέν έπαυσα άκροώμενος, ήκουσα· πλησιά- 
ζοντα τόν ρόχθον οίον έπί σκοπέλων ρηγνυ- 
μένων κυμάτων, καί έν άκαρεΐ είδομιν δια- 

γραφομένην άμυδρώς έν μέση τή ομίχλη πε-

Ό  Χανς ενταοιάζοιν τήν πενΟεραν αύτοΰ.

λωρίαν κρυσταλλίνην νήσον. Ό  καιρός έπέλι- 
πεν ήμάς, όπως σκεφθώμεν τ ί ποιητέον· διότι 
ή μέν νήσος κατηρχετο σφοδρά, άνατινάσ- 
σουσα προ αύτής πε7.<όρια κύματα, ή δέ γοε- 
λέττα, ύπείκουσα τή τοΰ άνέμου πνοή, διετέ- 
λει πλέουσα εύθύ πρός τό κατερχόμενον καί 
πλησιάζον ορος. "Ημεθα πάντες έπί τοΰ κα
ταστρώματος, άγωνιώντες καί άναμένοντες φο- 
βεράν τήν σύγκρουσιν καί τόν όλεθρον τοΰ 
σκάφους καί ήμών αύτών ■ ό'τε ή γοελεττα, 
άπωσθεΐσα σφοδρότατα ύπό τίνος μεγά
λου όπισθορμοΰντος κύματος, διωλίσθησε πλη- 
σιέστατα τοΰ φοβεροΰ τέρατος, καί ούτω 
διεφύγομεν την σύγκρουσιν. Ή κεραία τοΰ έμ
προσθεν καταρτιού έπε'ψαυσε τό κράσπεδον τοΰ 
γίγ'αντος , κατακλύσαντος τό πλοΐον άφρώ, 
καί έκτινά'αντος αύτό μακραν, ώς πτερόν.

Μετ ολίγον τό κρυ'τάλλινον όρος εΐστίρχετο 
πάλιν εϊς τήν ομίχλην καί τό σκότος, έξ ού 

ούτως αιφνιδίως άνεφάνη, άφέν ήμάς κατα- 
πεπληγμένους τήν άπροσδόκητον σωτηρία

—  Επί ξυροΰ άκμής ! λέγει ό άείποτε ατά
ραχος καί άτρόμητος πηδαλιούχος Δόδγης.

—  Ναι,  ναί! έπί ξυροΰ άκμής, άπεκρί- 
θη αύτώ, φρίττων ώς βεβρεγμένη όρνις, ό
ν' / » tΣταρρ.

'ο  δέ γηραιός μάγειρος, οστις προσετάχθη 
ϊνα δράμ-/) καί αύτός εϊς τό κατάστρωμα 
βοηθήσων, άγνοών έ'τι όποιον διεφίγομεν κίν
δυνον,

—  Έπεθύμουν, έ'λεγε γογγίζων, νά μάθιο 
πώς δύναμαι νά έτοιμάσω τό γεύ
μα τών Κυρίων, ούτω συ/εχώς ένο- 

χλούμενος.
* '0  άθλιος έφαίνετο μή έννοών. 

ότι οΐ « κύριοι ούτοι » παρ ολί
γον ήλθον ϊνα μή εχωσι πλέον χρεί
αν μαγείρου.

<1>θάσαντες τέλος σώοι παρά τό 
ακρωτήριων Ύόρκ παρεπλέοι;.εν τάς 
άκτάς, ζητοΰντες τούς αύτόχθονας. 
Οί άναγνόντες τήν διήγησιν τής 
άποστολής τοΰ ϊατροΰ Kane, ένθυ- 

μοΰνται βεβαίως ότι ούτος μετε- 
κόμισεν άπό τών καταστημάτων 
τής Γροιλανδίας νέον τινά Γροιλαν- 
δόν κυνηγόν, όνομαζόμενον Χάνς, 
οστις γενόμενος αύτώ πιστός έπί 
δύο έτη, έρασθείς νέας τινός Εσκι
μώς ,  κατέλιπεν αύτόν καί άπήλθε 
διαζήσων παρά τοΐς Εσκιμώς, οϊ- 
τΐνες κατώκουν τάς πρός άρκτον 
τής Βαφφινείας θαλάσσες άκτάς. 
'Γποθέτοντες ότι, μ στός ήδη γενό

μενος τής έκουσίας φυγής, έκάθητο 
έπί τοΰ άκρωτηρίου Ύόρκ , άναμέ
ν ων παραπλέον τι πλοΐον, θελήσον 
ϊνα μετακόμιση αύτόν μετά τής 

οικίας αύτοΰ εις τήν πατρίδα, 
ποοέβηρεν μέχρι βολής τυφεκίου 
πρόςτό άκρωτήριον, έφ’ ού εϊδομεν 

μετ’ ολίγον σύλλογον άνθρώπων, 
οιτινες έσήμαινον παντοιοτρόπως 

όπως έπιτρέψωσιν ήμάς. Καταβάς 
δέ εις τινα λέμβον έπορεύθην πρός 

αυτούς, καί εξεπλάγην ϊδών ενώ

πιον μου τόν Γροιλανδόν Χάνς, αύ
τόν εκείνον όν έζήτουν, προσβλέ- 
ποντα ήμάς άσκαρδαμυκτί. Ά νε- 

γνώρισε δέ εμέ και τον Κ. Σονταγ καλλιστα, 
άναμιμνησκόμενος και τα όνοματα ημών.

'Η έπί εξ ετ/ι διατριβή αύτοΰ μεταξύ τών 

κατοίκων τής έρημου ταυτης ακτής κατεστη- 
σεν αύτόν όμοιον έ/.εινοις, ελεεινόν και δυσει- 
δέστατον. Εϊποντο δε αύτώ ή γυνη , επωμι- 
ζομένη τό νεογέννητον αυτής βρέφος εντός 
δερμάτινου σοίκκου, ό άδελφός και ή μητρυιά, 

γραία λαλιστάτη καί σπερμολόγος. Πάντες δέ_ 
ήσαν ένδεδυμένοι ένδύματα δερμάτινα. Οί 
ναΰται προσέβλεπον αύτούς περιεργότατα · διό
τι ούτοι ήσαν οί πρώτοι άγριοι Εσκιμώ ς, ούς 

άπηντήσαμεν.
'Ο Χάνς διηγηθη ήμΐν ότι έπί πολλά Ιτη 

άνέμενεν έν τη έκ δέρματος αύτοΰ καλύβη το 
Ιλευθεοώσον αύτόν λίαν έπιπόθητον πλοΐον.

—  ΌΧάνς θέλει άρά γε νά έ'λθη μεθ’ ήμών;

ί



—  Ναι.

—  Μετά τής γυναικός καί τοΰ παιδα
ρίου ;

—  Ναί.

—  Αρά γε θελήσει ϊνα έλθ-ij χωοίς .αύ
τών ;

—  Ναί.

Μη εχων σχολήν ϊνα εξετάσω τήν διάθεσιν 
τής ψυχής αύτοΰ, καί γνωρίζων εξ άκοής οτι ό 
χωρισμός δύο συζύγων είναι πάντοτε λυπηρόν 
τ ι ,  προσηνεγκάμην προς αύτήν ώς προς τας 
ήμετέρας γυναίκας, καί παρέλαβον αύτήν εϊς 
τό πλοϊον μετά τοΰ Χάνς, τοΰ παιδαρίου, καί 
πάντων τών σκευών.

ΙΙερί τήν πέ[λπτην ώραν έπανήλθον εϊς τήν 
γοελέτταν, ή'τις έ'χουσα βρέμοντα "/αί πεποη-

σμενα τα ιοτια, εφαινετο δυσ^εραίνουσα, ώς δι’ 
ίμάντος κατεχομενη θηρευτική κύων. ’Αφοΰ δέ 

εθεσαν τον οίακα πρός τόν άνευ.ον, έστράφη 

χαριεστατα προς την άρκτον, καί έπλευσε, 
διανυουσα δέκα μίλλια άνά πάσαν ώοαν. Αί 
νήσοι , τά ακρωτήρια , οί κόλποι, οί πλωτοί 
πάγοι ήφανίζοντο κατά διαδοχήν όπισθεν ήμών, 

καί τό πλήρωμα μεθύον έκ τής θαυμαστής 
ταύτης ευτυχίας, κατέστη εύθυμότατον.

’Εν ώ δέ παρηρχόμεθα κατά διαδο/ήν τά 
συστήματα τών κρυστάλλινων νήσων, παρετη'- 
ρουν μετά περιεργείας τήν ά|/.έριμνον τόλμην 
τών ναυτών, μάλιστα δέ τοΰ πηδαλιούχου 
Καρλέϋ, γηραιού λάβράκος, ό'στις, θαλασσοπο- 
ρήσας έν γαλήνη καί έν χειμώνι κατά πάντα 
τά πλάτη, έπηδαλιούχει, καί έφαίνετο φιλο-

τιμούμενος ϊνα ίδη πόσον τό πλοϊον έδύνατο 
ϊνα πλησιάση τοίς πάγοις μή ψαυον αύτούς· 
Πολλάκις διηρχόμεθα διά στενωτάτων διόδων, 
και ή γοελέττα, άντί τοΰ πλέειν μέση τή χά- 
ρακι, ήρχετο πλησιέστατα τοΰ ετέρου τών κρυ
στάλλινων τοίχων τής διόδου , οΰς έψαυε πα- 
ρερχομένη.

Αλλ ό αχαλίνωτος ούτος πλοΰς παρ’ ολί
γον ήλθεν ϊν’ άποβή ολέθριος, "Εμπροσθεν ήμών 
•ιψοΰντο ήδη δύο ύψηλαί κρυστάλλινων νήσων 
κορυφαί, χωριζόμεναι μόλις ά π ’ άλλήλων διά 
διαστήματος εϊκοσιν όργυιών. Γίρος αποφυγήν 
αύτών επρεπεν ϊνα παρεκκλίνωμεν τής ευθείας 
όδοΰ · διό ήρώτησα αύτόν άν ένόμιζεν ότι ήδύ- 
νατο ϊνα κυβέρνηση τήν γοελέτ/ταν άνά μέσον 
τής μεταξύ τών δύο πάγω·ν ύπολειπομένης

στενής διόδου. Ό δ έ, ών πάντοτε ριψοκίνδυ
νος, άνεδέχθη έφ’ έαυτόν πάντα. Αλλ’ άμα τοΰ 
πλοίου εΐσδύσαντος εις τήν στενήν δίοδον, ε’ίδο- 
μεν περίφοβοι ότι αί δύο νήσοι ήσαν δύο τιμή

ματα ενός καί τοΰ αύτοΰ ύπερμεγέθους πάγου, 
συνημμένα δι ύποβρυγίου τινός γεφύοας, 
πρός ήν ή τρόπις τοΰ πλοίου προσέκρουεν ήδη. 
Μή δυνηθέντες Ϊν’ ΰπο·/ωρήσωμεν, έπετρέψα- 
μεν τήν σωτηρίαν ήι».ών τή ειμαρμένη. Αλλ’ 

εύτυχώς ή μεταξύ τών δύο νήσων στενή δίο
δος έ'τυ·/ε πλέον ή έ'λαττον πλωτή, καί μετά 
τινας ούχί έλαφοάς προσκρούσεις τής τρόπιδος 
πρός τον υποβρύχιον πάγον ή γοελέττα, ποτέ 
μέν διολισθαίνουσα ώς έλκηθρον, ποτέ δέ πλέ- 
ουσα, έξήλθε τέλος ανέπαφος έκ τής έπικιν · 
δυνωδεστάτης εκείνης παγίδος.

Καθ’ όλον τοΰτον τόν πλοΰν οί νέοι ήμών 
φίλοι ’Εσκιμώς έψυχαγώγουν πολύ τό πλήρω- 
μα. ’Επειδή οί ναΰται, φέροντες κάδους ΰδα- 

τος , σάπωνας, κτένας καί ψαλίδας, ήρξαντο 
ϊνα ποοετοιμάσωσιν αύτούς πρός τα  ερυθρά 
υποκάμισα καί τούς άλλους καλλωπισμούς τοΰ 

ήαέοου βιου.
Ή γυνή τοΰ Χάνς,  ήν αί προπαρασκευαί 

αύται κατέστησαν τό πρώτον εύθυμον, λουομέ- 
νη καί κτενιζομένη ήδη ύπό τών ναυτών, ήρ- 

ξατο ίνα κοαυγάζη τρέχουσα τήδε κάκεϊσε καί 
έοωτώσα τόν Χάνς άν ταΰτα πάντα ήσαν θοη- 
σκευτική τελετή τών λευκών ανθρώπων · διότι 
ώς γνωστόν οί Εσκιμώς ουδέποτε λούονται ή 
πλύνονται καθ’ όλον τόν βίον.

ΓΙοος τόν όοθρον ό άνεμος, διασκεδάσας τάς

νεοέλας, έ'δειξεν ήμιν τήν γην τοΰ ακρωτήριου 
Αλεξάνδρου, ούτινος αί ύψήλόταται όφρύες 
φυ7,άττουσ·ι πρός τά δεξιά την είσοδον τοΰ 
πορθμού τοΰ Σ μίθ, πρός όν έπλεομεν. \λλα 
πλησιάσαντες εϊδομεν τούς πάγους επισεσω- 
οευμένους κατά συστήματα απέραντα καί ουτω 
συμπαγή, ώστε δέν ήδυνάμεθα πλέον ϊνα εύ- 
ρωμεν ούδεμίαν δίοδον.

