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Έγεννήδη Ιν Σμύρνη έτει 1819 λήγοντος τοϋ Αύγουστου 
μηνός, Ικ πατρός μέν Χίου, μητρός δέ Σμυρναίας Ικ τοϋ 
έκεϊ οίκου τών 'Ομήριδών.

Νήπιον μόλις τριετές, έν έτει 1822, Ιτυχε μετά τών 
γονέων έν Χίω, έχί της φοβέρας έκείνης καταστροφής τής 
νήσου, μόλις δ ’ έσώδη μετ’ αύτών έπί λιβυρνίδος ψαριωτι- 
κής, μετά πολυήμερον άνα τά  όρη περιπλάνησιν. Τά πρώτα 
γράμματα Ιδιδάχδη Ιν Κυδήροις, ένδα είχε προσφυγή μετα 
τών γονέων.

"Οτε μετά τρία έτη έπα- 
νήλδεν έίς Σμύρνην, Ιμαδήτευ- 
σεν δ παΐς είς τό Σχολείου καί_
Γυμνάσιον τής Ευαγγελικής Σχο
λής υπο'τόν Καισαρέα Άβράμιον - 
'Ομηρόλην, μαδητήν τών .δυο 
Οικονόμων καί τοϋ Κούμα.

Προώρως μέν άλλα λίαν ευ- 
δοκίμως έτράπη είς τήν δημο
σιογραφίαν, παρά τήν έπιδυμίαν 
των γονέων, οίτινες^εΐχον προ- 
ορίση αυτόν διά το Ιμπόριον.
Πολλά μετέφρασεν εκτοτε έκ 
τοϋ γαλλικόϋ, καί πρώτον τόν 
’Ετεοκλή καί Πολυνείκην (Les 
Frères ennemis), τραγωδίαν του 
Racine, μεδ’ ό Τά καδ’ ·Ήρω 
καί Λέανδρον τοϋ Μουσαίου έμ- 
μέτρως καί τόν Θάνατον του 
Σωκράτους υπό Lamartine, ωσαύ
τως έμμέτρως. ’Ακολούδως έγέ- 
νετο άλλεπαλλήλως συντάκτης 
τών έφημερίδων Μνημοσύνης,

Κ Λ Ε Ι Ω ,  Τ Ο Μ Ο Σ  J ' .

"Αργόν καί Άμαλ& είας, έκδιδομένων έν Σμύρνη. Είς τάς 
έπιφυλλίδας τής τελευταίας πολλά έξέδωκε μυδιστορήματα, 
άπαντα έκ τοϋ γαλλικού λίαν έπιτυχώς μεταπεφρασμένα. 
Μετέβη έπειτα είς Γαλλίαν (1841—44) καί Ιν Παρισίοις διή· 
κουσε ποικίλα μαδήματα, μεδ’ ο έπιστρέψας είς Σμύρνην 
μετέφρασε καί έξέδωκε τό τότε περιλάλητου μυδιστόρημα 
τοϋ Sue, t à  Α π ό κρυφ α  τών Παρισίων. Έ κ  τής μεταφρά- 
σεως ταύτης έκττσατο μεγάλην φήμην καί Ικανά έπορίσδη

χρήματα. Τό όνομα Μαριάν&η, 
όπερ ούτως εξελλήνισε κατά το 
Fleur-de-M arie, Ιδόδη έκτοτε 
είς πολλάς κόρας Έλληνίδας, 
<5ν ό κ. Σκυλίσσης δύναται νά 
δεωρήται κατά τ ι άνάδοχος.

Έ κ  της έπιτυχίας τών άνω- 
τέρω μνημονευδεισων μεταφρά- 
σεών , του ένδαρρυνδείς προέβη 
είς μετάφρασιν τινών έκ τών 
μεγάλων μυδιστορημάτων τοϋ 
Alex. Dumas, καί συγχρόνως 
έγραψε τόνΑν&ρωπον τής Σμύρ
νης καί τό 'Ημερολόγιον, σα- 
τύρας είς λόγον πεζόν κατά τί
νος Βενεδίκτου Κωνσταντινίδου 
ίεροκήρυκος, ώς άνδρώπου ¡Ρα
διούργου πρός τους κατά και
ρόν γυμνασιάρχας της Ευαγγε
λικής Σχολής, δ ι’ ό και έπετι- 

ύπό του -τότε πατριάρχου

I .  Ι2ΙΑΩΡΙΑΗ2 SKÏÂ I22H 2.

Κωνσταντινουπόλεως, προφάσει 
ότι ένέπαιξε τά  δαύματα τοϋ 
Ευαγγελίου,. έπειδή, άποτεινό- 
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μένος πρός τον Βενέδικτον, έγραψε συν τοΐς άλλοις καί τά  
έξής: „'Ομολόγησε ότι ηδρες τον κακόν σου δαίμονα- έμ- 
φυσησόν με και έμπτυσόν με ίνα χωσδώ εις τούς χοί
ρου?.“ Παρεκινήδη άκολουδως να έξαιτηδή την άφεσιν, 
άλλ’ άνένευσε πάντοτε άντιπαρατηρών ότι ,,γινώσκει ό Θεό? 
τίνος το πταίσμα“.

Έ ν  έτει 1847 έξέδωκε τα  λυρικά του ποιήματα, τά? 
Σ τιγμός, ών τά  πλεΐστα ήκουσεν έπειτα άδόμενα έν τω 
Πανελλήνιέ, ώς „Του πολέμου ήμέρ’ ανατέλλει“, ,,Πρωΐ 
βράδυ σ’ ένδυμοϋμαι“ και άλλα πολλά.. Έ ν  έτει 1849 
ίδρυσε την Ε φημερίδα  τής Σμύρνης, πολιτικήν καί φιλο
λογικήν, έν παραρτήμασι δε ταυτης έξέδωκε νέαν σειράν μυ- 
διστορημάτων έκ τών καλών του Sue, ω? και άσματα 
έρωτικά, Ιν οΤ? τά  πασίγνωστα ,,Άν ήτο τρόπο? ν’ ανακα- 
λύψης“, ,.Ποϋ νά ήναι, τ ί να κάμνη“, "Ω τύχη αλλοπρόσ
αλλο?“ κτλ. Συγχρόνω? δε μετέφρασεν έμμέτρω? τον Τ αρ
τούφον του Molière μετενεγκών την σκηνήν είς το Φανάρι 
τη? Κωνσταντινουπόλεω?, έπομένω? δέ καί του? καιρού? καί 
τά  ήδη.

Τω 3 8.55 παραιτήσα? τήν Εφημερίδα τής Σμύρνης εί? 
χεΐρας φίλου, μετέβη εί? Τεργέστην, όπου ίδρυσε ■ν^'/Ήμέραν. 
Ταύτην διηύδυνε μέχρι του 1860 έν Τεργέστη καί μέχρι 
του 3863 έν Βιέννη, ότε έπανακάμψας εί? Τεργέστην παρέ- 
δωκεν αυτήν εί? τόν ’Αναστάσιον Βυζάντιον, ¿ν είχε προσλάβη 
από τή? μεταβάσεώ? του εί? Βιέννην αντί τοϋ Διονυσίου 
Θεριανοΰ, ίδρόσαντο? έν Τεργέστη τήν έφημερίδα Κλειώ. 
Έ ν  τη 'Ημέρα μετέφρασεν ό Σκυλίσση? τον Jb v  Κιχώτην 
καί του? ‘Α θλ ίο υς, πρότυπον τοΰτο μεταφραστική? τελειό- 
τητο?. Εΐχεν ήδη έπιστρέψη εί? Σμύρνην ότε Ιξέδωκεν έν 
έπιφυλλίσι τή? Ημέρα? το πασίγνωστον ποίημα ,Έλληνε? 
καί Έ λλαδίτα ι“. Έ τ ε ι 3867 άνεχώρησεν εί? Παρισίου?, 
όπου ίδρυσε τά  ,,Μυρία "Οσα“, έκδιδόμενα μέχρι των παρα
μονών τή? κηρύξεω? τοϋ γαλλογερμανικοϋ πολέμου. Το’τε 
διέκοψε τήν εκδοσιν ταότην καί μεταβάς εί? Τεργέστην 
μετέφρασεν αυτό&ι έμμέτρω? καί έξέδωκε τον „Μισάνθρω
πον“ τοϋ Molière, καί άμα εί? τον πεζόν λόγον τον 
,,Φυλάργυρον“ του αυτοϋ, μετά νέα? έκδόσεω? τοϋ „Ταρ
τούφου“ έπιδεωρημένη?. Τά? τρεις ταότας κωμψδίας, ώς 
τα? άριστα? τοϋ μεγάλου κωμωδοποιού έχείνου, εί? ένα 
τόμον.

Έ κ τοτε  άποκατέστη εί? Άδήνα?, όπου έξερευνήσας τά? 
πηγά? τή? έκκλησιαστική? ήμών μουσική?, έξεπόνησε μακράν 
καί άςιόλογον έργον, οδτινο? το πρώτον μόνον μέρο? έξ- 
έδωκε διά τή? 'Ημέρας. Διά τή? βαδεία? καί εμβριδοϋς 
ταότη?'·δ.ελέτη? άποδεικνύει έ συγγραφεύς ότι ή Ικκλησια- 
στική ημών μουσική έξ άρχή? μ'εν ήτο άποστολική, ήτοι 
εβραϊκή, δαβιτική λεγομένη όπό τών αγίων πατέρων, άπα- 
ναινομένων τήν ορφικήν, ήτοι τήν ελληνικήν άνεμίχδησαν 

• όμω? εί? αυτήν προϊόντο? τοϋ χρόνου, έν Βυζαντίω, έλλη- 
νικά τινα μελύ.δρια* καί τέλο?, μετά τήν άλωσιν τή? Κων- 
σταντινουπόλεώ?, τήν κατέπνίξαν αί άραβικαί .μελφδίαι, 

; εισδύσασαι εί? τήν Εκκλησίαν διά τή? διαφδορα? τή? άκοή? 
τών κατοίκων, -καί τών ψαλτών έπομένω?.

Έ κτοτε. ό Σκυλίσση? έδωκεν εί? παντοΐα περιοδικά 
φύλλα, έν Άδήναις τε καί άλλαχοϋ έκδιδόμενα,. παντοία? 
διατριβά?, ή φιλολογικά καί πολιτικοκοινωνικά άρδρα, καί

τό ήμέτερον ώσαυτως περιοδικόν διά τή? πολυτίμου αϊτού 
συνεργασία? πολλάκι? έτίμησε καί έκόσμησεν.

Τελευταϊον έπέστησε τήν προσοχήν τών καδ’ ήμάς 
λογίων εί? τα  περιττά σημεία τή? ψιλή? καί τή? βαρεία?, 
ύποβάλλων εί? αυτούς του? δυο έπομένου? κανόνα?, καδ’ 
ου? γράφει καί δά διατελεΐ γράφων:

οί. "Οτι παν άρκτικον λέξεως φωνήεν μή φέρον δασεΐαν 
"εΐνε ψιλόν, ώ? μαρτυρεί ή ψιλοτης αιίτοϋ μηδέν σημεΐον 
φέροντο?.

β \ "Οτι. ή λήγουσα πάσης λέξεω? μή άνακοπτομένη? 
υπό περισπωμένη? ή οξεία?, έξ ανάγκη? πίπτει βαρεία-, έξ 
οδ καί τό σημεΐον τή? βαρεία? αποβαίνει περιττόν. Όξΰ- 
νονται δέ οπουδήποτε μόναι αί αναφορικαί άντωνυμίαι ο, ή, 
ο? κτλ. ού μόνον προ? διάκρισιν από τών άρδρων έ, ή, οί, 
αί κτλ. άλλα καί διότι αυτάι προφέρονται όξυτόνω?. (Καί 
ίντω?, άλλω? προφέρομεν τό Η έν τω ή ‘έτεν,ε καί άλλω? 
έν τω  ή τεχοΐαα  .κτλ.) Αυτό καδ’ εαυτό τό πράγμα, καίπερ 
ορδόν καί αναντίρρητου, ούτε βλάπτει ποσώ? ούτε μεγάλω? 
ώφελεΤ ώ? όρδογράφικόν, ωφελεί όμω? τά  μέγιστα ώ? τυπο
γραφικόν, έπειδή έκ τή? άπαλείψεω? τή? ψιλή? καί τή? βα
ρεία? ,ή έλληνική στοιχειοδήκη τών τονουμένων δ ά  έχη άντί 
114 κυψελών, μόνον 54', έξ ή? έλαττώσεω? τό συνδετήριον του 
στοιχειοδέτου δ’ απόκτηση πτερά. Λόγο? οικονομία? σπου
δαιότατο?.