’\λλά μ ετ’ όλίγ'ον άπηλλάχθημεν τής άπο- 
οίας ταύτης · διότι, έπισκήψαντος αίφνης δει
νού -/ειμώνος, ήναγκάσθημεν ϊνα καταφύγωμεν, 
εϊ δυνατόν, είς τήν παραλίαν. Αλλά τοΰτο 
δέν ήτο εύκολον · επειδή συμφόρημά τι πά
γων , όπερ παρεπλεύσαμεν τήν προτεραίαν 
νύκτα, διατεΐνον ήδη ύπό τόν άνεμον, άπέ- 
κλειεν ή μας τής άποχωρήσεως καί ένεπόδιζε



τοΰ ούριοδρομεΐν. Κατα τήν 28ην καί 29νπν 

ό άνεμο; έπνευσε μανιωδώς. Φυλαττόμενοι 
ό πωσοΰν άπό τών βράχων τής παραλίας, πα- 

ρεπλεομεν αυτήν ζητοΰντες άγκυροβόλιον. Ό 
άφρος το>ν επι των σπιλαδων ρηγνυμένων κυ

μάτων άνερρίπτετο έπί τοΰ καταστρώματος έν 

ε'ίίει όπερ μεγεθών φραγμάτων, άτινα, π/;γνύ- 

μενα έν ακαρεΐ , μετεσχηματίζοντο εϊς κρύ
σταλλα κρεμάμενα] ώς σταλακτΐται άπό τών 

άρμενων μέχρι τοΰ καταστρώματος, έφ’ ού 

ηναγκασθημεν ινα έπιχέωμεν τέφραν ϊνα μη 

ολισθαίνω μεν. Οί την παραλίαν , προ; ήν κα- 

τεφύγομεν, άφορίζοντες φοβεροί σκόπελοι έχου- 
σιν ύψος σχεδόν 1200π οδώ ν. Αί κορυφαί αύ
τών και τα  επικείμενα όρη είναι χιονόβλητα. 

Ό  δέ καταιγισμός, άφαρπάζων τήν y ιόνα τών 
κορυφών, κυλίει αύτήν κονιορτώδη καί ρίπτει 
βαρεΐαν ώς ραγδαίαν βροχήν έφ’ ή μ α ς.

Αδύνατον ϊνα ϊδη τις θίαμα μεγαλοπρεπε- 
στερον καί φοβερώτερον τής τοικυμίας ταύτης, 

ήτις οέν παύει έπιφερομένη έφ’ ήμάς μανκυ- 
δης. Αι λευκαι κλιτυες του ακρωτηρίου Α/.ε-

δον όια τοΰ ούοανοΰ ύπό τοΰ ώρυομένου y ε ι -  
μώνος. II γη καί ή θάλασσα βρυχώνται ύπο- 

κωφως· ο δε άήρ άντη-yoi κραυγάς φρικ(ό- 

οεις και θρήνους εμβάλλοντας εις ανίαν, άνα- 
μιμνησκοντας τήν βοήν τής γεέννης, ές ής έν 

τώ  δευτέρω τών κεκολασμένων κύκλω ό Φλω
ρεντινός ποιητής φοβηθείς <oyρίασεν. Νέφη 
χιονος καί άτμίδων, ώθούμενα ύπο δεινών κα- 

ταιγισμών, άναβαίνουσι καί καταβαίνουσιν έμ- 
μανώς προσκρουόμενα άλλήλοις.

—οβούμενοι έπί μακρον ύπο τοΰ φοβεοοΰ 
τυφώνος μόλις διεπράξαμεν τέλος τήν τρί.την 

σεπτεμβρίου ϊνα κάμψωμεν το δεινόν άκοωτή- 
ριον τοΰ Αλεξάνδρου, θέλοντες ϊνα κατασταθώ- 

μεν προς διαχειμασίαν έπί τής πρός εσπέραν 
τετραμμένης ακτής τοΰ πορθμού τοΰ -μ ίθ , 
ενθα εύτυχώς ευρομεν αγκυροβολιάν τι έπί τής 
περιοχής τοΰ κόλπου τοΰ Χάρστενε. Μόλις δέ 

το ύπο τής μακράς έκείνης τρικυμίας καταπε- 
πονημένον πλοΐον έξησφάλισεν έαυτό έκεΐ ,  

και ο σωρός τών πάγων έστηρί^θη έπί τήν 
είσοδον τοΰ ό'ρμου καί κ α τέ^  εν ήι/άς άπο-

τ α γ ,  ο Ραδκλιφφ και ό Κνόο άνέλαβον τάς 
έπιστημονικάς έρεύνας· ό δέ Ζένσεν, ό Χάνς 

και ο Πέτρος άνεδέχθησαν ϊνα έξέρχωνται καθ’ 
έκάστην επ(ι Θήραν. Τά ιστία άφηρέθησαν, αί 
δέ κεραΐαι κατεβιβάσθησαν τών ιστών , τό δέ 

καταστρωμα έστεγάσθη διά σανίδων πεπισσω- 
μένων έν σχήματι οίκίσκου, εχοντος τέσσαρα 
παραθυρα πρός αερισμόν καί φωτισμόν.

Διηρχόμεθα ήδη τόν καιρόν, οστις y (ο
ρίζει τό φώς τοΰ θέρους άπό τοΰ άτελευτητου 

σκοτους τοΰ χαμώνος, πρός ό ήτοιμαζόαεθα 

ϊνα παλαίσωμεν γενναίως. Τέλος τή I 5 όκτω- 
βρίου ό ήλιος ήφανίζετό έπί τέσσαρας μάκρους 
μήνας όπισθεν τών πρός μεσημβρίαν λόφων, 
και ή πένθιμος άρκτική ννξ,  ήτις διεδέξατο 

τας προδρόμους γιγαντιαίας σκιάς,  ήγγειλεν 
ήμΐν ότι ήδη ήμεθα μόνοι έν ταΐς έρημίάις 
τοΰ βορείου πόλου. Τό φέγγος τών άπολαμ- 

ποντων αστέρων άμαυροΰται, προσεγγιζούσης 
τής ψύχρας βασιλισσης τοΰ σκότους , ήτις έκ- 
τελεΐ την μεγαλοπρεπή αύτής πεοιοδαν κατά 

ττν πομπικ/,ννύκτα.· αί δέ άργυραΐ αύτής πλο-

Αί άκταί τής περί τον πόλον πλωΐαου θαλάσσης.

Β  :

ξάνδρου φωτιζόμεναι ύπό τίνος στυγνής λάμ- 
ψεως διαγράφονται γραφικώταται έπί τοΰ με
λανός νέφους τοΰ καλύπτοντος τόν πρός βοο- 
ράν ούρανον. Υπέρ δέ τών όφρύίον τοΰ αίγια- 
λοΰ κυλίονται άπειροι στρόβιλοι σωρευτής 
χιόνος, μανιωδώς περιδινούαενοι έν τώ  άέρι. 
Πά^τα δέ τά στενά, καί πάσα yapάδpa καί 
παν αγκος έκχέει εϊς τόν ώκεανόν πayεΐς τη - 
κομένης χιόνος χειμάρρους, οϊτινες, καταφερό- 
μενοι σφοδρότατοι, απεργάζονται γιγαντιαίους 
καταρράκτας. Διά τών εύμεταβολών νεφελών 
οί μελάνες βpάyoι φαίνονται καί πάλιν άοανι- 
ζονται. Οί δέ πρός τόν κόλπον καταφερόυ.ε- 

νοι όγκοι κρυστάλλων καλύπτονται ύπό πεοι- 
λαμποΰς πέπλου, οϋτινος αί πτυχάί κυμαί- 
νουσι σαλευομεναι ύπό τοΰ y ειν.ωνος.

'Ο ήλιος καταβαίνει βραδέως όπισθεν τοΰ 
ψοφώδους αριζοντος. Η θάλασσα διατελεΐ ύπεο- 
βαλλόντος άγρία καί στυγνή, άποτελοΰσα πεοί 
το άκρωτήριον άπεράντους άοροΰ όγκους, κα- 
χλάζοντας, καταποντιζομένους εις τήν άβυσ
σον ή άναδυομένους πρός τόν αέλανα ούρανόν. 
Τά έκκεχυμένα καί δεινά νέφη φέοονται όομη-

κεκλεισμένους. Ενταΰθα ανάγκη ϊνα δια- 
χειμάσωμεν.

'Ο  ορν,ος του Φούλκε.·— Διαχειμασία.—  "Ελκηθρα 
καί κυνηγετικά! έκδροααί.

Εϊς τιμήν τοΰ φίλου μου Ούΐλλιαμ Φούλκε, 
ένός -τών έξοχωτάτων συνηγόρων τής Φιλα- 
δελφίας καί τών ώφελιμωτάτων προστατών 
τής επιχειρησεώς μου, ώνόμασα τόν όοαον 
εις όν κατεφύγομεν λ ι μ έ ν α  τ ο ΰ  Φ ο ύ λ κ ε .  
Απείχε δέ ούτος δεκαπέντε μίλλια τοΰ άκοωτη- 

ρίου τοΰ Αλεξάνδρου, καί τριάκοντα έξ μίλλια 
προς βορράν τοΰ ό'ρμου, ένθα δ^είμα σεν  ό 
Kano. Ηλπίζομεν δέ ότι κατά τό έπεpyόιιε- 
νον έαρ ταχέως έμέλλομεν ϊν ’ άπαλλα-y θώαεν τής 
εκ των πάγων ειρκτής, μή αναγκαζόμενοι ώς 
ο ιατρός Ivano, ϊνα καταλίπωμεν έν αύτοΐς 
δε'σμιον διά παντό; τό πλοΐον.

Πριν δέ οί πάγοι καθ ίρξωσιν ήμάς παντε- 
λως ήρςάμην ϊνα διατάττω τά πάντα έν τώ 
πλοιω πρός τό διαγειμάζειν. Καί ό μέν Σον-

καμίδες θωπεύουσαι κατευνάζουσι τήν οργήν τών 
χυαάτων.

. 0  χ«!^ων καί τό σκότος καταβαίνουσι βαθ
μηδόν έφ Ι,ιΐΛς- άλλ έ'χοντες έννέα ώρών λυ
κόφως καθ’ ή μέραν, δυνάμεθα έ'τι ϊνα έργαζώ- 
μεθα πολλά ε'ργα έν ΰπαίθρω. Ό νέος 'τρόπος 
τής εν τω  πλοιω οικονομίας καί εύταξίας προ
χωρεί θαυμασίως. Καί επειδή τά π ά  τα ήδη 
είναι διατεταγμένα έν τώ π λοίω , μέλλω ϊνα 
επιχειρήσω βραχείας τινάς έκδρομάς, έφ’ όσον 
διαμένει έ'τι τό λυκόφως.

 ̂ 1 /ΐν εσπεραν ταύτην κατακλίνομαι yaiotov · 
διότι έξετέλεσα περιοδείαν λαμπράν έπί ώοαίου 
τίνος έλκηθρου, ελκομενου ύπό δώδεκα κυνών 
εύρωστοτάτων καί ταχέων ώς άστραπ/;'. Τό 
γροιλανδικόν μου έλκηθρον ολισθαίνει έπί τών 
πάγων μετά ταχύτητος πρόξενό ύσης ίλιγγον 
διανυον ενδεκα μιλλια έν διαστήματι 2 8  λε
πτών ! H μάστιξ τοΰ ’Εσκιμώς όδηγοΰ είναι 
συνήθως μακροτέρα κατά τέσσαρας πόδας τών 
ήνιων και άπολη'γει εις ταινίαν έκ νεύρου, δι' ής 
ό επιτήδειος οδηγός πλήττει καθαιμάσσων τούς 
κυνας. « Βλέπεις τόν άτακτον τοΰτον κύ-

να ; » μοι είπε καθ όδόν ό Γροιλανδός οδηγός 
μου. α Ιδού σοι προσφέρω τό ώτίον αύτοΰ - » 
καί άμ έπος ά μ ’ έργον,ή μάστιξ συρίζει,  ό 
ίμάς περιτυλίσσεται περί τό ούς τοΰ άπειθοΰς 
*υνος , και α<ραιρεϊ αυτο? ιος oCutαττ; 
χαιρα.

Ούδεν δυσκολώτερον τοΰ όδηγεΐν τούς κύ- 
νας τούτους. 'Η μάστιξ πρέπει ϊνακροτήκαί 
κτυπα αύτούς άδιαλείπτως· διότι άλλως, αι
σθανόμενοι τήν άπειρίαν ή τήν μαλακότητα 
τοΰ όδηγοΰ, παρεκτρέπονται εύθύς τής όδοΰ, 
ορμωντες ατακτω; έπί παν τό δυνάμενον ινα 

κορεση τήν άδηφαγίαν καί τό αίμόδιψον αύ
τών.

Αόύνατον ϊνα έπιχειρήσωμεν έ'τι ούδεμίαν 
προς βορράν εκδρομήν. Διότι πλήν τοΰ όρμου

τοΰ Φούλκε ή θάλασσα δέν επάγη είσίτι, τά 

δέ κύματα θραύονται έτι πρός τό άκρωτήριον 
τοΰ Αλεξάνδρου καί τοΰ ’'Ολσεν, άτινα όρί- 
ζουσι προς μεσημβρίαν καί προς άρκτον τον 

κόλπον τοΰ Χάρστενε. Διό διατελοΰμεν έπερ- 
yόμεvoι καί κατοπτεύοντες τήν χώραν έν έλ- 

κήθροις- Κατά τινα τοιαύτην έκδρομήν έξιχνεύ- 
σααεν θάλειαν άρκτον καί τόν άρκτύλον αύτής 
κοιαωυ.ένους έ'ν τινι χαράδρα. Κύνες καί άνθρω
ποι δέν ήδυνήθημεν ϊνα κρατήσωμεν τής επι

θυμίας τοΰ θηρεΰσαι αύτάς,  καί ώρμήσαμεν 
έμμανώς έπί τά άθλια ζώα, άτινα έςυπνισθέντα 
ύπό τών ύλαγμών τών κυνών, απηλθον φεΰ- 
γοντα περίτρορ,α προς τήν θάλασσαν , όπου 
ήλπιζον ϊνα σώσωσιν έαυτά. Οι κύνες ή:.ο'.ού- 
θουν αύτοΐς τά χιστα - τά  δέ ΐ ι . : :φ ρα , δρο -

μαίως έφελκόμενα έπί τής οκληρυνθείσης y ιό— 
νος, άνεπηδων έπί τούς έπί τής παγείσης επι
φάνειας προκύπτοντας όξεΐς σκόλοπας, άνα- 
τρέποντα συνεχώς τούς κυνηγούς. Φοβούμενοι 
δέ μή ή άγρα φθάση ταχύτερον αύτών εις τήν 

παραλίαν ε'τρεχον μάλλον μάλλον ‘λυσσαίνον- 
τες, παροξυνόμενοι παντί τρόπω ύπό τοΰ Χάνς 
καί τοΰ Ζένσεν, έμπειρων ήδ/j άπό πολλοΰ τών 
τοιούτων όντων.

Εντός ένός τετάρτου σχεδόν διήλθομεν 
ούτω ταχέως τόν μεταξύ τόπον, ώστε άπεί- 
χομεν μόνον ολίγα τών δύο άρκτων μ έτρ α , 

αίτινες όμως προτήγγιζον ήδη εις τόν θάλασ
σαν,  τήν μόνην αύτών έλπίδα καί τό πεπρω- 
μίνον τής διώξεως τέρμα. Ή άρκτος έστάθη 

πρός στιγμήν άναμένουσα τόν ύστεροΰντα σκύ-

Κι Η· ' !';"l !
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μνον, {XV) θέλουσα ί'να έγκαταλείψη αύτόν έκλε- 

λυμένον καί μή δυνάμενον ήδη ινα τρέχη ώς 
πρότερον , έπικαλούμενον δέ τήν αητέρα 
ρώς. Προήγετο δέ τις εϊ; έλεον άκουων τήν 

άθλιαν μητέρα καλοΰσαν αύτό οίκτρώς, καί βλέ- 
πων το δεινόν αύτης άλγος.

11 ταλαίπωρος μήτηρ ησθάνετο μέν κάλ- 
λιστα τον κίνδυνον, άλλα δέν ήδύνατο ΐνα 

φύγνι χωρίς του γεννήματος. Ό φόβος καί 
ή μητρική φιλοστοργία έφαίνοντο παλαίοντα 
Ιπαλλαζ εν τή καρδία αύτής. Διό νύν μέν ώρμα 
προς τήν θάλασσαν μόνη,  νυν δ ’ έπανήρχετο 
προς τόν ύστεροΰντα σκύμνον , καί ώθει άνα 

θαρρύνουσα διά του ρύγχους τό ήδη άποκα-  
μνον ταλαίπωρον νεογνόν. Οί εχθροί ποοέβαι 

νον πάντοτε έγκείμενοι καί πλησιάζοντες φο
βεροί. Ό  άπελπισμός τής άρκτου βλεπούσης 
τήν απορίαν τοΰ ταλαίπωρου σκύμνου, μηκέ- 
Tt δυναμένου ΐνα βαδίζη, ήγαγεν άν είς συμ 
πάθίιαν καί τούς μάλλον άπαθεΐς.

Φθάσαντες είς άπόστασιν πεντήκοντα υ.ε- 

τρων οί οδηγοί, άπαλλάττουσι τών χαλινών 
καί τών υποζυγίων τούς κύνα;. Τά έλκηθια 
ϊστανται « ’ίφνης · οί οέ κυνες άπολυθέντες 03- 
μώσι πρός τά θήραμα έμμανώς ώρυόμενοι. 'Π 
δέ άθλία μήτηρ, άκούουσα πλησιέστατα τούς 
ύλαγμούς τών αίματοδίψων κυνών, καί έννοή- 
σασα οτι τοΰ λοιποΰ ήτο αδύνατον αύτή ίνα 
φυγή μετά του τέκνου, έπεστράφη έξ ήαι- 

σείας,  καί στηριχ_θεΪΓα στερεώς έπί τής yi j - 
νος,  ήτοιμάσθη ώς είς έ'σχατον άγώνα, εν ω 

ό άρκτύλος έτρεχε περί αύτήν βαρέως, καί τέ
λος κατέφυγεν ύπό τ ά  οκέλη αύτής.

Ο Ζένσεν καί ό Χάνς έλαβον εκ τοΰ ελκή
θρου τάς καραβίνας. Αλλ ’ οΐ κυνες συνεπυκνώ- 
θησαν ουτω περί τήν άρκτον , ώστε δέν ήδύ- 

ναντο ΐνα πυροοολώσιν αύτήν μακρόθεν. ’Ε λ - 
θόντες δε πλησιέστατα τοΰ θηρίου , έπυροβό- 
λησάν αύτο κατά τό στόμα καί τόν ώυ.ον, 

βρυχησάμίνον ύπ ’ οργής καί πόνου. \ λ λ ’ αί 
πλν,γαί δέν ήσαν καίριαι, καί ή μάχη διετελει 
γίνομενη δεινή, ώς πρότερον. 11 /ιών καθη- 
μάσσετο ήδη , καί ναμάτων ερυθρόν έρρεεν έκ 
τής γνάθου τής άρκτου , έτερον δέ έστάλαζεν 
έπί τοΰ λευκοΰ αύτής δέρματος.

Μέτ ολίγον ό σκύμνος, διεσπαραγμένος καί 

&σπαιρων, εςέπνεεν · είς δέ τών κυνών κατέ- 
κειτο ν.*ρός, καί άλλος κατέκλυζε τώ  έξ αύ
τοΰ ρέοντι κοκκίνω αΐματι τ,'ν πάχνην, έφ’ 
ής έψυχορράγει ύποστενάζων. Βολή τριών κα- 
ραβινών έρριψε τόν κολοσσόν έπί τόν λαγόνα, 
καί οί κύνες ώρμησαν έκ νέου είς μάχην. 'Η δέ 
άρκτος, εί καί έκλελυμένη έκ τής αιμορραγίας, 

δέν ήτο έτι άπόμαχος. Αλλ ’άνακαθίσασα ήνάγ- 
κασε πάλιν τούς έφορμώντας εχθρούς ϊν’ άνα- 
χωρήσωσι δρομαίως, καί έπανήγαγεν ύφ’ έαυ- 
τήν τόν σκύμνον, υπέρ ούτινος έκινδύνευε πεοί 
τής ζωής. ’Αλλ’ ό άρκτύλος, έστραγγαλισμέ- 
νος ές ήμισείας ύπό τών κυνών καί κατατε- 
τραυματισμενος, άφήκ.ν ήδη τήν ψυχήν.

Η ταλαίπωρος μήτηρ, ίδοΰσα αύτόν κατα- 
κείμενον άκίνητον, ήμέλησε καί τών ιδίων τραυ
μάτων καί τών άπό τών μαινομένων κυνών κινδύ
νων, οίτινες διεσπάραττον αύτήν άπαυστί, καί 
ήρςατο ΐνα λείχη τό τέκνον φιλοστοργότατα 
μή πειθομένη ό'τι το τάλαν έπαυσε τοΰ ζήν, 
καί έπειράτο παντί σθένει ΐν ’ έπανορθώση, σαί- 
νουσα, θωπεύουσα καί παροξύνουσα αύτό είς 
φυγήν. Αλλ αίφνης έφάνη έννοήσαοα ότι τό 
τέκνον αύτής δέν είχε έτι χρείαν φυλακής,

καί έτράπη δεινώς έξωργισμένη τρός τούς φο- 

νεΐς αύτοΰ, θέλουσα τότε πρώτον ίνα τια ω - 
ρηση εκείνους, χαί σώση έαυτήν. Καί βλέπουσα 
οτι πλήν τών κυνών είχε καί άλλους ού/ 

ήττον φοβερούς έχ θρούς , τούς πυροβολοΰντας 
αυτήν ανθρώπους, άνατινάξασα τήδε κάκεΐσε 
παντας τούς τό σώμα αύτής σπάράσσοντας 

κύνας, ώρμησε δεινόν βρυχωμένη έπί τόν Χάνς, 
όστις, ρίψας τό ό'πλον, έφυγεν όλ'ω ποδί μα- 
κραν. Αλλ ή άρκτος, καί καταπεπληγω- 

μενη,ήτο ταχυποδεστέρα αύτοΰ- οδέ 'Εσκιμώς 
βεβαίως άπώλετο άν τότε, έάν ό Σοντά^ καί ό 
/ενσεν, μή έφθανον πυροβολούντες εύστό- 

χως κατα τον νωτιαίον μυελόν τό θηρίον, δπερ 

κατεπεσε τέλος κατακλύζον αΐματι τήν χιόνα.
Οι κυνες κατεβροχθισαν αύτήν έν άκαρεΐ. 

Οι δε οδηγοί, σώσαντες, μετεκόμισαν είς τό 
πλ.οΐον τόν σκύμνον, παρασχόντα ήμιν εξαίρε
των δεΐπνον τή έπαύριον.

ί Έ π ετα ι συνέχεια, )

ΓΑΑΛΙΚΙΙ ΑΚΑΔΙΙΜΙΑ

Τ Π Ν  ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ.

11ΕΡ1 .ΝΊΤΡΟΓΑΥΚΕΡΙΜΙΣ ΚΑΙ ΛΐΧΑΜΙΤΙΛΟΪ

Εκ τίνος έτχάτως τη ’Ακαδημία τών επι- 

στημών τής Γαλλίας κοννοποιηθείσης παρά τοΰ 
Κ. Βάρδω πραγματείας περί τής προ τινων 
ετών ύιαδοθεισης νέα; έκπυρσοκροτούσης ουσίας, 
τ'/·; δ υ ν α μ ί τ ι δ ο ;  idynamite) , ) αίλβάνοαεν 
τά  έξή ;.

11 ούσια αυτη εςευρεθεΐσα εσχάτως ύπό τοΰ 
Κ. Νογέλ, Σουηδού μηχανικού, έγένετο ήδη 
πολυτρόπως χρησίμη τη βιομηχανία. ’Α λλ’ 

επειδή βάσις αύτής είναι ή ν ι τ ρ ο γ λ υ κ ε ρ ί ν η ,  
άναγκαΐον νομίζομ,εν ΐνα είπωμεν πρώτον ολί
γα τινα περί ταύτης.

11 νιτρογλυκερίνη έξευρέθη έν έτει 1 8 4 7  
ύπό τίνος Τταλοΰ χ/,μικοΰ Ξοβρέρου. Είναι δέ 
αυτη ύγρόν έκπυρσοκροτοΰν άνάλογον όπωσοΰν 
πρός τήν βαμβακοπυρίτιδα , ήν ποριζόαεθα 
διά τής ένεργείας ποσοΰ τίνος νι-ίρικού κ/ί 
θειικοΰ οξέος είς τήν γ λ υ κ ε ρ ί ν η ν ,  ήτις εί
ναι, ώ ; γνωστόν, ύγρόν παχύ, έκπορευόυιενον 
τή ; παρασκευής τών κηρίων καί τοΰ σάπωνο;. 

Η νιτρογλυκερίνη είναι ούσία έλαιώδης, υπό
ξανθος, πολύ βαρύτερα τοΰ ΰδατος, άδιάλυ- 
τος έν αύτω, άλλα διαλυόμενη εύκόλως έν τώ 
αίθέρι. Είναι δε ή νιτρογλυκερίνη έκτων σφοδρο- 
τάτων δηλητηρίων, εχουσατήν ζακχαρώδη τής 
γλυκερίνης καί τήν οξείας τών οξειδίων γεΰ- 
σιν, έξ ών αυτη παρασκευάζεται. Όλίγαι στα- 
γονες αυτή; επιφερουσιν έν άκαρεΤ θάνατον. 
Πήγνυται δέ έν θερμοκρασία δ βαθμ.ών, καί 
αναφλέγεται πρός τό πυρ άναδίδουσαπα/ύν κα
πνόν. Αλλ εαν ύποθερμ.άνωμεν πρώτον, ύστ ρον 
δε ψαυσωμεν αύτήν διά τίνος φλέγοντος σώ
ματος, ή εάν κτυπησωμεν σταγόνα αύτής διά 

τής σφύρας επί τοΰ άκμονος, έκπυρσοκροτεΐ 
σφοδρως,ώς ή άναπτομένη πυρόκονις, άνατρέ- 
πουσα και καταθραύιυσα τά πάντα. Λιό καί 
οι μηχανικοί μεταχειρίζονται αύτήν άπό τίνος 
αντί πυροκόνεως έν τοίς μεταλλείοις καί τοίς 
λιθοτομειοις, ει καί ή χρήσις αύτης είναι είσ— 
ετι δυσκολωτάτη καί έπικινδυνωδεστάτη · 
διότι μόνη ή μετακίνησές καί μεταφορά αύ
τή ; επιφερ;ι πολλάκι; αιφνίδια; τά ; έκρήξει;,

άφ’ ών πολλά συνέβησαν μέχρι τοΰδε δυστυ
χήματα καί καταστροφαί.