Έ κ  τών πολλών αξιομνημόνευτων έκ τοϋ βίου τοϋ 
άνδρό?, όν ένταϋδα διά βραχέων σκιαγραφοϋμεν, αναφέρομεν 
μόνον το έξή?:

"Οτε ό Λαμαρτΐνο? είχε παραδόσει τήν προεδρείαν τής 
γαλλική? Δημοκρατία? εί? τόν στρατηγόν Καβαιννιάκ, έπε- 
χείρησε τήν δευτέραν του περιοδείαν έν ’Ανατολή. Διαβά? 
τότε έκ Σμύρνη? ήρώτησεν άν Ιν τή πόλει ένδα έγεννήδη 
ό "Ομηρο? υπήρχέ τι? ποιητή? "Ελλην. Αλλο? τις πλήν τοϋ 
Σκυλίσση δέν έκαλλιέργει κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν έν Σμύρνη 
τήν ποίησιν. Ό  Λαμαρτΐνο? έζήτησε νά τόν ΐδη καί αίφνης 
ό Σκυλίσση? έδεάδη τόν τότε περιώνυμον έκεΐνον άνδρα 
παρουσιαζόμενον προ? αυτόν υπό τοϋ γραμματέως τοϋ γαλ
λικού προξενείου. Έξήτησεν Ιν άντίτυπον του θανάτου του 
Σωχράτονς, όταν, πρώτον τότε, εμαδεν ότι ό Σκυλίσση? 
είχε μεταφράση τό ϊργον του τοϋτο, ώ? καί τινα έκ τών 
εί? τά? Στιγμάς τον, μεδηρμηνευμένα γαλλιστί. Ό  "Ελλην 
ποιητή? προσέφερε τφ  Λαμαρτίνφ τά  αίτηδένδα μετ’ ¿λί
γα? ήμέρα?, προσδεί? καί ωδήν πρός αυτόν

„Σ’ έχομεν λοιπδν, J  wkvt της τών Γάλλων Κασταλία? !“ 

οδτω? άρχομένην, καί μεταξύ έπών άλλων διαλαμβάνου- 
σαν ότι

,,Εσται δόξα τη? ζωή? μου ή έπίσκιφι? αότή.“

Ώ ς  πληροφορούμεδα, ό Σκυλίσση? καταγίνεται από 
τριών ήδη έτών περί τήν συγγραφήν άξιολόγου πονήματος, 
έπιγραφομένου ,,Ήμέραι παδών καί Άναστάσεως τοϋ Ε λ λ η 
νικού ..Ιδνου?“ καί συγκειμένου έξ έννέα ή δέκα βιβλίων 
διαιρουμένων εί? κεφάλαια. Ό  σκελετός έπλάσδη, πολλα- 
χ'οϋ δέ σύνεπληρώδησαν καί τά  σαρκώματα, άλλ’ υπάρχει.) 
είσέτι, ■ Ικανών., έτών. Ιργασία.

Ευχόμεδά τώ  συγγράφει νά φέρη εί? πέρας τό σπου- 
δάΐον τουτόνέργον: πρός δόξαν καί τιμήν αυτοϋ καί τοϋ 
έδνους όλόκλήρου. ■
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Α Σ Τ Ε Ρ Ο Ε Ι Σ  Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ .
(ίδε προηγούμενο» φΰλλον.)

Κατά τήν πρώτην ήμών έκδρομήν εί? τά  απέραντα βάδη 
τοϋ ουρανίου χώρου έμάδομεν ότι ό άστερόεις ουρανός εΐνε 
διά τά  ήμέτερα έργαλεΐα καδ’ όλα? τά? διευδΰνσεις ανεξε
ρεύνητος. Ουδαμοϋ λαμπυρίζει εΐς τελευταίος άστήρ, παν- 
ταχοϋ συναντώμεν ήλίους καί σμήνη αστέρων, πανταχοϋ ου
ρανίων σωμάτων συστήματα, έκ τών οποίων Ιν έκαστον εΐνε 
διά  τήν άνδρωπίνήν φαντασίαν άκαταλήπτως" μέγα καί ισχυ
ρόν. "Οτε ό Φρειδερίκος Γουλιέλμος ΗβΓεοΙιβΙ περί τά  τέλη 
τοϋ παρελδόντος αίώνος Ιξήτασε διά τών τηλεσκοπίων του 
κατά πρώτην φοράν τόν ουρανόν υπό τήν Ιποψιν τή?· τών 
αστέρων άφδονίας του καί τής έκτάσεώς του, ένόμισεν ό 
μέγα? οδτος αστρονόμος ότι κατά τινα? διευδυνσεις εΐχεν 
είσδύσει μέχρι τοϋ άκροτάτου ορίου τοϋ ήμετέρου Ινάστρου 
στρώματος, ότι δηλαδή τό τηλεσκόπιόν του εΐχεν άνακαλΰψη 
παρά τούς πόλους τοϋ γαλαξίου τούς άκροτάτου? καί έσχα
τους αστέρας. Καδ’ όσον όμως βραδυτερον προυχώρει έν 
ταΐς έρευναις αυτοϋ, καί άφου έπί τέλους διηύδυνε τό γι- 
γαντιάΐον τηλεσκόπιόν του πρός τόν ουρανόν τών απλανών 
άστέρων, άνεγνώρισε τήν πλάνην τής προτέρας του γνώμης 
καί περί τά  τέλη του βίου του ώμολόγησεν ό κορυφάϊος 
οδτος τών αστρονόμων καί ό μέγιστος τών ουρανίων σωμά
των άνακαλύπτης ότι ό έναστρος ουρανός εΐνε ανεξερεύνητος. 
Αυτό δέ ακριβώς εΐνε τό άποτέλεσμα, εί? τό όποιον, ώς εΐ- 
δομεν,' ήγαγον καί πάσαι αί βραδυτερον γενόμεναι Ιρευναι 
καί έξετάσεις μέχρι τών νεωτάτων χρόνων, καί έκ τούτου 
Ιπεται περαιτέρω, ότι περί τής κατασκευής τοϋ συμπαντο? 
έν όλη αϋτοϋ τή άπειρία, περί τής διατάξεως καί διακοσμή- 
σεως ολοκλήρου τοϋ παγκοσμίου συστήματος οΰδέν δυνάμεδα 
νά μάδωμεν, άλλα μόνον καί .μόνον περί τής κατασκευής 
μερών τινων αυτοϋ εϊμεδα είς δέσιν νά πορισδώμεν γνώσίν 
τινα κατά τό μάλλον ή ήττον άκριβή καί βεβαίαν.

Άλλά τώρα δύναταί τις ν’ άπευδυνη ήμΐν τάς Ιξής έρω- 
τήσεις: Μέχρι πόσης άποστάσεως είσδυει τό άνδρώπινον 
βλέμμα τή  βοηδείοι τών μεγίστων αστρονομικών έργαλείων 
είς τά  βάδη τοϋ ουρανίου χώρου; Πόση εΐνε ή άφ’ ήμών 
άπόστασις το~ν άσδενέστατα λαμπυρίζόντων ,έκείνων άστέ
ρων, τούς οποίους μόλις έτι δυνάμεδα νά διακρίνωμεν; Ή  
άπόκρισις είς τάς έρωτήσεις ταυτας εΐνε δυσχερεστάτη, καί 
μόνον υπό ώρισμένας τινάς προϋποδέσεις δυναται νά δοδή. 
Μόνον ολίγων τινών απλανών άστέρων γνωρίζομεν μέχρι 
τοϋδε δι’ αμέσου καί ευδείας καταμετρήσεως τήν άπό τής 
ήμετέρας γης άπόστασιν. Περί πάντων δέ δυνάμεδα νά εΐ· 
πωμεν έν γένει, ότι ουδείς απλανής άστήρ ευρίσκεται έν τώ 
ουρανώ, τοϋ οποίου ή άπόστασις άφ’ ήμών νά εΐνε-μικροτέρα 
τών 4000 δισεκατομμυρίων μιλίων- κατά μέσον δέ  όρον δυ
νάμεδα νά πάραδεχδώμεν, ότι οί αστέρες πρώτου μεγέδους 
εΰρίσκονται είς 40λ*00 δισεκατομμυρίων μιλίων άπόστασιν 
άπό τής ήμετέρας γης. Προϋποδέτοντες δέ ότι αί μέσαι 
αποστάσεις τών άστέρων καί α ί έντάσεις τής διαυγείας αυ
τών δέν είναι πολύ διάφοροι άλλήλων, δυνάμεδα έκ του 
άριδμοϋ καί έκ τής λαμπρότητας τών άστέρων νά Ιξαγά- 

,γωμεν συμπεράσματα περί τής άποστάσεως αυτών. Ή  όδος 
αυτη, ήν ένταϋδα μόλις υποδηλοϋμεν, άγει έν γένει είς απο
τελέσματα, εχοντα σχετικώς αρκετήν ασφάλειαν καί αξιο
πιστίαν. Ευρίσκεται δ έ , ότι οί άσδενέστατοι καί είς τόν 
άοπλον οφδαλμόν μόλις ορατοί αστέρες άπέχουσιν άπό τής