II ρό; αποφυγήν τών απροόπτων έκρήξεων 

τή ; νιτρογλυκερίνη; έπειράθησάν τινε; ΐνα κα- 
ταστήσωσιν εύμετακόμιστον αύτήν διαλύοντε; 

εν τώ  αίθερι. Αλλ αί έν New-Castle κατά τό 
ε τ ο ; 1 8(>0 καί ή έν Κενιγσχήττε κατά τό 18G8 
συμβάσαι φοβεραί έκρήξει;, καθ’ ά;  έφονεύθη- 
σαν πλήθο; άνθρίόπιον, κατέδειξαν τό άνε- 
παρκές τη ; νέα; μεθόδου.

Ο Χογέλ, δ στι; είσήγαγεν έν έτει 1 8 0 4  

τήν νιτρογλυκερίνην εί; τό έμπόριον, εύρεν 
άλλον τινά τρόπον αποφυγή; τών άπό τ ή ; 
χρη'σεως αύτής κινδύνων. Κατασκευάζει δη
λαδή έκ τίνος άργιλλώδους γής πλίνθους, δ ι’ 
ών, απορροφώμ,ενον τό έκπυρσοκροτοΰν έλαιον, 

δύναται ίνα μετακομισθή άκινδύνωςπανταχόσε. 
Την έκ τής έκπυρσοκροτούσης νιτρογλυκερίνης 
πεποτισμένην ταύτην γήν όνομάζομεν δυ ν α μ ί- 
τ ι δ α .  II δυναμΐτις τοΰ Κ. Νογέλ περιέχει 
7 0 - 7 . )  περίπου έπί τοίς εκατόν νιτρογλυκερί
νη;· ή δέ τοΰ έκπυρσοκροτεΐν δύναμις αύ
τή ; είναι φύοει άνάλογο; πρό; τήν έν τη γ'ή 

περιεχομένην νιτρογλυκερίνην.

. Αλλ έαν ή άργιλλο; τύχη λίαν ποτισθεΐ’σα, 
τό πλ ονάζον έλαιον άποστάζει κατά τήν με- 

ταφοραν, ελευθεροΰται, αίδέ άπό τή ; ουγτιρού- 
σεως εκπυρσοκροτήσει; γίνονται πάλιν φοβε
ραί, ώς πρότερον. Κατά τό έτος 1 8 7 0  έξ ερ
γοστάσια άνερρίφθησαν είς τον άέρα έν Γερ- 
μαν.α έκ τινων λίαν ποτισθεισών τοιούτων πλίν

θων. Αλλά φοβερωτάτη πασών τών έκρήξεων 
έγένετο ή τής Κολω νίας, καθ’ ήν έργάται πεοί 

τούς 2 0 0  έφονεύθησαν έν άκαρεΐδιασκορπισθέν- 
τ ε ; μακράν τοΰ έργοστασίου.

’Εν τώ  παρόντι ή νιτρογλυκ-ρίνη είναι ίδίω; 
χρησίμη έν τα ΐ; λιθοτομίαι; καί μεταλλείοι; , 
ών οί βράχοι είναι ουτω σκληροί ή κάθυγροι, 

ώστε δυσκολία; δύνανται ΐν’ άνατιναχθώσι διά 
τή ; συνήθου; πυρίτιδο;. Μάλιστα δέ συνετέ- 

λεσε μεγά'λω; είς τήν διάτρησιν πολλών υψη
λών όρέων τής Εύρώπης καί Αμερικής πρός 
κατασκευήν σιδηροδρόμων.

Ο Κ. "Α€ελ, ό χημικός τοΰ ύπουργείου τοΰ 
πολέμου, έκαμε πειράματα γεμίζων ινυροβό- 
7̂ α μίγματος νιτρογλυκερίνης καί βαμβακο- 

πυρίτιδος· αλλά μέχρι τοΰδε άγνοοΰμεν όποια 
έκ τών πειραμάτων αύτοΰ έπορίσατο συμπερά
σματα.

'Ηούσία, ήν ή νεωτέραχημεία όνομάζειδυα- 
λί νην ,  είναι μίγμα νιτρογλυκερίνης καί κυψε- 
λοίσεως (cellu lose)· ό δέ καλούμενος λ ι θ ο -  
θ ρ α ύ σ τ η ς  είναι μίγμα νιτρογλυκερίνης καί 
τών στοιχείων τής πυρίτιδος · ήτοι έν 100  
άτόμοι; αύτοΰ περιέχονται 4'2 άτομα νιτρο
γλυκερίνη;, 2 5  νατρίου, 4 θείου καί 2 9  μίγ- 
ματο; κυόελώσεω; καί άνθρακο;. 'Ο λιθοθραύ- 
στη; έχει τήν αύτήν δύναμιν τής νιτρο
γλυκερίνης , τής δυναμίτιδος καί τής βαμβα- 
κοπυρίτιδος.

Εί καί είναι οίτω  κινδυνώδης, ή νιτρογλυ
κερίνη, καταναλίσκεται μεγάλ(ος άπό τινο; χρό
νου πρός τά ; χρείατ τής βιομηχανίας. Τά 
φαινόμενα της έκπυρσοκροτήσεως δηλοΰσι πάν
τοτε μεταβολήν τής θερμότητος είς δύνομιν 
Ινεργόν,και τής ένεργοΰ δυνάμεως εις θερμό
τ ητ α,  άποδεικνύοντα θαυμασίως τήν περι τοΰ 
μετασχηματισμού τών δυνάμεων μεγάλην αρ

χήν,  ήτις κατέστη ήδη βασι; και οδηγό; τη ; 
νεωτέοα; έπιστήαη;.

Τ Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

ΤΙΙΣ

Π Ρ Ω Σ Σ Ι  ΑΣ.  
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Ί Ι  Πρωσσί* έπι τού έπ  ι λ ο χ ίο υ  βασιλέως.

’Αλλά πολύ μάλλον τή ; θυγατρό; Βιλελμί- 
νη; έαίσει ό έπιλοχ ία; βασιλεύς τόν υιόν αύτοΰ 
Φρειδερίκον, παΐδα μέν ώς άληθώς άτακτον 
καί δυσεκβίαστον, έφτ,βον δέ ώς άγαπώντα μέν 
υπερβαλλόντως τά γαλλικά γράμματα καί τήν 
φιλοσοφίαν, άποστρεφόμενον δέ τήν βάρβαρον 
καί στρατιωτικήν πρωσσικήν τυραννίαν. Ό 
Βάνδαλος ώργίζετο ότι έγέννησεν υιόν ’Αθη- 
ναϊον. « Ο υιός μου, έλεγε συνεχώς, είναι σχολα
στικό; καί μικρόφρων. ’Απομιμείται κατά πάντα 
τού; Γάλλους. Φευ τών ματαίων μου κόπων, 
έάν ποτε γένηται βασιλεύ; τής Πρωσσία;!»  
Διότι ό παχύς Γουλιέλμος έμίσει, ώς εΐδομεν, 
ε’ίπερ τι καί άλλο τά γράμματα καί τούς 

Γάλλους.

Τό πρός τόν υιόν αύτοΰ μίσος μετεβάλλετο 
όσημέραι είς μανίαν. Τά άλογήματα τοΰ νεα
νίσκου ένόμιζεν έγκλήματα, τά πλημμελήμα

τα κακουργήματα, τούς δέ αθώους αύτοΰ έρω

τας πορνείας βαβυλωνιακάς. ’Απηγόρευσε δέ 
;:ύτώ τό άναγινώσκειν. Καί άν έβλεπε τυ
χόν έχοντα βιβλίον έν τ/ΐς χερσίν, έρόάπι- 

ζεν αύτόν, καί άρπάζων τό βιβλίον έρόιπτεν 
είς τόπΰρ. Ό Φρειδερίκος ήγάπα τήν μουσικήν 
καί μάλιστα τόν αύλόν. ( ( ’Αγνοώ, λέγει, άν ό 
παττ'ρ μου συνέτριψε πλείονας αύλούς ή βα
κτηρίας κατά τής ραχεώς μου. »

Διδάσκαλός τις τοΰ Βρανδεβούργου, κατα
σταθείς είς Πότσδαμ, είχε θυγατέρα έξοχου 
καλλονής καί μουσικής ευφυΐας, καλουμένην 
Λωρίδα. Καθ’ έκαστον εσπέραν ό νέος Φρει
δερίκος, πορευόμενος κρυφίως είς τόν οίκον τοΰ 
διδασκάλου, διήγε μουσίζων, αύτός μέν αυ

λών, τής δέ Δωρίδος άδούσης πρός τό κύμβα- 
λον. Ίσ ω ς  δέ ηΤ/,ει ενίοτε ερωτικόν τι ύπαι- 
νιττόμενος· άλλ’ Ουδέποτε έφανέρωσεν έρωτα· 
διότι ό πατήρ ήτο πάντοτε παρών, καί έπε · 
τνίρει αύτούς αυστηρότατα,

Αλλ’ ό βασιλεύς, μαθών τό γινόμενον, κα- 
τέλαβεν αύτόν κατά τινα εσπέραν έπ’ αύτο- 
φώρω μουσουργοΰντα έμπαθώς μετά τής νεά- 
νιδος, καί μετασχηματίσας τό αφελές τούτο 
νεανικόν είδύλλιον είς αθέμιτον έρωτα, αύτήν 
μέν ένεβαλεν είς φυλακήν, καί τή έπαύριον 
έμαστίγωσε διά δύο| δημίων έν τή πλατεία 
τοΰ Πότσδαμ, ύστερον δέ κατεδίκασεν ΐνα 
άλοα κάνναβιν έπί τρία έτη έν τινι φυλακή τής 
πόλε ως · τον δέ Φρειδερίκον έφυλάκισεν έπί έξ 
μήνας.

Παρωξύνετο δέ μάλιστα άναλογιζόμενός ότι 
ό Φρειδερίκος διαδέξεται ποτέ τήν βασιλείαν 
διό μετεχειρίζετο πάντα τρόπον ό'πω; άναγκάση 
αύτόν ΐνα παραιτηθή τών δικαίων ύπερ τοΰ νεω- 
τέρου αύτοΰ άδελφοΰ. ’Αλλ’ ούτε αί πληγαί,

ού'τε αί άπειλαί κατίσχυσαν τ ή ; επιμονή; τοΰ 
Φρειδερίκου. Τελο; δ έ , α 'Ε στω , είπε ποτε πρό; 
τον έγκείμενον καί βιάζοντα πατέρα ό Φρειδε

ρίκο; · έαΥ θελης ΐν άποκηρύξω τόν θρόνον 
ύπέρ τοΰ άδελΐοΰ, κήρυξόν με πρώτον νόθον 
δημοσία· διότι άλλως ουδέποτε κατανεύσω 
τοΰτο. »

Εκμανείς ύπό τών λόγων τούτων ό βασι
λεύς προέβη μέχρι φόνου, καί λαβών τής 
κόμης, εΐλκυσεν αύτόν βιαίως πρός τό παρά- 
θυρον, καί έπειράτο ΐν’ άποπνίξη αύτόν κατά 
τόν τρόπον τών Τούρκων, διά ΖΎ,ς ταινίας τοΰ 

παραπετάσματος. Ο δέ μέλλων Φρειδερίκος ό 
Μέγας βεβαίως άπέθνησκε τότε, έάν μη ό χρω- 
ματοτρίπτης, προσδραμών πρός τάς κραυγάς 
τοΰ πνιγομένου, προύφθανεν ΐν άποσπάση αύ
τόν τοΰ βρόχου.

Ί'.κτοτε ό Φρειδερίκος ένενόησεν οτι δέν ήδύ- 
νατο τοΰ λοιπού ΐνα ζή έν τώ  πατρικω οϊκω , καί 
έκρινεν ΐνα δραπετεύση. ’λλ/,ά καί αύτός ό βα
σιλεύς παρήνεσε πως αύτω είρωνικώς τήν φυ
γήν. ’Εάν ό πατήρ μου, έλεγε, μ’ έξυλοκόπει, 
ώς εγώ σέ, άπό πολλοΰ θά ήμην ήδη μακράν. 
’Αλλά σύ είσαι αφιλότιμος καί άνανδρος. »

'Ο Φρειδερίκος έφανέρωσετήν προαίοεσιν τώ 
ίδίω υπασπιστή Κ έϊττ, καί τω φίλω αύτού ύπο- 
λοχαγώ Κ άττ, οίτινες ύπέσχοντο ΐνα λ:ιπο- 
τακτήσωσι μετ’ αύτού. Εδανείσατο δέ παρά 
τίνος Ιουδαίου εκατοντάδα; τινά; δουκάτων, 
καί οί ίπποι ήσαν έτοιμοι. Αλλ έπιστολή τι ; ,  
ήν έγραψε πρό; τήν άδελφήν, αγγέλων αύτή οτι 
έκρινε τέλο; ΐνα φύγη τόν επάρατον πατρικόν 
οίκον, έμπεσούσα εί; τά ; χεΐρας τοΰ βασιλέως, 
άπεκάλυψε τήν συνωμοσίαν. ’Εν ώ δέ ήτοιμά- 
ζοντο ΐν ’ άπέλθωσι, τρεΓς σπρατηγόί, ενεδρεύον
τας κατ' επιταγήν τοΰ βασιλέως, συνελαβον 
τούς φυγάδας καί ήγαγον αύτούς πρός αύτόν.

—  « Διά τί έλειποτάκτησας ; » έρωτά ού
τος μένεα πνέιον τόν Φρειδερίκον.

—  «Δι ότι  προσφέρεσαι πρό; έμέ ούχί ώς 
πρός υιόν, άλλ’ ώς πρός τόν έσχατον τών δού
λων ! »

—  « Πού ήθελες ΐν’ άπέλΟης; »

—  «Εί ς  τό ’Αλγέριον. »

—  « Είσαι άρα άπλώς άτιμος λειποτάκτης ! 
ή αγνοείς ό'τι είσαι αξιωματικός τοΰ πρωσσι- 
κού στρατού; »

—  «Τιμήν έχω ό'σην καί σύ, » αποκρίνε
ται αύτω ύπερηφάνως ό Φρειδερίκος. "Αλλως τε 
1'πραξα τοΰτο πεισθείς τοϊς σεαυτοΰ λόγοις !»

Πρός ταΰτα ό βασιλεύς ξιφούλκησα; ώρμ/j- 
σεν έμμανώς έπί τόν Φρειδερίκον, καί άν μή ό 
στρατηγός Μόζελ ήτο παρών, βεβαίως διήλα- 
σεν αύτόν τω  ξίφει. ’Αλλά μή δυνηθείς τό
τε ΐνα φονεύση αύτόν, έλαβε πάλιν τήν 
βακτηρίαν , καί έξεδικήθη πλήττων αύτόν ού
τως ανηλεώς κατά τό πρόσωπον, ώστε τό 
αίμα έρρεε κρουνηδόν έκ τών πληγών.

Περί δέ τήν εσπέραν ό βασιλεύς έ'πεαψεν 
αύτόν πεφυλαγμένον ύπό πολλών στρατιωτών 
είς τό φρούριον τού Κουστρίνου. Αλλά μαθών τή 
έπαύριονότιό Φρειδερίκο; ολίγον πρό τή ; φυγή; 
έπεμψε μετά τή ; πρό; τήν άδελφήν Βιλελμίναν 
έπιστολή; κιβώτιον περιέχον τά ; απορρήτου;

αύτοΰ έπιστολά;, ό'πω; φυλάξη αύτάς , εδραμε 
μαινόμενος είς τό βάσίλειον. « Τό ',.'ροσωπον 

τοΰ βασιλέως, λέγει ή μαργάφη Βαράϊθ, ήτο 

ουτω; ήλλοιωμένον ύπο τής λύσσης, ώστε ένε- 
ποίει φοβον τοίς προσβλέπουσιν. Ί ΐ  όψις κα
τέστη μελαινα- οι δέ οφθαλμοί ήστραπτον, τό 
δέ στόμα ηφριζεν. —  Ολ.θρε κακούργε (in

fame canaille) ! μοί λέγει, τολμάς ΐνα φανής ενώ
πιον μου! Πού είναι αί έπιστολαί τοΰ λειποτα- 
κτησαντοςάδελφοΰ σου ;»Καί ταΰταείπώνέλαβε 
με της μιας χειρός, καί ένέτριψε τοσούτους καί 

τοιούτους κονδύλους κατά τό πρόσωπον, ώστε 
έπεσον ύπτια καί άναίσθητος . Τότε ή βασί
λισσα, ημιθανής καί αύτή καί περίτρομο;, 
έζήτησε καί έφερε τό κιβώτιον. 'Ο δέ βασι
λεύ ;, θραύσα; αύτό χαμαί, έλαβε τά ; έπιστο
λά ; καί έξήλθε κραυγάζων

« Α , ά ! ιδού λοιπόν αί άποδείξει; τών κα- 
κουργηματων τοΰ ολέθρου τούτου ! Δι’ αύτών 
δύναμαι τέλο; ΐν ’ αποκεφαλίσω αύτόν, καί 
απαλλαξω ουτω την Πρωσσίαν τοΰ ανθρωπό
μορφου τούτου τέρ α το ;! »

Καί τοΰτο δέν ήτο ματαία απειλή. ’Επειδή, 
ώ ; Πέτρο; ό πρώτο; τής ‘Ρωσσίας, ό Γου
λιέλμος έκρινεν ΐνα καταστήση καί αύτός τόν 
υιον αυτού εκποδών. \λλα τό κακούργημα τού 

φοβερού Κζαρου έδικαίου τούλάχ ιστόν ή ά τί- 
θασσος και βάρβαρος τοΰ υίοΰ αύτοΰ φύσις. 
Διότι έν ώ ό Κζάρος, λαβών άμαυράν τινα έν

νοιαν προκοπής, έφιλοτιμεΐτο ΐνα παιδεύση 
τήν τότε βάρβαρον 'Ρωσσίαν, ό υιός αύτοΰ 
Αλέξις έμίσει τήν παιδείαν καί τόν ήμερον 
βίον, ον ό πατήρ αύτοΰ, πολλά μοχθήσας, έπέ- 
θηκέ πως πρός βίαν τοίς 'Ρώσσοις. ’Ενώ δέ ό 
πατήρ Πέτρος έτεινε βαίνων πρός τήν Εύρώ- 
πην, ό υιός Αλέςις, άντιπράττων, ένέμενε καί 
ήπείλει ΐνα ώθηση πάλιν τήν 'Ρωσσίαν πρός 
την Ασιαν, τήν παλαιαν δηλαδή μοναστικήν 
καί βάρβαρον Μοσκοβίαν, ήστινος ό πατήρ αύ
τοΰ έταμεν ήδη τόν μακρόν πώγωνα διά τού 

στόματος τής μαχαίρας. Διότι ό Κζάρος δι
καίως έφοβ:ΐτο μή, αύτοΰ άποθανόντος, ό υιός 
καταστρέψη τό έργον τοΰ πατρός, τήν άρχο- 
μένην δηλαδή παιδείαν τής Ρωσσίας, καί 
προέβλεπεν ότι οί λαοί αύτής, έάν λάβωσι τόν 
υιόν αύτοΰ βασιλέα, έμελλον ΐνα μεταβληθώσι 
πάλιν ώς πρότερον είς άγέλας άγριων θηρίων. 

Διό έκρινεν ΐνα θανατώση αύτόν, καί ώς άλλος 
Αβραάμ, προσενέγκη αύτόν κριόν όλοκαυ- 
τούμενον ύπέρ τής 'Ρωσσίας. ΙΙρός τούτο πα- 
ρίδωκεν αύτόν ούχί τω  δημίω, άλλα τινι χει— 
ρουργώ, ό'στις, προστάξαντος αύτοΰ, ήνοιξεδιά 
τοΰ φλεφοτόμου τάς τέσσαρας φλέβας τού υίοΰ, 
δεδεμένου τάς χεΐρας καί τούς πόίας, καί άφή- 
κεν αύτόν ΐν’ άποθάνη έξ αναιμία;.

'() φόνο; ούτο; τού Κζάροβιτζ Αλέξιδο; ήτο 
πολιτική φλεβοτομία, δ ι ’ ή ; ό Κζάρο; ήθέλη- 
σεν ΐνα θεραπεύση ούτως είπεΐν τήν νοσούσαν 
'Ρωσσίαν έν τώ διαδόχω.

’Αλλ’ ό Γουλιέλμος έβδελύττετο τόν υιόν, 
καί ήθελεν ΐν’ άπαλλαχθή αύτοΰ διαδόχου όν- 
τος, ούχί ώς άποστρεφομένου, ώς ό Κζάρο
βιτζ, τήν παιδείαν, άλλά τούναντίον ώς ύπερ- 
θαυαάζοντος αύτήν καί νεωτερίζοντος κατά 
πάντα. Διότι ποοεβλεπεν ότι ό καλλωπιστής ού
τος (petit-m a'itre), ώς ώνό;/.αζεν αύτόν, έμελ- 

λεν ΐνα ταράςη καί μοτακινήση τήν στρατιω
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τικήν και εύθυγραμμον Π ρωσσίαν, ήν αύτο; 
ήγειρεν 'όμοίαν πρός στρατώνα · ότι εμελλεν 
ΐν ά^οίςη θυρίδας έν τώ  στρατών, τούτω , 

καί εισάξη εϊ; αύτόν τον λοιαόν τών έπι-
* ι

στημων και τήν άπό τών γραμμάτων δια
φθοράν και ακολασίαν, άτινα ώνόμαζε κ ώ 
μον τοΰ νοός·  εμελλεν ϊνα προτίμηση τήν, ώς 

ό Ι’ολταΐρος, ύπονοσοΰσάν και καχεκτικήν φιλο
σοφίαν άντί στρατιώτου έχοντος επτά ποδών 
το υψος, ώς ό Μέγας ’Ιωσήφ ! Και ό μεν Πέ
τρος ο Μεγας, θανατώσας τον υίον, διέφθειρε 
το παρελθόν· ό δέ Γουλιέλμος, θανατών τον 
υίον αύτοΰ, ήθελεν ΐν’ αποκεφαλίσω το μέλλον, 
ή τήν απειλούσαν τήν Πρωσσίαν ΰόοαν τής παι
δείας.

Αχθείς είς το φρούριον τοΰ Κουστρίνου ό 

Φρειδερίκος ένεβλήθη εις τινα στενωτάτην ειρ
κτήν , φωτιζόμενων ύπο στενής σιδηοοφρά- 
κτου θυρίδος. Τή επαύριον ό βασιλεύς συνεκά- 

λεσε πολεμικόν δικαστήριον στοάτηγών, οπως 
κρίνω τον σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ν  Φ ρ ιτζ, λει- 
ποτακτήσαντα. Μάτην δέ οί υπουργοί καί οί 
στρατηγοί ύπεμίμνησκον αύτον οτι ό διάδοχος 
τής βασιλείας ήτο απαραβίαστος καί άσυλος · 
επειδή ό Γουλιέλμος εύρεν εύφυα τινα λο'γον 
οπως φονεύση αύτον νοαίαως. Διεΐλε δηλαδή 
αύτον είς δύο άνδρας κεχ(ορισμένους άλλήλων. 
Ο διάδοχος δηλαδή Φρειδερίκος ήτο άμα καί 

συνταγματάρχες ενός τάγματος τών δ μαχών 
(dragons). Καί τοΰ μέν άνακτος δ ι δ ί χ ' υ ,  

άνυπευθύνου δντος νόμω γενέσεως εφε'δίτο · 
άλλ όλειποτακτήσας συνταγματάρχης, ών δι
κάσιμος κατά τόν στρατιωτικόν νόμον, εποε- 
πεν ϊνα ύποστή τήν κατά νόμον ποινήν. 
Θέλων άρα ΐν’ άποκεφαλιση τον υίον, ύπετί- 
θετο αύτόν δικέφαλον. Καί τής μέν βασιλικής 
αύτοΰ κεφαλής έφείδετο, ή δέ τοΰ συνταγμα
τάρχου έπελεκίζετο.

Το δικασττίριον συνήλθε, καί άκούσαν τόν 
κατηγορούμενον, έπ.ψωφιζεν ήδη, οτε ό πρόε
δρος, ό γέρων πρίγκηψ τής ’Ανχάλτης, ρίψας 
τήν σπάθην αύτοΰ έπί τής τράπεζες, ώαοσεν 
ότι άποκόψει τά  ώτα τοΰ τολμήσοντος ϊνα κα
ταδικάσω είς θάνατον τόν άνακτα. Οί δικασταί 
ουνεκινήθ/,σαν ύπό τοΰ λόγου τούτου, καί ούτω 
ό Φρειδερίκος άπελύθη παμψηφεί.

Α λλ’ ό Γουλιέλμος ήκόρωσε τήν κοίσιν καί 
άνηγαγε τήν δίκην είς άλλο δικαστήριον ,συν- 
ιστάμενον έκ στρατηγών σοφωτέρων περί τό 
δόγμα τών δύο φύσεων καί τήν δικανικήν τέ
χνην τοΰ μεταβαλεΐν τον διάδοχον είς συν— 
ταγματάρχην. Οί δεινοί ού^οι θεολόγοι κατε- 
ψηφίσαντο τοΰ Φρειδερίκου θάνατον , ψαλι/,ω- 
δοΰντες, ώς ό Δαβίδ « Τέκνον μου ’Αψαλών ! »

Ό  Φρειδερίκος κατεδικάσθη λοιπόν είς θά
νατον, καί ό βασιλεύς έμενεν άκαμπτος τοός 
τάς δεήσεις τής μητρός καί τών συγγενών αύ
τοΰ, οίτινες έσπευσαν ϊν’ έπικαλέσωνται ύπέρ 
αύτοΰ τούς βασιλείς τής Εύρώπης. Πρός τά 
άκουσμα τοΰτο ό μέν βασιλεύς τής Σουηδίας 
έ αράχθη, ό δέ βασιλεύς τής Πολωνίας καί ή 
'Ολλανδία διεμαρτύραντο, ό δέ αύτοκρ,-χτωρ 
τής Γερμανίας ήπείλησε καί έφανε'ρωσε 
τοΰ πρεσβευτοΰ αύτοΰ τώ  Γουλιέλμω, ό'τι ό 
διάδοχος της βασιλείας ήσφαλίζετο ύπό τοΰ 
γερμανικού συντάγματος, καί ό Φρειδερίκος, 
μετέχων τής αύτοκρατοριας, δέν έδύνατο ΐνα 
δικασθή παρ’ άλλου ή παρά τής Διαίτης.

'Ο Γουλιέλμος άνέφριξε τό πρώτον ποός 
ταύτην τήν παρείσακτον επιείκειαν. Καί έπειδή 
έκτος τών όοίων της χώρας αύτοΰ, κατείχε 
καί τήν ΙΙαλαιάν λεγομένην Πρωσσίαν , φέου- 
δον κυριακόν καί αύτόνομον, έν ή αύτός είχε 
παντελή δεσποτικήν δικαιοδοσίαν · ήξίου, ό'τι 
εϊ/εν εξουσίαν ΐνα θανατώση έν αύτή, κεκλει- 
σμ,ένων τών θυρών, τόν υιόν, άσυλον μέν όντα 
έν Βίρολίνω,πρωτευούση πόλειτής Νέας, αγ
χόνης δ ’ άξιον έν Κενιγσβέργη τή τρωτευούση 
τής IΙαλαιάς Πρωσσίας.