γής περίπου 400,000 δισεκατομμύρια μιλίων. Τοσοϋτο με- 
γάλην άπόστασιν δέν δυνάμεδα βεβαίως νά φαντασδώμεν. 
Πρός ευκολίαν όμως, ΐνα αί αποστάσεις αδται τών απλανών 
άστέρων άπό τής γής έκφράζωνται διά μικρότερων άριδμών, 
παρεδέχδησαν· άπο χολλοϋ γενικώς οί αστρονόμοι, άντί τοϋ 
μιλίου, άλλην τινά μονάδα μέτρου πολλώ μεγαλητέραν. Τδ 
φως διανύει έν Ινί δευτερολέπτω περί τάς 40ι000 μιλίων. 
Τάς αποστάσεις λοιπον τών άστέρων άπο τής γής Ικφρά- 
ζουσιν οί άστρονόμοι διά τοϋ χρόνου, έντός του όποίου τό 
φως διατρέχει αυτά?. Τήν φρικώδη έκείνην άπόστασιν τών
400,000 δισεκατομμυρίων μιλίων διατρέχει τό φως, μεδ’ όλην 
τήν έκπληκτικήν αυτοϋ ταχύτητα, μόλις έν διαστήματι 
300 έτών. Ούτως ώστε τό φώς τών άσδενεστάτων έκείνων 
άστέρων, τούς οποίους μόλις διακρίνομεν διά τοϋ άοπλου 
¿φδαλμοϋ κατά τινα αίδρίαν έσπέραν, έξαπεστάλη έκ τών 
άστέρων έκείνων προ τριακοσίων έτών, δηλαδή πρό τοϋ τέ
λους τοϋ δεκάτου ίκτου αίώνος, καί άφικνεΐται σήμερον μόλις 
πρός ήμάς. "Οσα_λθιπύν βλέπομεν έν τω ένάστρω ουρανφ 
δέν άνήκουσι πλέον είς τόν παρόντα χρόνον, άλλ’ εΐναι κατα
στάσεις παρελδουσών έποχών, μάλλον ή ήττον αρχαίων, άνα- 
λόγως τής άποστάσεως τών ουρανίων έκείνων αντικειμένων 
άπό τοϋ ήμετέρου πλανήτου. ‘Ο λαμπρότατος Σείριος ήδύ- 
νατο πρό 16 έτών ν’ άπολέση τό φώς του καί όμως νά φαί
νεται είς ήμάς λάμπων είσέτι καί άκτινοβόλών, διότι αί τε- 
λευταΐαι άπ’ αΰτοϋ έκπεμφδεΐσαι ακτίνες δέν άφίκοντο είσέτι 
μέχρι? ήμών. Ό  Ηβτβοΐιβΐ ευρε διά τών έρευνών αυτοϋ, ότι 
τό γιγαντιαΐον αυτοϋ τηλεσκόπιόν, οπερ είχε μήκος τεσσα
ράκοντα ποδών, είσέδυεν είς τούς ουρανίους χώρους διακό
σια? φοράς βαδύτερον ή ό άοπλος όφδαλμός, τουτ’ Ιστιν 
ότι διά τοϋ τηλεσκοπίου του εβλεπεν άπομεμονώμένους 
άστέρας, απέχοντας άπό τής γής διακοσίας φοράς περισσό
τερον ή οί άσδενεΐς' έκέΐνοι αστέρες, τούς οποίους μόλις δια
κρίνει έ άοπλος όφδαλμός. Κ ατά ταΰτα πρέπει νά παρα- 
δεχδώμεν, ότι οί αστέρες έκεΐνοι, οί ορατοί διά τοϋ τηλε
σκοπίου τοϋ ΗβΓβιιΙιβΙ, εΰρίσκονται είς τοιαυτας άφ’ ήμών 
αποστάσεις, ώστε αί άπ’ αυτών έκπεμπόμεναι ακτίνες με 
όλην αυτών τήν καταπληκτικήν ταχύτητα χρειάζονται εξα- 
κισχίλια ετη · όπως φδάσωσι μέχρι τής ήμετέρας γής. Τά 
μέγιστα τών σημερινών ήμών τηλεσκοπίων εΐναΓ πολλω τε
λειότερα καί ισχυρότερα τοϋ γιγαντιαίου τηλεσκοπίου τοϋ 
Ηβτβοΐιβΐ, διότι δεικνύουσιν ήμΐν άστέρας, οίτινες δ ι’ έκεΐνο 
ήσαν αόρατοι. Έντεϋδεν δυνάμεδα νά συμπεράνωμεν ότι 
οί απώτατοι έκεΐνοι καί μόλις διά τών μεγίστων σημερινών 
τηλεσκοπίων όρατοί αστέρες, οίτινες ίστανται· διεσπαρμένοι 
έπί τής ουρανίας στέγης, εΰρίσκονται είς αποστάσεις τοσοϋ- 
τον μεγάλας, ώστε τό φώς χρειάζεται- πολύ περισσότερα τών 
6000 έτών, όπως διατρέξη αΰτάς. Καί αί αποστάσεις αδται, 
άπέναντι τών οποίων παύει πάσα ένέργεια τής άνδρωπίνης 
φαντασίας καί ίλλιγια ό'άνδρώπινος νους, δέν άποτελουσιν 
είσέτι τά  όρια καί τ ό . έσχατον τέρμα τοϋ αίσδητου σύμ- 
παντος. Διότι αί αποστάσεις Ικεΐναι άναφέρονται· μόνον είς 
τούς καλουμένους μεμονωμένους άστέρας, δηλαδή τούς απλα
νείς έκείνους άστέρας, οίτινες άκανονίστως έν τώ ουρανώ φαί
νονται διεσπαρμένοι. ’Εκτός όμως τούτων υπάρχει καί ετέρα 
τάξις συστημάτων άστέρων, άτινα καλούνται σωροί άστέρων 
καί τά  οποΐά φαίνονται ότι κατέχουσιν 2λως ίδιόρρυδμον

45*
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διάταξιν καί δέσιν έν τώ σύμπαντι. Δεν δύναται ό άνθρω
πος νά φαντασδη λαμπρότερον και μεγαλοπρεπέστερον δέαμα 
έκείνου, όπερ παρουσιάζει μέγας σωρός αστέρων όρώμενος 
διά τίνος μεγάλοι* τηλεσκοπίου. Πολλοί έκ των σωρών τού
των, είναι πρός τό μέσον τοσουτον συμπεχυκνωμένοι, ώστε 
καί διά των ισχυρότατων τηλεσκοπίων δεν δύνανται πλέον 
να φανώσιν οί έκεΐ αστέρες διακεκριμένοι άπ’ άλλήλων, άλλα 
συνήνωμένοι και συγκεχυμένοι είς όμιχλώδη φωτός μαρμα
ρυγήν. Έ ν  τοΐς σωρόΐς τούτοις έπικρατεΐ όλως ώρισμένη 
διάτα'ξις των - αστέρων. Οί αστέρες δηλαδή εύρίσκονται 
εν τω μέσω πυκνότατοι και άραιοΰνται έπί μάλλον καί 
μάλλον καδ’ όσον απομακρύνονται τοϋ κέντρου του σωρού, 
έν γένει δό σόμπας'έ σωρός των αστέρων δύναται νά δεω- 
ρηδή ως έχων έν συνόλω σχήμα σφαίρας, έν τό» κέντρω συμ- 
πεπυκνωμένης. Πολλοί έκ των σωρών τούτων έμποιοϋσιν 
ήμΐν τοιαότην έντόπωσιν, ώς έάν οί άποτελουντες αυτούς 
αστέρες συνωδοϋντο πρός τό κέντρον διά τεραστίου τινός 
συμπυκνωτικής είτε έλκτικής' δυνάμεως. 'Ο  Φρειδ. Γουλιέλ* 
μος ΗβΓβοΙιβΙ, δστις πρώτος έκαμε τήν παρατήρησιν τούτην, 
προέβη μάλιστα έτι περαιτέρω. Ένόμισε δηλαδή δτι.έκ τοϋ 
μάλλον ή ήττον τελείου σφαιρικού σχήματος τών σωρών 
τούτων καί έκ τοϋ βαδμοϋ της περί τό κέντρον συμπυκνώ- 
σεως αυτών ήδύνατο νά έξαγάγη συμπεράσματα περί τής 
σχετικής ήλικίας τών αύτών σωρών. Πράγματι δύναταί τις 
νά παραδεχτή ότι, υπό όμοιας άλλως περιστάσεις, έκεΐνος 
έκ τών δυο σωρών, δστις έμεινεν έπί μακρότερον χρόνον έκ- 
τεδειμένος είς τήν Ιλκτικήν καί σχηματοποιούσαν δύναμιν, 
έχει καί περισσότερον πυκνότητα καί τελειότερον σφαιροειδές 
σχήμα. Πόσον όμως όψηλά καί μεγαλοπρεπή, άλλά καί τολ
μηρά συγχρόνως είναι τά  τοιαϋτα συμπεράσματα! Οί σωροί 
ουτοι τών αστέρων εΐναι συστήματα ουρανίων σωμάτων, άπο- 
τελούμενα ·έκ μυριάδων ήλίων, καί έν συγκρίσει πρός τήν 
διάρκειαν τής άναπτυξεως τών συστημάτων τούτων έξαφα- 
νίζεται ώς βραχύτατη στιγμή σύμπασα ή ήλικία τοϋ ήμε- 
τέρου πλανήτου. , Τ ί δε εΐνε ό βίος τού άνδρωπίνου γένους 
απέναντι τής.ήλικίας τής γής;! Ένταύδα ευρισκόμε&α υπό 
άμφοτέρας τάς έπόψεις, τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου, απέναντι 
ού.χί μέν τοϋ απείρου, άλλ’ όμως του άκαταλήπτου. Τίς δά 
ήδύνατο ν’ άναμετρήση διά  τής φαντασίας αύτοϋ τούς απέ
ραντους ωκεανούς τών αιώνων, οϊτινες διέρρεοσαν, άφ’ ότου 
ό άστερόεις τάπης. άνεπετάσδη υπέρ τήν γήν; Ά λλά καί 
χρίν ή συμβή τούτο, υπήρχον άπειρα σμήνη καί σωροί αστέ
ρων καί αναρίθμητοι ήλιοι ξένων συστημάτων. Διότι οί 
σωροί τών αστέρων, ών έγένετο προ ολίγου μνεία, εΤναι συ
στήματα ουρανίων σωμάτων όμοια έκείνώ, είς τό  όποιον 
ανήκει 6 ήμέτερος ήλιος μετά τών πλανητών αΰτου, καί τό 
όποιον έν ώρα νυκτός βλέπομεν διαγράφον ύπεράνω ήμών 
αύτών τάς σιγηλάς αυτού τροχιάς.

Κατά τάς αίδρίας εσπέρας, πρό πάντων τοϋ δέρους, 
βλέπομεν άμυδρώς φεγγοβολούσαν λωρίδα μεταξύ τών άστέ- 
,ρων έξηπλωμένην. Ή  ομιχλώδης αϋτη φωτεινή ταινία εΐναι 
ό γαλαξίας,, τοϋ οποίου τήν συγκεχυμένην φωταύγειαν κατά 
τούς αρχαιότατους ήδη χρόνους ό έλλην φιλόσοφος Δημόκρι
τος έδεώρει προερχομένην έκ τής συμπυκνώσεως άπειραρίδμων 
αστέρων, μή δυναμένων πλέον διά τοϋ αόπλου όφδαλμοϋ νά 
διάκρι&ώσιν. 'Η  προαίσ&ησις αυτη τοϋ αρχαίου Ιλληνος· 
φιλοσόφου άπεδείχδη όρ&οτάτη διά τών τηλεσκοπικών έρευ- 
νων τών νεωτέρων χρόνων. Ό  γαλαξίας πράγματι συνίστα- 
τα ΐ έξ άπείράρίδμών μικρών καί μικροτάτων αστέρων, σωρών 
καί σμηνών αστέρων καταπληκτικωτάτης καί άνεξαντλήτου

άφδονίας. ‘Ο ΗθΓβοδβΙ καδ’ δλον του τον βίον έξήταζεν 
αυτόν έπανειλημμένως. Πάντοτε έκ νέου προσείλκυεν ό 
άπεφος ουτος απείρων κόσμων καί απείρων συστημάτων 
δακτύλιος τήν προσοχήν τοϋ κορυφαίου τών αστρονόμων. 
Έπανειλημμένως ερριπτε την βολίδα τών τηλεσκοπικών 
αύτοϋ έρευνών είς τό άπεραντον τούτο χάος, άλλ’ ούδαμοΰ 
ευρισκε τον πυδμένα ένός τελευταίου καί έσχατου στρώματος 
σωρών άστέρων καί όμ.ιχλωδών κηλίδων. Εις τινα μέρη ευ- 
ρισκε τά  σμήνη τών άστέρων έκτάκτως συμπεπυκνωμένα, ώς 
έν μακράϊς σειραϊς τό έν δπίσδεν τοϋ άλλου ευρισκόμενα, 
είς άλλα πάλιν μέρη έφαίνοντο κενοί χώροι μέ ολίγους 
αστέρας ή καί παντελώς έστερημένοι άστέρων. Οί κενοί 
οδτοι χώροι εΤναι αί καλούμεναι ,,όπαί έν τώ ούρανω“, δ ι’ 
ών, 'ως δ ι’ απέραντων σωλήνων, βλέπομεν είς τό άπειρον 
κενόν. Πλαγίως άπό τών καλουμένων τούτων οπών βλέπο
μεν διά του τηλεσκοπίου σφαιροειδείς άστέρων σωρούς μαρ- 
μαρύσσοντας, καί τάπέριξ  πεπληρωμένα υπό τής άμυδρώς 
ύπολαμπούσης ομίχλης τοϋ γαλαξίου. Τό σκοτεινόν τούτο 
μέρος δύναται νά ευρη έν τώ ούρανώ μόνος ό αστρονόμος, 
ό έχων Ισχυρόν τι τηλεσκόπιον. Ένταύδα όμως δυνάμεδα 
νά ύποδείξωμεν σκοτεινόν τ ι μέρος του γαλαξίου, τό οποίον 
καί διά τοϋ' άοπλου όφδαλμοϋ δύνανται νά εδρωσιν ευκόλως 
οί φίλοι τής αστρονομίας. Τό μέρος τούτο εύρίσκεται με
ταξύ τών άστέρων γ  καί β έν τώ αστερισμό» του κύκνου καί 
Ιδία κατά τήν διεύδυνσιν άπό τοϋ δ  έν τώ  κυκνω πρός τον 
άρκούντως λαμπρόν αστέρα α  τοϋ Κηφέως. Κατά τάς αί- 
δρίας, άσελήνους νύκτας βλέπομεν έκεΐ σκοτεινόν τινά χώρον, 
δυνάμενον τρόπον τινά νά παραβληδή πρός διώρυγα, είς τάς 
δχδας τής όποιας άναγνωρίζομεν εύκρινώς τήν σύνδεσιν τοϋ 
γαλαξίου Ικ σφαιροειδών σωρών καί σμηνών άστέρων. Έ τ ι  
σαφέστερον δυνάμεδα νά παρατηρήσωμεν τοΰτο, άν μετα- 
χειρισδώμεν ίσχυράς διόπτρας του δεάτρου καί τοποδετη- 
δώμεν είς σκοτεινόν τ ι μέρος, μακράν παντός διαταράσσον- 
τος φωτισμού. Ένταϋδα βεβαιουμεδα άμέσως καί έκ πρώ- 