Αλλ’ ή εξουσία τοΰ αύτοκράτορος τής Γερ
μανίας, καίτοι λίαν έλαττωθεΐσα κα τ’ εκείνον 
τόν καιρόν, ήτο έ'τι ικανή πρός τό τιμωρήσαι 
τόν βασιλίσκον της Πρωσσίας. 'Οπερ έννοήσας 
ό Γουλιέλμος ύπήκουσε τέ>,ος γογγύζων πρός 
τά τοΰ αύτοκοάτορος προστάγματα, καί έ'δω- 
κεν άκων τώ  υίώ συγγνώμην. Αλλά , μή δυ- 

νάμενος ΐνα φονεύση τόν Φρειδερίκον, ήθέλησε 
τούλάχ ιστόν ΐνα ούτος ύποστή τόν άπό τοΰ 
προσεγγίζοντας θανάτου τρόμον, καί τέλος ΐδη 
εαυτόν θανατούμενον έν τή άγαπητή αύτω 

καί έμψύχω εΐκόνι τού Καττ.

Εκ τών δύο συναιτίων τής φυγής αύτοΰ ό 
Keitt έφυγεν είς 'Ολλανδίαν, ’λλ'λ’ ό νέος Κ άττ, 
εί καί παρηνέθη , δεν ήδυνήθη ΐν έκφύγη έν 
καιρω. ΙΙχθη δέ είς τόν Γουλιέλαον , όστις 
αφεΐλεν αύτω τοΰ στήθους τόν σταυοόν τοΰ 

άγιου Ιωάννου, έςυλοκόπησε σφοδρότατα, καί 
άνατρεψας κατεπάτησεν αύτόν.

Κληθείς είς τόν αύτόν σύλλογον τών στρα- 

τηγών, τον κατα^ικάσαντα τόν Φοειδεοΐκον, ό 
Κάττ κατεδικάσθη ύ π ’ αύτοΰ είς διά βίου 

δεσμά έν τινι κατέργω. Ή κρίσις τοΰ δικα
στηρίου έστάλη πρός τόν βασιλέα, ό'στις τα- 
σοΰτον έςεμάνη πρός τήν έπιείκειαν τοΰ δι
καστηρίου, ώστε έξήλειψεν αύτήν έμμανώς καί 
παρέγραψε ταΰτα·

« Τό ύπό τοΰ βασιλέως κατασταθέν δικα- 
στήριον κατεδίκασε τόν λοχαγόν Κ άττ είς δεσμά 
διά βίου , όμολογήσαντα καί έξελεγχθέντα 
( confessus et convictus ) ό'τι ήμαρτε περί τόν 
βασιλέα. Αλλ’ ή Α. Μεγαλειότης δέν δύ- 

ναται ϊνα έννοήση διά τί τό δικαστήριον έποιή- 
σατο κρίσιν φιλάνθρωπον περί κακουργήμα
τος ούτω δεινού καί άνοσίου. 'Π Α. Μεγα
λειότης βλέπει έκ τούτου ό’τ ι  είναι άδύνατον 
ΐνα έχη τοΰ λοιποΰ πίστιν πρός τούς αξιωμα
τικούς αύτής. Καί επειδή ή Λ. Μεγαλειότης 
ό βασιλεύς αύτός έφοίτησεν είς διδασκαλεϊον, 
έμαθε τήν λατινικήν γλώσσαν, καί γνωρίζει 
τήν παροιμίαν fiat justitia et pereat mundus 

(γενηθήτω δικαιοσύνη καί άπολέσ.'ω ό κόσμος), 
έκρινεν, όπως μή είς τό μέλλον άλλος τις τών 
άξιωματικών, πράξας άνόσιόν τι όμοιον εργον, 
δυνηθή ϊνα εϊπη ό'τι « επειδή ό δείνα άπηλ- 

λάχθη χαίρων, μέλλω βεβαίως ΐνα απαλλαχθώ 
καί έ γ ώ » , ό  βασιλεύς αναγκάζεται ϊνα μετα- 
βάλ/ι αύτός τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου, καέ 
παραδειγματίσω κατά τό άκριβοδίκαιον. Εί δέ 
καί κακούργος, οίος ό Κ άττ, έ'πασχεν άξια 
ών έπραξεν, έάν έβασανίζετο πρώτον διά πε- 
πυρακτωμένων λαβίδων, ύστερον δέ ήγχονά- 
το, ό βασιλεύς, τό μέν κηδόμενος τών συγ
γενών αύτοΰ, τό δέ θίλων ΐν’ έπικουφίση τήν 
ποινήν, κηρύττει ότι ό Κάττ πρέπει ϊν άπο- 
κεφαλισθή. —  Γεγραμμένον έν Βεοολίνω τή 2α 
σεπτεμβρίου τοΰ 1 7 3 0 .

'Ο άποκεφαλισμός τοΰ Κάττ εμελλεν ινα 
γένηται έν Κουστρίνω, καί έσκηνοβατήθη ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ βασιλέως, ώς ύπό τίνος δηυ.ίου, 
οπως καταπλωξω τόν έκεΐ φυλαττόμενον Φρει
δερίκον. Τή προτεραία τής τιμωρίας ό Φρει
δερίκος μετεκομίσθη έκ τοΰ άνω στενού οίκη- 
ματίου έν ώ διετέλει φυλατόμενος, είς θάλα
μον μόνον έχοντα έπιπλον μίαν κλίνην,καί πα- 
ράθυρον σιδηρόφρακτον κεκαλυμμένον ύπό με
γάλων παραπετασμάτων, άνιΐγον εϊς τήν πλα
τείαν τοΰ φρουρίου.

Καθ δλην τήν νύκτα ήκουε τά σφυροκο- 

πήματα τών δημίων, οίτινες καθίστων άνα7.- 
φιβόλως έν τή πλατεία τήν λαιμητόμον. Καί 
έπειδή ήγνόει ό'τι ό βασιλεύς έ'δωκεν ήδη αύτω 
συγγνώμην, ενόμιζεν ό'τι ήγγικενή έσχάτη αύ

τοΰ ώρα. Τό φώς άνέτειλεν άμαυρόν, οποίον 
είναι συνήθως έν τή βορεία Γερμανία κατά τάς 
πρωίας τών ή μερών τού νοεμβριου, αίτινες 
άναδίδουσι τό κρύος τοΰ τάφου.

ΙΙερί τήν αύγήν ό φρούραρχος τής άκροπό- 
λεως στρατηγός Αοέπελ είσήλθενείς τόν θάλα

μον,καί άνήγειρεν εκ τής κλίνης τόν άγωνιώντα 
Φρειδερίκον. Γ.ς δέ στρατιώται πεοιεκύκλω- 
σαν αύτόν, καί έβίασαν ΐνα σταθή ποό τού πα

ραθύρου. Τά πένθιμα παραπετάσματα, άποσπα- 
σθέντα αίφνης, έςεκάλυψαν ίσταμίνην έν τώ 
μέσω τής πλατείας, καί άντικρύ τού παραθύ
ρου, ό'που ΐστατο ό Φρειδερίκος, τήν φοβεοάν 

λαιμητόμον, περιεστρωμένην διά μ,ελάνων υφα
σμάτων .

Τά τύμπανα έκτύπησαν, καί μετ’ ολίγον 

έφάνη ό Κάττ άναβαίνων τάς βαθμίδας τής 
λαιμητόμου, ένδεδυμένος ώς ό Φρειδερίκος, 

άκολουθοΰντος με τ ’ αύτοΰ τοΰ δημίου. Διά τής 
ομίχλης τοΰ νοεμβριου ό Φρειδερίκος έδυνήθη 
ούτως ϊνα ΐδη εαυτόν ώς έ'ν τινι σκαιά ονειρο
φαντασία άναβαίνοντα τήν κλίαακα τής λαι
μητόμου. Ή λύπη αυτού ήτο ύπεοβάλλουσα, 
καί έστέναζε, καί, σχηματιζόμενος άπονενοη- 

μένως, έπεχείρει ΐνα εμποδίονι τήν τιμωρίαν 
τοΰ προσφιλοΰς αύτω Κάττ. ( (Παύσατε τόν 
φόνον , έβόα πρός τούς δημίους. "Αφετέ με ΐνα 
γράψω πρός τόν βασιλέα μίαν λέςιν, μίαν μό
νην ! Εάν μή έ'κρινενΐνα θανατώση καί έμέ, πα
ραιτούμαι τών πρός τήν διαδοχήν δικαίων, έάν 
ό βασιλεύς δω συγγνώμην τώ  Κ ά τ τ ! »  Καί 

τρεπόμενος πρός τόν άδακρυν καί άφόβως τήν 
λαιμητόμον άτενίζοντα φίλίν αύτοΰ, ούτινος 
ήδη ό δήμιος περιεκάλυπτε τούς όφθαλι/.ούς,
(( Ώ  φίλτατε! ουδέποτε άπαλγήσω τόν θάνα
τόν σου! άνεβόα οίμώζων. αγαπητέ Κάττ ! 
άρά γε συγχωρεΐς μοι ; Είπε ό'τι μοι συγχαί
ρεις! Α ! είθε έπασχον τούτο πρό σού ! » καί 
έτεινεν αύτω τάς χεΐρας περιαλγώς.

'θ  δ έ , άθυμών τό καθ’ αύτόν, ήσπάζετο 
αύτόν λέγων φιλοφρόνως· —  «Κύριέ  μου,  
μυριάκις άν, εί δυνατόν, άπέθνησκον άσαένως 
ύπέρ σοΰ! Εύτυχει! ’Αποθνήσκοι χαίρων! Δέν 
σοι μνησικακώ ! »

’Εν τούτω ό ταλαίπωρος Κ ά ττ, ποοσπεσών 
είς τά γόνατα , έτεινε τήν κεφαλήν ποός τόν 
δη μιον, όστις κατέβαλεν αύτήν διά υ.ιάς πλη
γής. Ό Φρειδερίκος έφριξε πρός τό οδυνηρό; 
θέαμα, καί ήθέλησεν ΐν’ άποτρέψη τό πρόσωπον 
αύτοΰ. ’Αλλ’ οί' περί αύτόν εξ στρατιώται ποοσ- 
ετάχθησαν ΐνα κατέχωσιν αύτόν άκίνητον ποό

της άποκοπείσης ταύτης κεφαλής, ήτις τέλος 
έκυλίσθη παρά τούς πόδας τοΰ άνακτος, καί 
το αίμα άνεπέμφθη μέχρι? εις αύτόν. 'Ο <1*ρει- 
δερϊκος ήρζατο ϊνα κρ^γάζη γοερώς · άλλ ’ ό 
φρούραρχος έστεςε τήν βοήν αύτοΰ έμφράτ- 
των διά ρινομάκτρο > τό στόμα. Τέλος δέ, λη- 
φθείς ύπό σπασμών, έ'πεσε λειποθυμήσας είς 
τάς άγκάλας τών στρατιωτών.

'11 τραγωδία έλαβε τέλος· αλλά το προσκή- 
νιον έμεινε μετέωρον είς τό αίματόφυρτον θέα- 
τρον. Διότι, οτε ό Φρειδερίκος ήνοιξε πάλιν 
τούς οφθαλμούς, είδε τό ή κ ρωτη ρ ια :  μέν ον σώμα * 
τοΰ Κάττ έςηρτημένον τών κιγκλίδων τοΰ πα
ραθύρου, ούτινος άφηρέδησαν τά παραπετάσμα
τα · διότι ό βασιλ’.ύς έπέταςεν ϊνα τό πτώμα 

τοΰ άποκεφαλισθέντος διαμένη ορατόν άπό τοΰ 
θαλάμου τοΰ Φρειδερίκου. Αλλ’ ούτος, κατα

ληφθείς τέλος ύπό σφοδρού πυρετοΰ, ήρς»:το 
ϊνα παραφρονή, και ό φρούραρχος άνεδέχθη ϊνα 
κατίίβιβάοη τά παραπετάσματα.

Τά τοιαΰτα παθήματα μαλακίζουσιν ή σκλη- 
ρύνουσι διά παντός τήν καρδίαν . Ο Φρειδε

ρίκος άπηλλάχθη τής δεινής ταύτης πείρας 
έχων σιδηράν τήν καρδίαν · διότι τό τελευ- 
ταΐον αύτοΰ δάκρυον έρρευσε κατά τής κε- 
φαλήςτου Κ άττ. "Αμαδέάναγορευθείς βασιλεύς, 
άπέπτυσε τάς γενναίας τής νεότητος όρ- 
μάς’, καί έγένετο λίαν άχάριστος περί πάντας 
τούς παλαιούς φίλους , μάλιστα δέ πρός τόν 
Keith , όστις ούδέ ϊνα έπανέλθη κατώρθωσεν έκ 
τής έξορίας, καί είδεν έπαλλήλως τούς συγ
γενείς αύτού άποβληθέντας τής αύλής. '11 δέ 
άτυχης νεάνις, ήτις κατησχύνθη ραπισθεΐσα αύ
τού ενεκα έν τή πλατεία τού Πότσδαα, έλα- 
βεν άντί τούτου μισθόν έπετήπον εξήκοντα 
σκούδων !