, της όψεως, ότι ό σκοτεινός χώρος έν τω γαλαξία προέρχεται 
έκ τής έλλείψεως λαμπόντων άστέρων καί έν γένει έκ τής 
έλλείψεως τής συνιστώσης τον γαλαξίαν όλης, καί ότι διά 
τοϋ κενού τούτου καί υπό άπειρομεγέδων στρωμάτων άστέρων 
περιβαλλομένου χώρου βλέπομεν είς βαδυτέρους καί πολύ 
περισσότερον μεμακρυσμένους χώρους. Συμμετρία τις  έν τή 
άστεροειδεΐ φύσει τοϋ γαλαξίου δέν υπάρχει· τουναντίον καί 
αυτός ό ΗβΓβοΙιβΙ προσεκτήσατο τήν πεποίδησιν ότι ό γ α - . 
λοξίας είς όλα αυτού τά  μέρη δεικνύει τάσιν τινά τών άστέ
ρων πρός τό συμπυκνοϋσδαι καί άποτελεΐν μεμονωμένους 
σωρούς, καί ότι έκ τής τάσεως τούτης, σύν τη  παρελεύσει 
άναριδμήτων αίώνων, προήλδεν ή έπικρατοϋσα νϋν άσυμμε- 
τρία. 'Ο  ΗβΓΒοΙιβΙ ονομάζει τούτο ,,διάσπασιν“ τοϋ γαλα
ξίου. „Δυνάμεδα“ λέγει έν τέλει τής πραγματείας αύτοϋ, 
,,νά έξαγάγωμεν καί έτερον σπουδάΐον συμπέρασμα έκ τής 
βαδμιαίας ταύτης διαλύσεως τοϋ γαλαξίου. Ή  κατάστασις, 
είς ήν ήγαγεν αύτόν μέχρι τοΰδε ή άκαταπαύστως ένερ- 
γοϋσα καί σωρούς άποτελοϋσα δύναμις, εΐνε εΐδός τ ι χρο
νομέτρου, τό όποιον δυνάμεδα νά έπωφεληδώμεν, όπως 
μετρήσωμεν δ ι αύτοϋ-ιόν .χρόνον τής παρελδουση; καί 
μελούσης τοϋ γαλαξίου ύπάρξεως. Καίτοι δ ί  άγνοοϋμεν 
τά  καδ’ Ικαστα, τής πορείας τοϋ μυστηριώδους τούτου 
χρονομέτρου, έν . τούτοις όμως εΐνε βέβαιον ότι, όπως ή 
διάρρηξις τοϋ γαλαξίου είς μεμονωμένα μέρη άποδεικνυει 
ήμΐν ότι δεν δύναται νά εΐναι αιώνιος έν ,τω μέλλοντι, 
οότω μετ’ ίσης βεβαιότητος έκ τοϋ αύτοϋ γεγονότος
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απορρέει ή μαρτυρία, 2τι ό γαλαξίας δέν έχει αιώνιον πα· έπί ίου αμτού έπιπέδου. Εις όφδαλμός ευρισκόμενος ώσαό-·
ρελδον.“ πως πλησίον του έπιπέδου τούτου δά  ιό η τούς σωρούς έκεί-

"Οσον άφορα τήν δέσιν ην κατέχει ό ή [¿έτερος ήλιος έν νους τών αστέρων, άποτελουντας μέγαν κύκλον είτε δακτύ- 
σχέσει. προς τόν γαλαξίαν, περί τούτου ό αύτός Herschel λιον. Άν φαντασδώμεν όφδαλμόν τινα ευρισκόμενον έν τώ 
τελευταΐον άπεφήνατο, ότι όχι μόνον ό ήμέτερος ήλιος μετά μέσω Ινός σωροί αστέρων, ό όφδαλμός οότος δ ά  ΐδη κατά 

. τής γής καί των λοιπών αύτού πλανητών, άλλ5 έν γένει πρώτον ύπεράνω αυτοί* τον ουρανόν πεποικιλμ'ένον με τούς
πάντες οί αστέρες, τούς οποίους δυνάμεδα νά Ιδωμεν δ ιά  αστέρας του ίδιου τούτου σωρού. Τούς δέ ξένους σωρούς
του αόπλου όφδαλμού, κ ε ι ν τα ι  βαδέως  έ ν τ ό ς . τ ο ύ  γ α -  δά ίδη άποτελουντας μεγάλην .ταινίαν είτε κύκλον έκτεινό- 
λ αξ ί ου  κα ί  ά πο τ ε λ ο ΰ σ ι  μέρος  αύτού. Τούτο εΐνε τό. μενον μεταξύ τών διεσπαρμένων τούτων τού ίδιου σωρού 
τελευταΐον αποτέλεσμά, είς το όποιον δύναται νά κατα- αστέρων, τινάς δ έ 'έκ  τών σωρών έκείνων δά ίδη έν σχήματι 
λήξη πάσα άνδρωπίνη έρευνα έν .σχέσει προς τήν έν τώ συμ- ομιχλωδών λωρίδων, άναλόγως προς τήν άπόστασιν αυτών.

• παντι δέσιν τού ήμετέρου πλανήτου και τού ήλίου, καί.διά  Τοιούτο δέ ακριβώς είναι καί τό φαινόμενον, όπερ παρου-
τούτο δά προσπαδήσωμεν νά παραστήσωμεν τήν δέσιν ταυ· σιάζει ήμκν ό ήμέτερος άστερόεις ουρανός μετά τού γαλαξίου.
την ολίγον τ ι σαφέστερον. , 'Ο  κάτοικος οίουδήποτε άστέρος άνήκοντος είς οιονδήποτε

'Η  ήμετέρα γή στρέφεται περί τόν ήλιον και λαμβάνει άλλον σωρόν, και έν γένειό κάτοικος ένός οίουδήποτε άστέ- 
παρ5 αυτού τό φώς καί τήν δερμότητά της. Ό  ήλιος άφ’ ρος.έντός τού ορατού ήμΐν σύμπαντος δά βλέπη έν τώ ού- 
έτέρου. εΐνε μέλος μεγάλου, τινός καί κατά πάσαν πιδανό- ρανώ τό αυτό ακριβώς δέαμα, δπερ βλέπομεν ήμεΐς από
τητα σφαιροειδούς σωρού απλανών αστέρων, είς τον όποιον τής γής.. Είς λοιπόν μόνος γαλαξίας υπάρχει καί ούχί,

, άν.ήκουσι πάντες οί αστέρες, τούς οποίους βλέπομεν διά τού ώς τινες . αστρονόμοι ίσχυρίσδησαν, γαλαξίαι τού γαλα- 
άόπλόο,. όφδαλμού, ίσως δε καί τό μέγιστον μέρος τών .διά ξίου, απαράλλακτα όπως δεν υπάρχουσιν αιωνιότητες τής 
τού τηλεσκοπίου όρωμένων αστέρων. Έ κτος τού σωρού τού- αίωνιότητος. 'Ο  γαλαξίας είναι ή ύψίστη τάξις του όν- 
του όπάρχόυσι καί αναρίθμητοι άλλοι σωροί άστρων, με- τος, ήν δύναται νά ίδη ό άνδρώπινος οφθαλμός, αριθμόν 
γάλοι καί μικροί, οίτινες εύρίσκονται έν τώ  χώρω είς ώρι- όμως καί μέτρον δι’ ήμάς δέν έχει. Ούδείς δνητός δ ά  δυ-

■ σμένας τινάς απ’ άλλήλων αποστάσεις. Άλλ5 οί αναρίθμητοι νηδή ποτε νά μάδη τι περισσότερον έν τού μεγάλο* τούτω
οδτοι σωροί των αστέρων δεν είναι άκανονίστως διεσπαρμένοι ζητήματι.
έν τω άπείρω χώρω, άλλ’ εύρίσκονται ώς έπί τό πλεΐστον ' (Έκ τον γερμανικοί*.)

;  — -------------

Ο Δ Ο Υ Ξ  Τ Ο Υ  E N G H I E N .

Ό .  έρευν.ών έν τη ίστορίοι τής πρώτης ναπολεοντείου βρόντητοι, ώς άν είχε προσβάλει αύτοός βλέμμα βασιλίσκου,
αυτοκρατορίας τήν άπαίσιον στιγμήν, καί*·’ ήν τό πρώτον ή . "Εντρομοι όπεχώρουν οί αύλικοί ότε έφάνη ό δεινός άνήρ,
τύχη δεικνύεται. ένάντία εις τήν άνυψουμένην δόξαν τού έχων τήν όψιν ώχράν καί σκυδρωπήν. Ό  φόβος έχάρασσε
ήρωος, νομίζει συνήδως ότι άνεύρεν $ύτήν έν τή  εναντίον εύρύν κύκλον κενόν περί αυτόν. Έπεκαλεΐτο τό συμφέρον
τής 'Ρωσσίας εκστρατεία ή πρότερον έν τώ ίσπανικω πο- τής πολιτείας, άπελογείτο μετά τής απηνούς πολιτικής άνώγ-
λέμφ. Πράγματι όμως ή περιπέτεια τού δράματος του- κης· έπρεπε τέλος νά δείξη άπαξ διά παντός είς τούς έχδροός
του λαμβάνει χώραν πολλω ένωρίτερον, προ του νά έπι- του, πρός τί ήτο ίκανός. Άλλ’ αυτοί οί διακεκομμένοι καί
δέση ό Βοναπάρτης τό στέμμα, έπί τής κεφαλής. Ή τ ο  ή απότομοι λόγοι δέν άπεδείκνυον άλλο ή ότι δ σκώληξ ήρ-
21. Μαρτίου 1804. Φόβος καί τρόμος .έπεβάρυνον κατά τάς χιζε νά δάκνη τήν συνείδησίν αυτού. 'O  Fouché έξεστόμισε
ημέρας ταυτας τήν ατμόσφαιραν τών Παριοίων.. 'Οπουδή- τήν, ήμέραν τούτην τάς περίφημους έκείνας λέξεις- „Αυτό
ποτε · καί άν τις ,έστρέφετο έβλεπεν όψεις σκυδρωπάς καί εΐνε μεγαλήτερον έγκλήματος — εΐνε σφάλμα!“ καί αύτός
πρόσωπα τεταράγμένα. . Έ ν  βαδυτάτη σιγή διηγούντο όί ό Ναπολέων ώμολόγησε βραδότερον έν Αγία Ε λένη , οπότε
άνδρωποι πρός άλλήλους ότι φοβερόν έγκλημα διεπράχδη ό Ιδιος βίος έφαίνετο έπιφυλασσόμενος αύτω έν ιστορική άπο-
τήν νύκτα έκείνην' ό Πρώτος 'Ύπατος συνέλαβε παρά παν στάσει, ότι κατ’ ούδέν τόν ώφέλησεν ό δάνατος τού δουκός
δίκαιον των έδνών έν-Βάδη πρίγκιπά τινα τού οίκου τών τού Enghien, αλλά μονον τόν έβλαψε. Διά τούτου τού
Βουρβώνων καί άπήγαγεν αυτόν είς Παρισίους· ένταύδα δέ άδεμιτουργήματος άπεξένώσε τάς καρδίας όλων, έκτοτε ήδό-
έντός ολίγων ωρών όύτος ,άνεκρίδη, κατεδικάσδη καί έτου- νατο μόνον νά έξαπατήση, νά έκπληξή καί νά τρομάξη. "Οταν
φεκίσδη ώς συνωμότης. · Τό άπίστευτον άπεδείχδ-η δυστυχώς δέ μετά δυο μήνας βραδότερον άνέβη έπί τού αύτοκρατορι-
τά  μάλιστα άληδές. 'Ο  νέος δούξ τού Enghien έφονεύδη κού θρόνου, έφερεν ήδη έφ’ εαυτού τά  σημεία τής μοίρας,
έπιβρύλως υπό τής ναπολεοντείου αστυνομίας έν τινι τάφρο* Ούδέν εύνοητότερον ή ό ζήλος μεδ’ ου οί Βοναπαρτι-

. τού φρουρίου τών. Vincennes, καί ότε ή άδ-εμιτουργία- έγέ- σταί προσπαδ-ούσι νά καθ-άρωσι τό εϊδωλόν των άπό ταυ-
νετο γνωστή έν Πάρίσίοίς. κατέλαβε τούς πάντας άπερίγρα- της Ιδίως τής .φονικής κηλΐδος. .Ή  φοβερά άδτη ΰπόθ-εσις
πτος τ$ιραχή,\.. Πρώτην φοράν τότε κατεγόουν οί Γάλλοι φέρεται άκαταπαυστως καί τώρα ακόμη είς τό  φώς. Προ
ποιον δηριώθη δεσπότην ανύψωσαν... ύπεράνω έαυτών. Αυτό- ολίγου Ιτ ι Ιπανήλδεν είς αότήν ό χρίγκηψ Βίκτωρ Ναπολέων
πτης τις γράφει ό τι ή. κοινή γνώμη ήτο έκείνην τήν ήμέραν έν τη  κατά τοδ. Taine πραγματεία αύτού- κατ’ αύτόν εΐχεν
μάλλον ανήσυχος ή κατα τόν απαγχονισμόν Λουδοβίκου ΙΣ Έ . ό πρώτος ύπατος τήν πρόδ-εσιν νά χορηγήση είς τόν δούκα
καί_/ή κυρία, de Kémnsat μάς έκδ·έτει μετά -τρομακτικής τήν χάριν, οί υποτελείς όμως έβιάσ&ησαν υπέρ τό δέον δυσ-
άληδ-είας τήν Ιντύπωσιν ήν προόξένησεν ή είδησις είς τήν τυχώς μέ τήν έκτέλεσιν τής. καταδίκης. Οί υποκείμενοι
άμεσον ακολουδκαν τοδ πρώτου υπάτου. Ιίάντες έμειναν έμ- όμως ούτοι ουδέν δ-έλουσι νά ήξεύρωσι τού συγκινητικού
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μυδ·ου. Είς δωδεκάδας βιβλίων καί φυλλαδίων άπέτριψαν 
άφ5 εαυτών τήν φονικήν εύ&ύνην, καί μία μόνον φωνή λείπει 
είσέτι ήτις ιδίως &ά ήτο άρμοδία νά διαφωτίση τήν περί- 
πλοκον υπόδ-εσιν, ή τού Talleyrand. Είς τάς Αναμνήσεις 
του, αΐτινες κρατούνται άκόμη μυστικαί, λέγεται ότι ολό
κληρος τόμός πραγματεύεται τόν δ-άνατον τού δουκός τού 
Enghien. Έ ν  τφ  μεταξύ δε προσχαδ-ούσιν άλλοι νά άνε- 
ρευνήσωσι τήν άλήδειαν. Κ ατ’ αύτάς έξεδόδ-η πάλιν έκτε- 
νές έργον περί τού δυστυχούς δουκός περιέχον πολλά νέα 
καί άξια μνημονεΰσεως, δι’ δπερ ήμεΐς δεν άπηξιώσαμεν νά 
άφιερώσωμεν όλίγας γραμμάς είς τήν μνήμην-τού συμπαδη· 
τικού μάρτυρος.*)

'Ο  δούξ του Enghien έγεννήδη τω 1772 έν τφ  λαμ· 
πρω έκείνω μεγάρω τού Chantilly, όπερ έδώρησε προ μικρού 
ό δούξ τής Ώ μάλης μεδ·’ δλων αυτού τών πασίγνωστων 
συλλογών είς τό γαλλικόν Ίνστιτούτον. 'Ο  δούξ τής Ώ μά
λης έκληρονόμησε τό μέγαρον καί μετ5 αύτού κολοσσιαίαν. 
περιουσίαν άπό τού πατρός τού .Enghien, του δουκος του 
Bourbon, δστις άπηγχόνισεν έαυτόν ή κατ’ άλλους άπηγ- 
χονίσδ'η — αγνοείται ποιον έκ τών δύο εΐνε το βέβαιον 
— έκ του παραδώρου τού κοιτώνος αύτού. Ό  δούξ τού 
Bourbon ένυμφεύδη τω 1770 μίαν δεσποινίδα d’Orléans- 
Σπάνιον νά ευρεδ'ώσι δύο άνδ-ρωποι άνομοιοτέρου χαρακτή- 
ρος. Ή  Λουίζα d’Orléans έκλινε προς τάς νέας ιδέας, έν- 
ταυτω όμως είχε μοναδικήν εύσέβειαν άν καί άφήκε τόν 
νυμφίον νά άπαγάγη αυτήν έκ τής μονής. Ουτος δέ, ακλό
νητος συντηρητικός, έκτός μόνον έν τω ζητήματι τού έρωτος 
καί .τού γάμου, έφαίνετο συναγαγών έν τη ψυχή του πάσαν 
τήν κουφόνοιαν τού αίώνος αύτού, ,έκπροσωπών δ ι5 εαυτού 
πάσας τάς δ-ελκτικάς κακίας τής έποχής του. ‘Ο υίός του 
περιγράφεται ώς κατά τ ι μέν βραχυσωμότερος, έξαιρέ- 
τως όμως ευκίνητος καί λεπτός νεανίας, ,.τό πρόσωπον 
ήρωος καί κακού υποκειμένου“. 'Η  περιγραφή ένδ·υμίζει 
τον πατέρα μάλλον ή τόν υίόν. 'Ο  δούξ τού Bourbon, 
όστις έπέπρωτο, όπως καί ό υίός του, νά λάβη τοσοϋτον 
οίκτρόν τέλος, ήτο κα&’ δλην τήν ζωήν του οτε μέν ήρως 
ότε δέ δόλιος, πρός τό παρόν δέ μάλλον τούτο ή έκεΐνο. 
Κατήγετο έκ τού οίκου τών Condés, γένους υπερήφανου καί 
δ-ρασέος μέ αίμα στασιαστικόν είς τάς φλέβας· Συχνότατα 
εΐχον ανυψώσει οί υπεροπτικοί οδτοι έξάδελφοι τού βασιλέως 
τήν σημαίαν τής άντάρσίας έναντίον αύτου τού βασιλέως. 
Έ ν  τω δουκί όμως του Bourbon δέν έξεδηλούτο ή σπανίως 
ή πατροπαράδοτος αυτη ορμή' πρό παντός είχε διάδ-εσιν 
πρός διασκέδασιν. "Ηδ-ελε νά ψυχαγωγήται ένω ή σύζυγός 
του ήτο βεβυδασμένη είς ένδ-ερμον προσευχήν. Τό τεκνίον 
έμεινεν είς τήν διάκρισιν &εραπαινίδων, ένεκα τής άμελείας 
τών οποίων ολίγον έδέησέ ποτε νά καή έν τοΐς σπαργάνοις. 
Έ ν  έτει 1780 έχωρίσδ-ησαν οίκειοδ·ελώς οί σύζυγοι καί ό 
παΐς ένεπιστεόθ-η εις τινα έφημέριον, όστις ευτυχώς έξεπλή- 
ρωσε τό καδ·ήκόν του λίαν εύσυνειδήτως. Ούτως ηύξήδη 
c νεαρός δούξ /ν Chantilly παρημελημένος υπό τών γονέων, 
δίκην ορφανού.

Μετ’ ολίγον, έπήλ&εν ή μεγάλη έπανάστασις. Ό  πατήρ 
τού. Enghien καί ό πάππος αυτούς ό πρίγκιψ τού Condé, εύ- 
ρίσκοντο μεταξύ τών πρώτων Μεταναστών, ό δέ νεαρός δούξ- 
ήναγκάσδη αίφνης καί αύτός νά άρ-χίση τυχοδιωκτικόν πλά- 
νητα βίον. Ό  εύδ-υμος χαρακτήρ του φαίνεται ότι ουδέποτε

*) Le duc d’Engbien p a r Henri Welsebinger. Paris 1888. Li- 
brairie Pion. .

Ιγκατέλιπεν αύτόν άν καί εΐχεν ώς συνοδοιπόρους φροντίδας 
τε καί στερήσεις. Οίε ύγενεΐς κύριοι, οί συνει&ισμένοι είς παν- 
τοίαν δαψίλειαν,.ευρίσκοντο πολλάκις είς δεινήν αμηχανίαν 
πού νά κλίνωσι τήν. κεφαλήν των, πώς νά στρώσωσι. τήν 
τράπεζαν των. Έ παΐται ρ,ε ήγεμονικά ονόματα, περιεφέροντο 
κα9’ άπασαν τήν Ευρώπην, διενυκτέρευον σήμερον Ιν Του- 
ρίνφ, αυριον έν Βενετία, μεδ-αύριον έν Βιέννη, Στουτγάρδη, 
Καρλσροόη, Βορματία, Κοβλεντία. Ούδαμου ήγαπάτο ή 
παρουσία τού πλάνητος τούτου εύγενούς όχλου, τό ολιγώ- 

• τερον δέ έκεΤ όπου άνέμενον άνοικτύκαρδον υποδοχήν. „Είς 
τυχοδιώκτας, έπαίτας καί Μετανάστας εΐνε άπήγορέυμένη1 ή 
διαμονή“ άνεγίνωσκέ τις τότε είς τάς πύλας πολλών γερμα
νικών-πολιχνίων, καί μόλις μετά βίας έδεικνύοντο όί ανώ
τερα αξιώματα κατέχοντες μάλλον φιλόξενοι τών δημάρχων 
καί πρόεστώτων τών κωμοπόλεων. Αυτοί-οί Μετανάσται ησαν 
οχληροί ξένοι, οίτινες δέν έπραττον άλλο ή να έκδέτωσιν, 
χάριν εύγνωμοσύνης φαίνεται, τούς ξενίζοντας.' Ή ρχεν έτι 
ό βασιλεύς έν Γαλλία, οδτοι όμως δέν έλάμβανον πλέον υπ’ 
όψιν τούς λόγους καί τάς χροσταγάς του. ΉΘ·ελον να δέι· 
χδ·ώσι βασιλικώτεροι τού βασιλέως, πράγματι όμως ήταν 
έπαναστατικώτεροι τών Επαναστατών, έκαμνον, ώς έάν ό 
Λουδοβίκος ΙΣ Τ \ δέν-σύγκατεριδ-μεΐτο πλέον έν τοΐς ζώσιν, 
έγκα&ίδρυον έν Κοβλεντία έπίσημον κυβέρνησιν, διώριζον 
υπουργούς, άπέστελλον πρ,εσβεύτάς είς τάς ξένας Αύλάς, 
έ&εώρουν Ιαυτούς ώς τήν άληδ-ή Γαλλίαν, καί μετά περι- 
φρονήσεως άνελογίζοντο τήν πέραν τού 'Ρήνου έλεεινήν χώ
ραν όπου ήρχεν έν μέσψ απερίγραπτων κινδύνων καί ταλαι
πωριών ατυχής βασιλεύς. Ουτος παρεκάλει, διέταττε νά 
άφήσωσιν έπί τέλους κατά μέρος αύτάς τάς απαίσιους.ένερ- 
γείας, αΐτινες έπεβάρυνον μόνον τήν δ-έσιν του, έπετεινον τον 
κίνδυνον — οί έν Κοβλεντία ήρωες έφρασσον τά  ώτά τω ν  
προυτίμων νά καταστραφώσιν ή νά άνεχδώσι τον δ-ρίαμβον 
τής Έπαναστάσεως. Έ ν Γαλλία, έν Παρισίοις, έν μέσφ τής 
δυέλλης δά  ήτο αύτή ή &ρασε~α στάσις λίαν έντιμος, άλλ’ 
έν Κοβλεντία, όπου δέν έφδανεν ούδέ ό ήχος τού έπαναστα- 
τικού τηλεβόλου', πλησίον τών δ-ελκτικών κόλπων τών κυ
ριών Balbi καί Polastron, αίτινες καδ-ήδυνον τήν έκουσίαν 
έξορίαν τών αδελφών τού βασιλέως, ήτο όλη αυτή ή δια
γωγή ακατονόμαστος ασέβεια κατά του οίκτροΰ μονάρχου, 
.όστις έδέησε δια τής Ιδίας ζωής νά άποτίση τόν ευτελή 
ήροκσμόν τών αδελφών καί έξαδέλφων του. ,,Οί δειλοί'.“ 
άνέκραξεν ή Μαρία Αντωνία όταν έμα&εν ότι ό κόμης τού 
:Ärtöis καί οί πιστοί του έξώ&ησαν τάς δυνάμεις είς τήν 
διάμαρτυρησιν τού Pillnitz, καί αύτός δέ ό δούξ τού En
ghien φαίνεται ότι παρά τήν νεότητά του κ'ατενόήσε το 
αναξιοπρεπές τής τοιαύτης διαγωγής. „Πας νέος Γάλλος 
πρίγκιψ ανήκει έν τούτφ τώ αίώνι έκεΐ όπου πίπτουσι βολαί 
τουφεκίων“, γράφει πρός τινα φίλον, καί είς τους δράσεις 
■αυτούς λόγους Ιγκειται οίονεί' προαίσδησις τής μελλούσης 
[τύχης του. Μετ5 ού πολύ έμελλε νά ευρη ευκαιρίαν όπως 
κορέση τήν ένδερμον πρός το  στρατιωτικόν _έπάγγελμα ορ
μήν άύτού.