Μετα τον αποκεφαλισμόν τοΰ Κάττ ό Φρει
δερίκος έμεινε δεσμώτης έν Κουστρίνω. ’Απη- 
γορεύθη δέ ccjtco αύστηρώς τό λαλεΐν τού λοι
πού γαλλιστί, καί έλάμβανε πρός διατροφήν 

δώδεκα μόνον σολδία καθ’ έκάστην. Κατά πά
σαν δε εσπέραν ό φρούραρχος ήοχετο περί τήν 
εννατην εις το οικημάτιον αύτού ϊνα σβέση τόν 
λύχνον. Αλλ όμως μετά τινα,- μήνας ή στε- 
νωτάτη αύτοΰ φυλακή έπλατύνθη- διότι οί δε
σμοφύλακες ένενόησαν τέλος ότι φυλάττουσι τόν 
μέλλοντα αύτών κύριον.

Τέλος ό τοίχος τής φυλακής διερράγη, καί 
οί φυλάττοντες περιεώρων αύτόν άναγι- 
νώσκοντα τόν Βολταΐρον, αύλοΰντα, και τρώ- 
γοντα τούς πλακούντας καί τά όψα, άτ·.να οί 
περι τήν πόλιν εύγενεΐς έπεμπον αύτω προθύ- 
μως. Τέλος δέ έπετράπη ποτέ αύτω ΐνα έξέλθη 
προς τήν έσ,τέραν, ένδεδυμένος ΐμάτια ξένα, 
οπως πορευθή εις τινα έν τώ  {ι’ίκω τοΰ βαοίο- 
νος τοΰΤάμσελ νυκτερινήν συναναστροφήν. Ένί 
λόγω ήδύνατο ΐνα τρώγη, οτε έπείνα, ϊνα άνα- 
γινώσκη καί αύλή, μή φοβούμενος μή αγροίκος 

τις χειρ συντρίψη τόν αύλόν είς τ.-.ν κεφαλήν 
αύτοΰ. 'Ο βίο; ούτος ήτο εύτυχής ποός ον 
εζω πρότερον· καί ούτιος, έμβαλών αύτόν είς 

φυλακήν ό πατήρ κατέστησεν αύτον άκων έλεύ- 
θερον. Α/,λά μετά δεκαοκτώ μήνας ό βασιλεύς 
κατηγαγεν αύτον είς Βερολίνον, άπέδωκι το 
τάγμα αύτού , καί νυμφεύσας α^τόν πρός γ ρ- 
μανίοα άνασσαν, έδωρήσατο βασίλειον πρός

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

κατοίκησιν, το Βρουσβάϊγ, ένθα ήδυνήθη τέλος 
ΐνα διαζή έλεύθεοος.

Εν τούτω δέ ό Γουλιέλμος έγήρασκε καί 
παρήκμαζε πρό ώρας· τό δέ σκληρόν αύτού ήθος 
ήμβλύνετο όσηαέραι. Τό Θλ οίον, άποστερου- 
μενον τών όδόντοιν, μετεβάλλετο είς πατρι- 
άρχην · ή δέ φοβερά αύτοΰ ράβδος έσχόλαζεν 
ώς ή ποιμαντική ράβδος τοΰ γηραιού βοσκού · 

καί όπερ προεμήνυεν ότι ήγγιζε τέλος ο θάνα
τος, ή φιλαργυρία αύτοΰ ού μόνον ήφανίζετο, 

άλλά καί έξε'κλινεν είς μεγαλοδωρίαν καί έλευ- 
θεριοτητα. Διότι ημέραν τινά έδωρήσατο εκα
τόν χιλιάδας σκούδων τοίς έν Βερολίνω νοσο- 
κομείοις. Κατά δέ τήν τελ-υταίαν παράταξιν, 
άντί τού ξυλοκοπή σαι κατά τό σύνηθες τούς 
στρατιώτας, διεμοίρασεν αύτοΐς χρυσά δου
κάτα.

Αλλά τέλος έπαυσεν έξερχόμενος είς τά γυ
μνάσια καί διήγε τόν βίον έλκόμενος διά τών 
διαδρόμων τίυν βασιλείων έν τινι εύκυλίστω 
καθέδρα ύδριοπικιΰ. ’Αλλ’ εί καί ή ασθένεια 
κατεκοίμισε τήν έμφυτον αύτοΰ (/.ανίαν, 
άνεζωπυρεΐτο έν.'οτε αύτη θηριώδης, καί ό γη
ραιός λύκος άποθνήσκων έβρεμεν, έδείκνυε τούς 
όδόντας, καί έπειράτο ϊνα δάκη.

Τέλος κατέλαβεν αύτόν φαντασία τις θη

ριώδης, καί έστειλε τούς ζητήσόντας τήν βα
σίλισσαν , ήτις εύρεν αύτον κατακεκλιυ.ένον tv 
τινι μαρμαρίνη νεκροθήκη, ήν ήγόρασεν ύπερ 
εαυτού. Παρ' αύτω δέ ΐστατο άλλος μικρότε
ρος σαρκοφάγος ύπέρ τής βασιλίσσης, καί προσ- 
έταςεν αύτή ΐν άνακλινθή έν αύτω καί δοκι- 
μάση τό καθ' αύτήν τό τελευταΐον αύτής οί- 
κητήριον. '11 ταλαίπωρος βασίλισσα ένομισεν 
ότι ήγγικεν ή τελευταία αύτής ώρα , καί ύπή- 
κουσεν ημιθανής, νομίζουσα ότι δέν εμελλεν 
ετι ϊνα έξέλθη τοΰ τάφου.

Ο Γουλιέλμος έφρόνεν ότι εμελλεν ϊνα κλη- 
ρονομήση τής βασιλείας τών ούρανών νόαω 
γενέσεως. Προσεκάλε σε δε όπως παρασκευάσω 
αύτόν πρός τον θάνατον τον ίερολόγον Κολώφφ, 
δεινόν καί αύστηρότατον θεολόγον, ό'στις ού- 

δόλως ΐφείσατο αύτοΰ. ’Επειδή άνέμνησεν αύτοΐ 
τήν δεινήν δεσποτείαν, τ/,ν τυραννίαν, καί 
βιαιοπραγίαν πρός τε τούς οικείους καί τούς 
ύπηκόους αύτοΰ· τάς άναγκαστικάς άπογραφάς 
στρατιωτών καί τών γιγάντων , τάς λεηλασίας 
τών μοναστήρίων, καί τούς φόρους, δι’ ών κα- 
τέθλιψε τόν λαόν.

’Αλλά πρός πάσαν μέμψιν, πρός πάσαν κα- 
τηγορ αν ό Γουλιέλμος άπελογεΐτο προφέρων 
είς το μέσον τήν πρός τήν γυναίκα αύτοΰ φυ- 

λαχθεΐσαν έκ τού γάμου πίστιν, ώς έλεφάντι- 
νον τινα μυστικόν πύργον ταύτην προβαλλόμε
νος, όν μάτην έπολιόρκει ό δαίμων. «Μάλιστα 
άπεκρίνετο ίσχυριζόμενος πρός τόν ιερέα, ομο
λογώ πάντα ταύτα. ’Αλλ’ άρά γε έγαμοκλό- 
πησά ποτε ; Αρά γε έλυσα άπαξ τήν τής συ- 
ζεύςεως πίστιν ; Ουδέποτε. Κληρονομήσω άρα 
τής βασιλ.ίας τών ούρανών. »

(Έ π ετα ι συνέχεια. 1
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II ΛΠΟΊΊΛ

Πρό τινων ετών, πάσχων ύπό νευρικής ισχια- 
δος,  ένοσηλευόμην έν τινι τών έν Αουγδούνω 
νοσοκομείων, ένθα, διαμείνας έπί μακρόν, έγε- 
νόμην οίκειότατος τοίς είς αύτό φοιτώσι μ.αθη- 
ταΐς τής ιατρικής. Κατά τον παρελθόντα σεπτέμ- 
βριον μ/θηταί άμα καί διδάσκαλοι συνεβουλεύ- 
οντο άδιαλείπτως άλλήλοις περί τίνος άσθενοΰς, 
κειμένου έν τή κλίνη άρ. 9 ,  καί πάσχοντος 
σπανίαν τινά τοΰ σπληνός άσθένειαν.

—  'Ο αριθμός 9 βαίνει σήμερον δυστυχώς 
έπί τό βέλτιον, έλεγεν ό καθηγητής ύποστενά
ζων, καί ίσ ω ς... άναλάβη...

—  Φεΰ τής άτυχίας ! έλεγον ύποστενάζον- 
τες καί οί μαθηταί άνά πάσαν καλλιτέραν περί 
τοΰ άοθενοΰς άγγελίαν.

’Αλλά μ.ετά τινας ημέρας ό καθηγητής πα- 
ρίσταται αίφνης τοίς μαθηταΐς ύπερχαίρων.

—  'Ο άριΊμός 9 διάκειται χείρον, καί 
ΐζως αύριον δυνηθώμεν ϊνα κάμωμεν τέλος τήν 
αύτοψίαν τής σπουδαίας ταύτης άσθενείας.

Οί μ.αθηταί συνήλθον τή έπαύριον προθυμού- 
μενοι ϊνα ΐδιοσι τήν αύτοψίαν. Α λλ’ οτε ό νε
κρός έφέρετο είς τό άμφιθέατρον , παρίσταται 
ό άδελφός του άποθανόντος, καί τρεπόμενος 
πρός τον καθηγητήν λέγει αύτω όργιλίος.

—  Αοιπον, ούτω θεραπεύετε ενταύθα τούς 
ασθενείς;

—  Ίνπράξαμεν το έφ ήμιν, κύριε· ή αγνο
είτε οτι ό άποθανών έπασχ,ν ύπό τεσσάριον θα- 
νασίμων άσθενειών.

—  Είμαι πεπεισμένος ότι,άν ό άδελφός μου 
Γ,το έν άλλ.ω νοσοκομείω , ώς συιεβούλευον 
αύτω, δέν άπέθνησκεν.

—  Κύριε, έπαναλέγω ότι έπράςαμεν πάν 
τό έφ ήμιν, όπως σώσωμεν αύτόν. Αλλά τό γ ι 
νόμενον ούκ άπογ'ίνεται. ’Ενομίζομεν ότι ό άπο- 
θανοΜ δέν είχε συγγενείς, καί ήτοιμαζόμεθα 
ΐνακάμωμεν τήν αύτοψίαν. ’Αλλ.’ έπειδή είσθε 
άδελφός αύτοΰ,πρέπει ϊνα ύπογράψητε τά έγ 
γραφα ταύτα. Θέλετε καί τήν αύτοψίαν;

—  Τήν αύτοψίαν; Ϊ ϊς  μή ήρκει ότι κατεβασα- 
νίσατε αύτόν ζώντα · άλλά θέ).ετε ίνα κοκοποιή- 
σητε αύτόν καί άποθανόντα! γνωρίσατε καλώς ! 
ότι ού^ ενί έπιτρέψω ΐνα ψαύση ούδέ μίαν τρίχα 
τής κεφαλής τοΰ άδελφοΰ μου ! ! !

— ■ Ίΐρώτησα άν θέλητετήν αύτοψίαν,διότι 
συνήθως οί συγγενείς τών άποθανόντων άπαι- 
τοΰσι τοΰτο ύπέρ τής επιστήμης·

—  Τί με ώφέλησεν ή έπιστήμη ύμών,'άφοΰ 
δέν ήδυνήθη ϊνα σώση τόν αδελφόν μου;

—  ’Αλλ’ ή αύτοψία είναι πολλάκις χρήσι- 
μωτάτη πρός τούς συγγενείς, λέγει αύτω πο- 
νηρώς ύπομειδιών ό ιατρός.

—  Πώς πρός τούς συγγ.νεΐς;
—  Πολλάκις ή άσθένεια, έξ ής άποθνήσκει 

τις, εμφωλεύει λανθάνουσα καί έν τοίς σώμασι 
τών συγγενών αύτοΰ.

—  Ούτως. . .  ώστε . . .  κατά τό λέγειν ή μών. . .  
ή ασθένεια, έξ ής άπέθανεν ό άδελφός μου, δύ- 
ναται ίσως ϊνα έμφωλεύει καί έν έμοι ;

—  Δεν δι ισχυρίζομαι τοΰτο. Αλλ ίσως. . .
— ’Αλλά νορ ίζ:τε ότι τούτο είναι δυνατόν;. . .
—  Διά τοΰτο πολλοί ού μόνον δέν άνθίστανται 

πρός τήν αύτοψίαν τών νεκρών συγγενών, αλλα 
καί άπαιτούσιν αύτήν παοα τών ιατρών...

— ν11κουσα ότι ή αύτοψία γίνεται_τεμνομέ- 
νου τοΰ σώματος εις τεσσαρα.

—  ’'ίί όχι ! Κάμνομεν μικράν τινα τομήν 
τριών έκατοστομέτρων. . .

—  Καί πώς δύναται τις ϊνα παρατηρήσω κοι
λιάς την άσθένειαν διά τοιαύτης μικράς τομής;

—  ’Ακριβέστατα... πρός ώφέλειαν καί οδη
γίαν τών έπιζώντων.

—  Τότε λοιπόν κόψατε αύτόν, άν θέλητε, 
είς μυρία τεμάχια.



II E l ’ r S f lM O S V X H  ■

'Ρωμαντική τις νεανις άνήρχετο παρα τον πατρι
κόν οίκον τήν όχθην τής Μάρνης, προσποιούμενη μεν 
οτι άνεγίνωσκε βιβλίον τι, άληθώς δέ βλεπουσα προς 
τήν αντίπεραν όχθην τον γείτονα αυτής , νεον ευείόή 
ζωγράφον , γυμνάζοντα μέγαν τινα κύνα τής Νεας 

Γής.
Αίφνης ή νεανις, διερχομένη διά τίνος άποκρημνου 

ατραπού, πίπτει εις τόν ποταμόν είτε έκουσιως, ειτε 
αληθώς δλισθήσασα, καί πληγώΟεΐσα παρ’ ολίγον 

έπνίγετο.
Μετ’ ολίγον ή έρωτόληπτος νεανις, σωθεΐσα,ήχθη 

αναίσθητος εις τόν πατρικόν οίκον. Άλλα μόλις ήνοιςε 
τους οφθαλμούς χαί τρεπόμενη πρός τόν παρακαθήμε- 
νον πατέρα.