' 'Ο  πρίγκηψ Condé διωρίσδη υπό τής έν Κοβλεντί^ γαλ
λικής κυβερνήσέως αρχιστράτηγος τής στρατιάς τών Μετα*. 
ναστατών. 'Η  στρατιά αυτη δέν εΐχεν εί ¡¿ή το μέγα σφάλμα 
ότι δέν υπήρχεν έτι έν τή  πραγματικότητι καί ότι έπρεπε 
πρώτον νά στρατολογηδή. Τή προσκλήσει τού πρίγκιπός 
συνήχδησαν όλίγαι χιλιάδες βασιλοφρόνων, ιδίως νεαροί εύ- 
πατρίδαι, καί άπετέλεσαν οδτω τήν καλουμένην στρατιάν 
του Condé. Μετά τών Συμμάχων έπρεπε νά πολεμήσωσι
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κατά τής Γαλλίας. Ή  Αυστρία παρείχε κριδήν καί διπυρί- 
την, ο ΙΓίττ '¿χρρήγίΐ'τάς Γουινέας του, ή αύτοκράτειρα Αι
κατερίνη έπεμπε πρός'έπικουρίαν άφ&ονα ρούβλια. Οί νεαροί 
κύριοι του '„ευγενοΰς Πεζικού“ καί του ,,εύγενούς 'Ιππικού“ 
έμάχοντΟ; μετά μεγάλης-γενναιότητος, ώς ,,ήρωες καί κακά 
υποκείμενα“,-¿πΐ" κεφαλής δέ αυτών ό νέος Enghien. Καί 
ό πατήρ άυτου έδείχδη κατ’- άρχάς ανδρείος, άπεσύρδη όμως 
μετ’ ¿λίγον άνεκα πληγής.-τινος,είς Αονδϊνον, όπου, άποζών 

Ιτησίου μφσθ-Ου ουχί-.^ΰκαταφρονήτου, έπάλαιεν έκτοτεκαί 
μετ’ έπιτυχίαςτπρός τήκψυχρότητα ωραίας Λαίδης. 'Η  φήμη 
των κατορθωμάτων του έφτασε- μέχρι των ώτων του υιού 
αύτού.’».«Παρακαλώ δ ιά .τινας μικράς αδιακρισίας ως πρός 

. τάς iy Αόνδίνι·* έπιτυχίας ΊΓμών“, εγραφεν ό νέος πρός τον. 
γέροντα, „όλοι δέν δόνανται να «παιτήσωσι παρ Γμων σιω
πήν.“ Εϊνε «ςιοπαρατήρητον πως ό. πατήρ διάγει έν Ά γγλί^ 
εύχάριστον έξόρίαν, ένω ό υιός υποφέρει μετά (θάρρους πάσας 
τάς κ«κουχίας.;καί ταλαιπωρίας του στρατιωτικού βίου. Εϊνε 
αγαπητός παρά φίλω καί έχ&ρφ, όμοίως δέ καί αυτός αγαπά 
φίλον .καί· έχ&ρόν' έπείδή άμφό.τέροι εϊνε Γάλλοι. Ένταύτφ 
έηαινέι τήν ανδρείαν των βασιλικών καί των δημοκρατικών. 
,,Άλλ’- οδτοι'εΐνε.&εοί!“ ανακράζει ποτε ένώπιον ήρωϊκως μα- 
χομένου δημοκρατικού-τάγματος· οί δε έπαινεδέντες άπο- 
δίδουσί μετά τόκου τον -έπαινον λέγοντες προς τους βασι
λικούς·;'„Σείς ;ή&έλετε παράσχη άρίστούς δημοκρατικούς.“ · 

Άλλ’ .¿ πολεμικός σάλος ¿κόπασε πάλιν καί τότε παρ- 
, ήχ&·νΐ ή Ιρώτησίς τ ί  έπρεπε να άπογείνη μέ την στρατιάν 

του Coudée Αδτη ήτο στενοχώρια δι’ όλος τάς-.δυνάμεις. 
Τ ί έμελλε νά καμωσι μ ί αύτο το στίφος των εύγενών μι
σθοφόρων, το ; ¿ποιον κατανήλισκεν άπειρον χρήμα καί ήδύ- 
νάτο νάάποβή  αφετηρία άκαταπαύστων διπλωματικών δυσ
χερείων;; Τότε -πβοσέφέρθη ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας 
Παύλος Α'. :: νά- άναλάβη όλον το πλή&ος με ώρισμένας 
συμφωνίας· είς την υπηρεσίαν του, καί ήμέραν. τινά έπιβιβά- 
ζονται -τετρακισχίλιοι Γάλλοι Μετανάστάι υπό- τόν δούκα 
του Enghien έν 'Ρατισβόννη είς μικρόν στολίσκον έπί του 

. Δουνάβεως, όπως δ ιά  τής Αυστρίας πλεύσωσιν είς. τήν Πο- 
λακίαν,. -'Ο  -Τζίρος τόίς ■ ώρισε στρατόπεδα έν Πολωνία. 
Έ κ ε ϊ περίέμενον .&λιβεράί δοκιμασίαι τούς εύθυμους Γαλά- 
τας. .’Η-, νοσταλγία έμαίνετο μεταξύ αυτών δίκην μεταδο
τικού "ΐξυρετού.καί. μόλις ήδύνατο να καταπολεμη&η δι’ έπι- 
πόνων στρατιωτικών ασκήσεων,ή δ ι*  τής παραστάσεως δρα- 

. . .  . μάτων. του 'Ρακίνόυ. καί'Μολίέρου,. άτινα προς ίδιαν των
τέρψιν έδίδασκον οί εύπατρίδαι. Καλλίτερου όμως ύπέφερεν 
ό νεαρός, δούξ τήν μονοτονίαν τού έλώδους καί πεδινού 
τούτου μέρους. Έ ν  Γερμανία ·?δη είχε συνάψει στενάς σχέ- 

- σεις μετά  τής πριγκιπίσσης Καρλόττης Rohan, καί τη  συμ
βουλή του· αδτη ·τον ήκολοΰδησεν είς τήν 'Ρωσσίαν συνο- 
Βευομένη υπό τ ο ύ . θείου αυτής τού Καρδιναλίου Rotan, 
οστις, μετά τήν περίφημον έκείνην υπόθεσιν τού περιδέραιου, 
εΐχε πορευθή καί αυτός μεταξύ τών Μεταναστών. Ή  πριγ- 
κίπισσά ήτο :κάτά Ιξ  έτη πρεσβυτέρα τού δουκός. Δέν φαί
νεται· οτι ήτο; ωραία, ήσκει όμως διά τής λεπτής. γυναι- 

. κείάς· φύσεως. αύτής,· διά τής καρδίας καί τού πνεύματός 
της παράδοξον, θέλγητρον 4πί τού εύ«σ&ήτου καί κάπως 
κουφού χαρακτήρος τού νεανίου. Μόνον αυτή ήδυνήθη νά 

, τον ,δεσμεύση. 'Ο  πάππος, παρ’ ω διετηρεΐτο ακέραιον το 
άρχάΐόν όπερήφανον οΐκόγενειακον φρόνημα των Coudés, έπε- 
θύμεί νά · τον ίδη νυμφευόμενον μέλος οίκΟυ βασιλεύοντος, 
μίαν άρχιδούκισσαν ή  μίαν μεγάλην δούκισσαν. 'Ο  έγγονος 
δέν αντέλεγε μέν, συνεζεύχ&η όμως έν άκρα σιγή μετά τής

Ικλ8κτής._ τής καρδίας του, ήτις κκ&’ όλον τό διάστημα τής 
ζωής διέμεινε πιστή παρά τό πλευρόν του.

Άλλ’ αί &·όελλαι ,καί.αί ταραχαί δίν είχον παρέλ&ει δια 
παντός. 'Ο  έναντίον τής Γαλλίας πόλεμος ήρχισεν έκ νέου, 
ή . στρατιά τού. ΚονδΙ έπήλ&εν υπό τάς διαταγάς τού Σου- 
βαρώφ, περιήλύεν όμως έπειτα είς αγγλικήν μισ&οφοράν, έρ- 
ρίφ&η δέ πάραυτα ώς άχρηστον οικιακόν σκεύος τήδε κάκέισε 
μέχρις δτου διελύ&η είς τά  έξ ών συνετέδη. Έ ν ετει 3800 
συνέκειτο είσέτι έκ 5848. στρατιωτών καί 1007 αξιωματικών, 
ου.τως. ώστε σχεδόν.άνά πάντα ,πέμπτον άνδρα άνελόγει εις 
αξιωματικός. Έ να  ενιαυτόν βραδύτερον διελύύη τό σώμα 
μετά έννεαετή δπαρξιν καί οδτως έληξε μία έκ τών παρχδο- 
ξοτάτων στρατιωτικών ’Οδυσσείων. Τό τελικόν κεφάλαιον 
έλαβε χώραν έπί αυστριακού έδάφους, έν Στυρίά καί Καριν- 
&ία, όπου τό κα&·’ όλον τόν κόσμον περιπλανώμενον σχεδόν 
αδέσποτου ,πλή&ος έστησε τά  τελευτάΐα στρατόπεδα αύτού. 
'Ο  πρίγκιψ Κονδε μετέβη είς Βιέννην όπου έτυχε ψύχρας 
υποδοχής, ένώ ό έγγονός.του, μετά βραχεΤάν έν Μαριατρόστ 
παρά τό Γράτζ διαμονήν έδραμεν είς τάς. άγκάλας τής θελ
κτικής αυτού συμβίου. Έ ν -τώ βαδείω πολιχνίω νΕττενχαϊμ, 
πλησίον τών ορίων τής Αλσατίας, έν τή  έκκλησιασΐική περι
οχή τού Καρδιναλίου Rohan κατέλυσε παρ’ αυτή, καί έκεί 
τόν εδρεν ή. οίκτρά αυτού μοΤρα.

Έ ν  Γαλλόφ έπεκράτει.πάλιν-σιδηρά τάξις. 'Η  ταραχώδης 
έποχή πάρήλ&ε καθ·’ ήν πάντες μετά πόδου άνεζήτουν ένα δε
σπότην καί σωτήρα, καί ¿πότε ό Talleyrand έσκέπτετο μετά 
πάσης σοβαρότητος νά άναβιβάση έπί τού γαλλικού &ρόνου 
μέλος τ ι τού οίκου τών Hohenzollern· ό πρώτος ύπατος κα- 
τώκει είς τάς Tnileries,. Εκείνος δστις έκαλεϊτο Λουδοβί
κος 1Η': εΤχεν άπατη&ή οίκτρώς έν αότώ. Ένόμιζεν ότι ήδύ
νατο νά- προσκτήση δ ι’. έαυτόν τόν Βοναπάρτην. ώς άλλον 
Μόγκ· οδτος όμως άπήντησεν αυτω ότι έ Βουρβώ^ος δ ίν  δ-ά 
εύρη. τήν οδόν πρός τόν ,&ρόνον ή ύπεράνω έκατοντακισχι- 
λίων πτωμάτων. 'Ο  αδελφός τού βασιλέως, 6 κόμης τού 
Artois, δάν έκαμε ,πολλάς δυσχερείς διπλωματικάς απόπει
ρας· ήλπιζε νά έπιτύχη συντομώτερον τού σκοπού Ιάν έφό- 
νευε τόν Πρώτον 'Γπατον. Τό ότι ό Βοναπάρτης αντέταττεν 
είς τάς βασιλικάς συνωμοσίας τήν είρκτήν καί τήν λαιμητό
μον, τό οτι πρός ασφάλειαν τής πολυτίμου ζωής αύτού είσ- 
ήγαγε καί αύ.τήν τήν βάσανον — ταύτα πάντα δύνανται μεν 
νά αίτιρλογη&ώσιν, άν καί ούχί νά δικαιολογηδώσιν εϊς τινας 
περιπτώσεις.· ’Ακατονόμαστος καί ανεξήγητος μένει μόνον 
ή πρός τόν έντελώς ά&ώον δούκα τού Enghien ώμότης 
αύτού. 'ϊπάρχουσι τώρα αποδείξεις ότι έ δουξ άπεδοκίμασε 
σαφώς τάς έκ Λονδίνου ένεργουμένας συνωμοσίας καί έπι- 
βουλάς. ,,Άπόζουσι μωρίας“, εΐπέ ποτε, καί άλλοτε- „Περι
φρονώ πάντα ταύτα.“ νΗτο εύδύς στρατιώτης, δστις άπη- 
χδάνετο ώς άνανδρους τάς σκευωρίας τού μεσονυκτίου. Τό 
σφάλμα του ήτο .ό ανύποπτος νεανικός χαρακτήρ αύτού. 
Έ ν  τοΰτοις κατφκει τοσούτον πλησίον τών συνόρων! Μία 
κίνησις, καί ευρίσκετο ¿ντός τών ο’νόχων τού αγρίου λέον- 
τος. 'Ο  δούξ Ιστηρίζετό έπί τού δικαίου τών έδνών. ..Νά 
είσβάλη Ιν μέσω τής ειρήνης είς γειτονικήν χώραν, όπως 
«Ιχμαλωτίση Ινα.,ήσυχον κάτοικον αυτής — μεγαλήτερον 
τούτου ανοσιούργημα δέν ήδύνατο νά συμβή! ΤΩ άμοιρον 
δίκαιον τών έδνών! 'Ο  κατέχων. τήν υπεροχήν το άφίνει νά 
ίσχύη ένόσω τόν ωφελεί. 'Ο  Βοναρπάρτης εΐχεν αποφασίσει 
νά δώση άπαξ διά παντός είς τούς έχ&ρούς του άποτρόπαιον 
παράδειγμα. Δαίμων τις -4  καθ·’ *  λέγεται, ¿.Talleyrand — 
τω  έψιδύρισε νά μεταχεφισδή είς αύτον τόν παραδειγματι-

Ο Ι Α Τ Ρ Ο Σ .  
£ίκών ύπό Hans Bachmann.



308 ΚΛΕΙΩ.

σμόν «1 δυναφόν πρίγκιπά τινα τού Βουρβωνικου οίκου — στ ί  ι π'άρχει σήμερον ότι έδωχε τό  παράγγελμα του γεμί-
διά và λ«βη είς τήν έξουσίαν του τον δούκα του Enghien σμε. ,’ος των όπλων μίαν ώραν προ τής συντάξεως τής κατα-
δέν απητεΐτβ η να διαβή τον Ρήνον·· έχ’ αυτου λοιπόν έπε* δικαστικής άποφάσεως. Μόλιςεΐχον έχπληρώσειοίάξιωματικοί
σεν ή έχλογή. Αν καί οϋδέν εΐχΟν νά φοβηθώσιν έκ μέρους το καθήκον των, έλαβεν είς τήν έξουσίαν του τόν αιχμάλωτον
του ανακτος τής Βάδης, έγένοντο όμως έξοπλισμοί ώς πρός' καί Ιτόυφέχισεν αυτόν έν βαθύτατο» σκότει τής νυχτός —
μικραν έκστρατείαν. Το πολίχνιον Έ ττενχα ΐμ  έπρεπε να λέγεται δτι τω έκρέμασαν φανόν περί τόν λαιμόν — έν τή
περικυκλωθή έξ όλων των μερών. Δύο στρατηγοί διηύθυ- τάφρφ του φρουρίου. Απέθανεν ήσύχως καί άπλώς, ώς κλη-
νον το κίνημα. Τριακόσιοι δραγώνοι μέ τεσσάρων ήμερων θής ήρως. Οί χωροφύλακες άπεποιήθησαν μετά χεριφρονή-
έφόδια Ιμελλον νά έχιφέρωσι τήν κυρίαν έφοδον όρμώμενοι σεως τό προς ανταμοιβήν τής θανατώσεως προταθέν αυτοΐς
άπό Schlettstadfc· τριακόσιοι άνδρες έφεδρεία μετά τεσσάρων άργυριον.. Μόλις κατεχώσθη ο νεκρός ήλθεν ό μικρός Μο-
τηλεβόλων έτοποθετήθησαν èv Kehl, μία ίλη Ιππικοί έν ' χιλώφ ΰλακτών. καί ωρυόμενος. Ούτως έχυσε τουλάχιστον 
Wilstadfc·- προς. τουτοις δέ έλαβεν ό φρούραρχος του Neu- έν εύαίσθητον ον δάκρυα φιλάνθρωπα έπί του τάφου αυτοί 
Breisaeh διαταγήν νά πέμψη έκατόν άνδρας μετά δυο τη- του δυστυχούς.
λεβόλων έπί τής δεξιάς όχθης το» 'Ρήνου. ’Εν τφ  ύπο του Αξιομνημόνευτου εΐνε έπί πόσον χρόνον ιίπήρξε δυνατόν
Βοναπαρτου υπογεγραμμένη» Ινταλματι συλλήψεως διά τούς νά άποκρυφθή άπό τής Ευρώπης τό ανοσιούργηματής2·,.Μαρ- 
στρατηγούς έλήφθη πρόνοια δι’ όλας τάς περιπτώσεις αίτινες τ(ου. Ό  ¿ρύξ του Βουρβοίν δέν έπληροφορήθη τον θάνατον
τυχόν ήδύναντο να συμβώσι. Το διάταγμα σώζεται έτι έν του υίου του ή τήν 4 . ’Απριλίου. Ευχαρίστως ήθελεν έξεγεί-
τόις αρχείο ις του γαλλικού κράτους. Ώσεί προς χλευασμόν pst δλον τον κόσμον έναντίον του Τρομερού, άλλ’ ό κόσμος 
του δικαίου καί τής δικαιοσύνης φέρει έπί κεφαλής έμβλημα έμενεν αναίσθητος προ τής παντοδυναμίας του. Μόνον ή 
παριστών τ-ήν είχόνα τής" Δίκης. Αλλά καί ούτως ήδύνατο 'Ρωσσία έτόλμησε νά παράσχη λόγους είς τήν γενικήν άγα- 
ο δουξ. νά διαφυγή από τάς άγκάλας τής υπόπτου θεάς, νάκτησιν, έν 'Ρωσσία όμως άπεστραγγαλίσθη πρό τινων έτών 
έάν δέν Ικώφευεν είς όλας τάς προτροπάς. Καί αυτή ή ό αυτοκράτωρ Παύλος Α \  ουδέ ήτο ό Talleyrand 6 άνθρω- 
υπερήφανος^ «'^τοπεποίθησις δέν εΐνε τρανότατον δείγμα τής 7ίος δστις δέν ήθελε δραχθή τής ευκαιρίας τούτης όπως 
έντελούς'αύτου-άθωότητος,' Είς μάλιστα έκ των είς συμ- άποστομώση τούς'Ρώσσους διά τής καταδείξεως τής βίαιο* 
πρίξιν κάταδεδίκασμένων' άξιωματικών μάτην τόν προέτρεψε πραγίας ταυτης. Τό Βερολίνου έπέστρεψεν άποσφράγιστον 
ναλ άβη μέτρα προς σωτηρίαν τής ζωής του. Ουτω λοιπόν τήν διαμαρτύρησιν του Λουδοβίκου ΙΗλ Ό  έν Βιέννη Γάλ-

‘ έξετελέαθη. ή έπιβουλή. τήν νύκτα τής . 14. Μαρτίου 1804. λος πρεσβευτής έλαβεν οδηγίας παρά του υπουργού ‘αυτού,
Μετά βραχεΐαν κρατησιν' έν Στρασβούργε» άπήχθη ό Δούξ. έάν τυχόν γείνωσιν αύτώ παρατηρήσεις περί είσβολής έν 
είς Παρισίους, δπόυ,.αφίκετο την 20 καί έφυλακίσθη πάραυτα Βάδη έναντίον του δικαίου τών έθνών νά άχοπέμψη αυτάς 
έν τω φρουρίφ τών Βιγκεννών. Είς ούδένα έπετράπη νά τον μετά χλευασμού καί μυκτηρισμού. Τρεις, ήμέρας μετά τήν 
συνοδεύση· τφ  άφήκαν μόνον κυνάριόν τ ι όνόματι Μοχιλώφ, θανατικήν έκτέλεσιν έδόθη μέγας χορός παρά τφ  Ταλλεϋ- 
τό όποιον εΤχε: φέρει έκ ‘Ρωσσίας. Τό ζώον εΐχεν ' άκολου* ράνδω. Έ ν  τούτοις καί ό αβρός διπλωμάτης καί <5 Σαβαρύ 
θήσει τόν κύριόν του είς Στρασβούργον καί δέν έννόει κατ’ .ό ωμός χωροφυλαξ άνυψώθησαν είς υψηλά αξιώματα, έτυχον 
ούδένα τρόπον , νά τόν έγκατάλείψη. Μόλις φθάσαντα, ήμι- μεγάλων τιμών έπί Παλινορθώσεως. Ό  εις έκυλιε τώρα τήν 
θανή έκ- πέίνης καί κοπώσεως, παρουσίασαν τόν αιχμάλωτον ευθύνην πρός τόν έτερον, καθείς έζήτει νά νίψη τάς χεΐράς 
ένώπιον στρατοδικείου. ΕκεΤ δεν υπήρχεν ούτε συνήγορος του, μέχρις οδ εΐρων τις έξέφρασε τέλος τήν είκασίαν δτι 
ουτε κατήγορος. Οί αξιωματικοί ήξεόρον μόνον ότι έπρεπε ό ατυχής' Δούξ έφόνευσεν ό ίδιος εαυτόν κατά πάσαν πί
να Ικφέρωσι κώταδικαστικήν άπόφασιν' καί πράγματι έξέφε- θανότητα. Ή  σύζυγος ιού Enghien, αδελφή του ίδρυτού 
ρον αυτήν άνευ ̂  δισταγμού, άνευ αναβολής άφίνοντες είς τού αυστριακού κλάδου του οΐκου Rohan, «πέθανεν έν Πά
τους νομικούς να δώσωσιν έπειτα είς τήν άπόφασιν τύπον ρισίοις τφ  1841.
παραδεκτόν. „En appliquant le paragraphe . . .  de la loi Σπανίως διεπράχθη πολιτικόν έγκλημα μετά τσσαυτης 
du . . . ainsi conçu . . ,. λέγει αυτολεξεί έν τώ άπαισίω ' ψυχραιμίας, έμοίως όμως σπανίως έξιλεώθη τοσοΰτον βαρέως. 
τούτω έγγρώφφ. Τά κενά^συνεπληρώθησαν μετέπειτα ,μέ Ό  δούξ το? Enghien άπέτισε τάς αμαρτίας τών φανατικών, 
παράγραφον νόμου, καθ’ όν ώρίζετο ποινή θανάτου διά  οΐτινες εΐνε ή κ«τάρα παντός πράγματος, τόν θάνατον όμως 
παντα συνωμότην. Ωπω'σδήποτε καλλίτερον θά ήτο διά αυτού έξεδικήθησαν τά  στρατεύματα τών Συμμάχων. Τήν 
τόν Δούκα αν είχε νά κάμη μόνον μέ στρατιώτας. Ή  άπό·- 21. Μαρτίου 1804 ήνοίχθη έν μόνον στόμα, όπως εΐπη τώ 
φασις^δέν θα έξετελειτο αμέσως, θα  έκερδίζετο καιρός, ίσως Πρώτη) Υπάτη» τήν αλήθειαν κατά πρόσωπ.ον. ,Αυτήν τήν κη- 
τό παν θά  Ισώζετο. 'Ο  Βοναπάρτης ήδύνατο νά μεταβάλη λϊδα ουδέποτε θά δυνηθης νά τήν έξαλείψης, θά  σοι έπιφέρη 
γνώμην μετά τήν παρέλευσιν τής νυκτός. Αλλ’ ό Σαβαρύ, δυστυχίαν!“ εΐχεν άνακράξη ή Λαιτικί* Βοναπάρτου καί ό έν 
ό άρχηγός τής χωροφυλακής, ό έμπεπιστευμένος τήν θανά- Α γία Ελένη αίχμάλωτος'άνεμιμνήσκετο καθημερινώς, άνά 
τωσιν έβιάι^η, 'προφανώς έπειδή διετάχθη νά σπεύση. Γνω- πασαν ώραν τής άπαισίου προφητείας τής μητρός αύτού.