—  Αγαπητέ μοι πάτερ ! λέγει αύτώ, αν αληθώς 
με άγαπας, βεβαίως επιτρέψεις μοι ίνα νυμφευθω τον 

σωτήρά μου.
—  Τοΰτο είναι τών αδυνάτων , τέκνον μου, λέγει 

αυτή άταράχως ό πατήρ.
—  7Α ! είσαι σκληροκάρδιος. Θέλεις λοιπόν να 

άπελπίσης ήμας άμφοτέρους, κραυγάζει ίκετευ- 
ουσα αύτον.

-—- 'Ο  γάμος ούτος είναι αδύνατος, τέ'-νον, λεγει 
πάλιν πρός αύ
τήν μειδιώ  ̂ ό 
πατήρ.

—  Διά τ ί ;
Μή διότι ό σω- 
τήο μου δέν εί
ναι πλούσιος;

—  '«/.ι-
—  Μή διότι - 

είναι ζωγράφος;

—  Ό//· ,
—  Μή διότι

ά/απα άλλην;
- Ό χ ι .

Ά λλα διότι δ 
σωτήρ σου είναι 
απλώς ό κύων 
τής Νέας Γής 
τοΰ ^ίτονος , 
οστις, άντί τοΰ 
κινδυνέυσα ι αυ
τός, προύτιμη- 
σεν ϊνα σε σω- 
ση δια τοΰ κυ- 
νός.

*
* *

Έ ν  τη εν Νεοβοράκω εκκλησία τοΰ 'Αγιου Ίω άν- 
νου τοΰ Εύαγγελιστοΰ 6 ιερευς 1\1ακ Μαων εοιοασκεν 
άπο τοΰ άμβωνος άπο ηυ.ισειας η δη ο^ρας, οτ& εις 
τών παρεστώτοιν, διακοπτών αυτόν, προσφερει γραμ- 
αάτιον τι εις άνάγνιοσιν. Ο ιεροκηρυς, αναγνιοσας το 
περιε/όμενον, λέγει πρός τό άκροατήριον· « Έάν με
ταξύ υμών ήναι κυρία τις όνομαζομενη Κ. Κουρτις, 
παρακαλώ αύτήν ϊνα Ι λΟτ) μετ εμοΰ εις το σκευο<ρυ- 
λάκιον τής εκκλησίας, ϊνα μάθη τί συνέβη έν τώ 
οίκο.» αύτη;·, αοοτου άνε^ωρησε προ μιας ο)ρας. >->

Προς ταΰτα μία τών παρευρισκομένων κυριών άνί- 
σταται, καί διαπερα τήν εκκλησίαν, άκολουθοΰντος 
κατόπιν τοΰ ίερέως Μακ Μαών. Ά λλα μετ’ ού πολύ 
ή κυρία καί δ ίερεύς έπανερχονται, και ούτος έρωτα 
πάλιν εάν μεταξύ τών ακροατών μή ήναι καί άλλ/) 
τις κυρία δνομαζομένη Κουρτις. Μηδενος δ απο- 
κρινομένου. ό ίερεύς Μάκ Μαών , άναλαβών τόν λό
γον, έφανέρωσεν ότι τό τεκνον τής Κ . Κουρτις εκαη 

ζών έν τή απουσία αύτής.
ΙΙρός τήν αγγελίαν ταύτην κυρία τις τών παρι- 

σταμένων ελειποθύμησεν άφεΐσα φωνήν γοεράν. ’ Ιΐτο 
δέ αύτη ή Κ. Κοιίρτις, ήτις, άγνοοΰσα περί τίνος 
προύκειτο καί αίοουμενη το δημόσιόν, οεν ηθέλησεν 

ϊνα φανερώση έαυτήν.

Ιδού δ πίναξ τών καθ’ έκάστην έκδιδομένων έκτυ

πων τινών ές αύτών.
Ό  'Ι ίμ ε ρ ή σ ιο ς  τ η λ έ γ ρ α φ ο ς  έχδίοεται εις 

170 00U έκτυπα.
'II Σ η μ α ία  εις 140 0 0 0 .
Τά 'Η μ ε ρ ή σ ια  Ν έα εις 9 0  0 0 0 .
Ό  Χ ρ όνος εις 7 0  0 0 0 .
'Ο πρω ϊνός Κ ήρ υξ εϊς 6 0 0 0 .
'Ο Τ α /υ δ ρ ό μ ο ς  εις 3 5 0 0 .

Άλλα πασών τών άγγλικών εφημερίδων ή μάλιστα 
διαδεδομένη καί εύημεροΰσα είναι νΰν ή έβοομαοικη 
έφημερίς Lloyds weekly N ew s, έκτυπουμενη εις έν 

έκατομμυριον έκτυπων!
Ό  ευτυχής κύριος τής εφημέριος ταύτης . ήναγ- 

κάσθη , μή έπαρκούντων εις τοιαύτην χάρτου κατα- 
νάλωσιν τών συνήθων χαρτοποιιών των εφημεριόων, 
ίνα κατασκευάση ίδιον ; ; έγιστον χαρτοποιίον έν 
Λοττιγσβοΰρνε τοΰ κομητάτου Κέντ , και άγοραση 
πολλάς γαίας έν Αλγερία πρός φυτοκομίαν τοΰ φυ
τού σπάρτου, έ ; ού, μετακομιζομενου δι’ άτμοπλοίων 
κατασκευασθέντιυν καί άποτεταγυένων μόνον πρός 
τοΰτο, κατασκευάζεται ό άπειρος τής εφημίριοος 

χάρτης.

Λ ΊΌ  Ψ ΙΛ Ο Ι.

Ό  Κ ό σ μ ο ς  τών Παρισίων δημοσιεύει χαίρων τήν 
μετάφρασιν τής επιστολής, ήν δ σουλτάνος Άβίούλ

ή οί κροκόδειλοι έννοήσωσι τό πονηρόν αύτοΰ κατόρ- 

θωμα.

A r  Γ  Λ I Κ Λ I Ε  ·Ι> II Μ Ε  Ρ I Λ Ε  S .

'Ο  τελευταίος πόλεμος έπήνεγκε μεγλας μεατα- 
βολάς εις τήν έκτύπωσίν τών άγγλικών εφημερίδων·

Θήρα ίπποποτάμιον.

Άζίζ εγραψεν έσχ&τως πρός τόν πάππαν ΙΙίον έννα- 
τον, εύχαριστών αύτώ ύπέρ τοΰ εκτάκτου πρεσβειος, 
δν ούτος έπεμψεν εσχάτως εις Κωνσταντινουπολιν. II 
πρός τόν πάππαν επιστολή τοΰ σουλτάνου επιγράφε
ται ' « Πρός τόν μεγαλείότατον, μεγαλοπρεπεστατον 
καί ο ίκ ε  ιότατον ο ίλον Π ΐο ν  τόν έννατον !

K V M 1 X  Ε  V Ψ V I A .

'II έφημερίς τοΰ Παναμα Ά σ τή ρ  άναφερει τό εςής 
παράδειγμα τής άξιοθαυμάτου εύφυϊας τών κυνών τής 

Νέας Γής.
'Όταν κύων τις τής Νέας Γής θελήση ί'να διαπε- 

ράση ποταμόν ή λίμνην, έν οίς συνήθως πλεοναζου- 
σιν οί κροκόδειλοι, ανέρχεται πρώτον την όχθην έπι 
μακρον ύλακτών παντί οθ.νει.

Οί κροκόδειλοι, ή καϊμάνς, οί'τινες ύπεραγαπώσι 
τήν σάρκα τών κυνών, άκούοντες τούς ύλαγμούς, άκο- 
λουθοΰσι κολυμβώντες κατόπιν αύτοΰ,και ενεορευουσι 
κατά τόν τόπον, δ'που νομίζουσιν οτι ό κυιον μελλει 
ί'/α διαπεράση τό/ ποταμόν.

Ό  κύων βλέπει έκ τοΰ πλήθους τών γνάθων, αίτι
νες ένεδρεύουσι φοβεραί όπισθεν τών καλαμωνων , δ'τι 
οί κοοκόδειλοι συνήχθησαν άπαντες εις ένα και τον αύ
τόν τόπον, καί ετοιμάζονται ίν’ άρπάσωσιν αύτον κο- 

λυμβώντα.
Άλλα τότε τό νοήμον ζώον παύει αίφνης του υλα- 

κτείν, κατέρχεται τήν όχθην τρέχον , καί σπεύδει ίνα 
διαπεράση κολυμβών τόν ποταμόν ή τήν λίμνην, πριν

Έ ν  τινι παιδοτροφείω τ :ΰ  ‘ Ροσσβούργ δύο παιδία, 
ύ Φίλιπποί ^έριδαν καί Άτδυ Σ·τούαρτ, μνησικα- 
κοΰντες πρός τινα συμμαθητήν καί φίλον δνομαζο- 
μενον Μόρφυν, προσεκάλεσαν μειλιχίως παρα τινα 
βαθύν λάκκον, κεκρυμμένον υπό τών φύλλων, δν έσκα
ψαν έργαζόμενοι έπί μίαν ολην ήμεραν.

Τό ταλαίπωρον παιοίον προσελθόν έρρίφθη εις τόν 
λάκκον ύπό τών δύο συμμαθητών, οί'τινες σπεύδοντες 
έπλήρουν αύτήν χώματος. ‘ Ο μικρός Μορφυ νομιζιυν 
οτ. επραττον τοΰτο εν μαίρτ.' παιδιας, τό μέν πρώτον 
έγέλα, άλλα ^ετ’ δλίγον βλέπων ότι τα χώματα, 
πληρώσαντα ύπέρ τόν ήμισυ λάκκον ένεπόοιζον ήδη 
αύτόν τοΰ άναπνέειν, τούς δέ συμμαθητας διατελοΰν- 
τας ί'να γεμίζωσι τόν λάκκον έν τάχει, ήρξατο ίνα 
κραυγάζη γοερώς, άλλα μάτην διότι δ τόπος τοΰ κα
κουργήματος ήτο μακροιν τοΰ παιδοτροφείου, τέλος 
δέ αί φιοναί αυτοί ήφανίσθησαν ύπό τήν γή\. Και 
επειδή έπειράτο παντί σθένει ίνα άνατινάξη τήν γήν, 
ό έτεοος τών μικρών κακούργων έθανατωσεν αυτόν 
διαρρήξας διά τίνος ογκώδους λίθου τό κρανιον.

Πληρώσαντες δέ τήν τάφρον καί ρίψαντες έπ’ αύ
τής ξηρά τινα 
φύλλα επανήλ
θαν εΐςτδάσυλον 
μ-) άγγείλαντες 
μηδενί τό πρα- 
χθεν.

Άλλα τοΰ ά- 
ποτροπαίου του- , 
του δράματος 
έγένετο μάρτυς 
παιδ.’ον τι, όπερ 
προσδραμόν πρός 
τάς κραυγας εί
δε κεκρυμμένον 
όπισθεν δένδρου 
τόνένταφίασμόν 
τοΰ συμμαθη-

Οί δύο ούτοι 

κακούργοι συλ- 

ληφθέντες ωμο- 

λόγησαν τό έγ

κλημα αύτών 
ούδεμίανδείξαν- 

τες μετάνοιαν.

ΑΜΡΙΚΑΝΙΚΑ ΙΙΗΙΙ

Κυρία τις κοσμίως ένδεδυμένη, ή Άννα Κέΰ, παρέ- 
στη εσχάτως τοΐς δικαστείς τής αστυνομίας' τής 
Ιίριστόλης, κατηγορουμένη, άς καταταράςασα πρός 
τήν εσπέραν τήν συνοικίαν διά τών κραυγών αύτής.

’Απολογούμενη έφανέρωσε τοΐς δικασταΐς δ'τι δ άνηρ 

αύτής , απορών χρημάτων πρός τό κορεσαι την φι- 

λοποσίαν αύτοΰ, έπώλησεν αύτήν τινι τών φίλων, 

δ'στις έπέμενεν ΐν’ άγάγη αύτήν πρός βιαν.
Ό  άγοραστής, έρωτηθείς , άπεκρίθη #τι έπραξε 

τοΰτο, μαθο.ιν παρά τίνος φίλου δ'τι δ κατηγορούμενος 
έπώλησε προ' τινων έτοίν καί τήν πριότην αύτοΰ γυ- 
ναΐκα άντι 30 Aipcov .

*
¥ *

Επταετής* τις κορασις κάθηται έπί τών γο

νάτων τοΰ πατρός , δ'στις άσπάζεται αύτήν φιλοστόρ-

γο>?· ,Αίφνης ή κορασις σκυθροιπάζει και λεγει αφελως
καί χαριέντως πρός τόν πατέρα·

—  Μέ άγαπας λοιπόν πολύ, πάτερ!
—  Αμφιβάλλεις ;
—  Ά λλ’ δχι τόσον, όσον εγώ σέ.
—  Καί δια τί λέγεις τοΰτο;
—  ’Α ! διότι σύ μέν έχεις— (μετρούσα επι τών μι- 

κρών αύτής δακτύλιον j , —  εν, c-υο τρια , τεσσαρα 
παιδία, —  εγώ δέ έχο> ένα μόνον πατέρα.