Η Ο Μ Ι Χ Λ Η  Ε Ν  Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ω .

Λίαν^ διαδεδομένη έπί τής ευρωπαϊκής ήπείρου εΐνε ή κής χωροθτσίας , όπως ή χροιά του προσώπου άγγλιδος νεά-
δοξασία δτι τό Λονδΐνον ^καλύπτεται καθ όλα τά  έτη ύπό νιδος εΐναι ανυπέρβλητοι Κατά τήν δροσερότητα, ουτω καί
μάλλον η ηττον. ,πυκνου ομιχλώδους πέπλου, άλλ’ ή δοξα- ή ατμόσφαιρα έν γένει είναι τόσον καθαρά καί φαιδρά.ώστε
σία αύτη/εΐνε άλως Ισφαλμένη. 'Οπως ή πρασινάδα άγγλι- ήδύναντο .νά τήν ζηλεόσωσι πολλοί άλλαι χώραι τής Ευ’-
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ρώπης. Καί εΐνε μέν αληθές δτι τό κλίμα εΐνε υγρόν, άλλ’ 
ή υγρασία αυτη προέρχεται μάλλον έκ τής πλησίον θαλάσ
σης ή έκ  τής-πολλής βροχής· δ ιότι κατά τήν στατιστικήν 
ή Α γγλία έχει μόνον ·150.ήμέρ«ς βροχεράς κατά μέσον .όρον, 
ακριβώς δσας Ιχει καί ή βόρειος Γερμανία καί μόνον 20· ήμέ
ρας περισσότερον άφ’ δσας έχουσιν αΐ νοτιώτερον κείμενοι 
χώραι. Τό Λονδΐνον έχει συχνότατα, ίδία κατά τό . θέρος, 
διαυγέστατον καί φαιδρότατον ουρανόν, διά τού όποίου βε
βαίως αί απειράριθμοι καπνοδόχοι διαγράφουσι ρυπαράς με- 
λαίνας γραμμάς. Έ κ  τών γραμμών σχηματίζονται ένίοτε 
έπιφάνίιαι καί έκ τών' έπιφανειων τριςδιάστατα σώματα 
κατά τούς γεωμετρικούς νόμους. Τούτο συμβαίνει, όσάκίς 
ή ομίχλη άναμιγνύεται μετά τού καπνού.

Η ομίχλη γενναται κυρίως όταν τά  ανώτερα στρώματα 
τής άτμοσφαίρας εΐναι ψυχρότερα τών κατωτέρων καί οδτως 
έμποδίζουσι τήν άνάβασιν τού υδατώδους άτμού, δστις 

.τότε απορροφά τόν καπνόν καί τήν άκαθαρσίαν κοά τό έξ 
αυτών προκύπτον μίγμα μένει μετέωρον καί συμπεπυκνωμέ- 
νον πλησίον: τής έπιφανείας τής γής ' έτι · πυκνότερον καθί
σταται δ ι’ αίφνιδίας μεταβολής τού ανέμου. 'Ο πω ς ή ■ κα- 
πνοδόχη άτμόπλοίου-είς τό.άνόικτόν πέλαγος σύρει όπισθεν 
αυτής μακράν νεφελώδη ουράν σχηματιζομένην έκ τού έξ- 
ερχομένου καπνού καί έκτεινομένην ένίοτε είς πολλών μιλίων 
άπόστασιν, οδτω δυνάμεθα πολλάκις νά παρατηρήσωμεν δτι 
δ καπνός μιας μεγαλουπόλεως όπως τό Λονδΐνον φέρεται 
ύπό τού ανέμου ένίοτε έν εΐδει νεφελώδους στρώματος, έκ- 
τεινομένου πολλάκις είς άπόστασιν τριάκοντα μέχρι τεσσα
ράκοντα χιλιομέτρων. Αν λοιπόν μετατραπή αίφνιδίως ό 
άνεμος κατά τήν αντίθετον φοράν, έπαναφέρει όλον Ικεΐνο 
τό νεφελώδες στρώμα είς τήν πόλιν, τό  οποίον άναμιγνυό- 
μενον μετά τής άπλής ομίχλης παράγει τήν πασίγνωστον 
,,Λονδίνειον όμίχλην“.

Αί χείρισται δμίχλαι παρουσιάζονται συνήθως κατά τάς 
άρχάς καί περί τά  τέλη τού χειμωνος, τόν Νοέμβριον καί 
Φεβρουάριον. Τότε διαρκούσι πολλάκις έπί άρκετάς ήμέρας, 
μένου<π δέ έν τη ύψίστη αύτών έντάσει μόνον όλίγας ώρας, 
καθ’ άς διαταράσσεται πάσα συγκοινωνία Καί πάσα κίνησις 
έν τη μεγαλουπόλει. Ένώ πρό μικρού έ!σέ-ίί μόλις διεκρί- 
νομεν τόν ήλιον ώς μικράν ύπέρυθρον σφυράν, άνευ πάσης 
λάμψεως άμυδρώς διαφαινομένην διά μέάόυ τού πυκνού τής 
ομίχλης όγκου, τώρα, κατά την ύψίστην Ι^α σ ιν  τής ομί
χλης, .καί ή άλαμπής αυτη σφαίρα αφανίζεται παντελώς έκ 
τών όμμάτων ήμών.

Πανταχοΰ είς τά  χέριξ Ιπικρατεΐ νύξ; βαθύτατη νύξ καί 
πυκνότατον σκότος, τό όποιον εΐναι τοσούτη» μάλλον άνυ- 
πόφορον, καθ’ όσον ούδείς προσεδόχα τήν «ίφνηδίαν του 
έλευσιν διότι ή νύξ αδτη έρχεται δλως άπρδσδόΚήτως. Τό 
πυκνότατον τούτο σκότος δέν δύνανται *>ά Βίασχίσωσιν ούδ 
αυτοί οί έν ταΐς. όδοΐς άνημμένοι φανοί, όί ¿ποιοι τό -̂  μό
λις γίνονται κάπως ορατοί, όταν τις έλθη είς άμεσον Ιπαφήν 
μετά τών σιδηρών στόλων, έφ’ ών οί φανοί στηρίζονται, *άι· 
οίτινες έν τή περιπτώσει ταύτη εΐναι μάλλον έπιβλαβεΐς ή  
ωφέλιμοι είς τήν. συγκοινωνίαν. Έ νίοτε περιφέρονται ώσαυ* 
τως είς τάς δδους άνθρωποι κρατούντες πισσωτούς δαυλούς 
άνημμένους καί προσφέροντες τοΐς πεπλανημένοις δυφάταις 
τήν συνοδείαν των· άλλ’ οί .δαυλοί όδτοι διαδίδόυσί μόνον 
πυκνότατα μέλανα νέφη καπνού καί τόσον άμυδρόν φως ώστε 

■μόλις δύνανται νά μάς προφυλάξωσιν άπό συγκρόύσέως μετά 
οικιών ή ανθρώπων. Διότι τοιαύται απρομελέτητοι — ΛΟλ- 
•λάκις δμως καί χρομεμελετημέναι — συγκρούσεις άνήχουσ«

είς τά  ,συνηθέστατα έπακολουθήματα τής ομίχλης. Έ ν  τή 
πρώτη περιπτώσ.ει, όταν δηλαδή δύο άνθρωποι συγ-κρουσθώσι 
καθ’ οδόν ένεκα τού σκότους, ζητουσι συνήθως παρ’ άλλή- 
λων συγγνώμην, Ιρωτώσιν άλλήλους περί τής οδού, όμολο- 
γούσιν άμφότεροι δτι άγνοούσι πού.εύρίσκονται καί εΐτα απο
μακρύνονται απ’ άλλήλων. Πολύ όμως δυσαρεστότεραι εΐναι 
αί συνέπειαι τοιαύτης συγκρούσεως μετά κλεπτών καί λωπο
δυτών, διά τούς οποίους ή ομίχλη είναι άληθινόν μάννα. 
Έ ν καιρού πυκνής ομίχλης όλοι οί άπειράριθμοι ζλέπται καί 
λωποδυται τού Λονδίνου έξέρχονται έκ τών καταγώγιων των 
είς τό σκότος της ήμέρας καί ύπό τόν χαλύπτοντα αυτους 
πέπλον άναπτΰσσουσιν όλην αυτών τήν δραστηριότητα. Εδώ 
χαραπονεΐται εις δυστυχής διαβάτης δτι τω έκλεψαν τό 
ώρολόγιόν του, παρέχει άλλος φωνάζει, ότι τώ αφήρεσαν 
τόν πίλον άπό τής κεφαλής. Πολλάκις όμως τοιαύτα παρά
πονα έκφέρουσι μεγαλοφώνως αυτοί οί ίδιοι χλέπται όπως 
προσελκύσωσι περισσότερα θύματα, καί μία ένδόμυχος φωνή 
μάς συμβουλεύει νά έπιταχύνωμεν τά  βήματά μας, ινα μή 
γίνωμεν θύματα τής περιεργείας μας. ’

"Οστίς Ιν καιρώ τοιαύτης ομίχλης δεν έχει νά έκτελέση 
κατεπειγούσας Ιργασίας, μένει φυσικω τω λόγω έν τή οικία 
του ή, άν τυχόν καταληφθή αίφνηδίως υπό τής ομίχλης μα
κράν τής κατοικίας του, ζητεί νά ευρη πλησιόχωρόν τι άσυ- 
λον ή καί νυκτερινόν κατάλυμα. Σπανίως συμβαίνει νά έξ- 
έλθη τις είς τάς οδούς έκ περιεργείας, όπως γνωρίση άκρι- 
βέστερον τό όπως δήποτε ένδιαφέρον τούτο φαινόμενον. Τά 
οχήματα βεβαίως μένουσιν άργά. Ούτε άμαξαν, ούτε λεω- 
φορεΐον δύναταί τις νά ευρή έν ώρ5ΐ τοιαύτης ομίχλης. Τα 
έμποριχά καταστήματα κλείονται έν πλήρει μεσημβρία- πάσα 
ζωή καί πάσα κίνησις παύει έν τή μεγαλουπόλει.

Τό χρώμα τής ομίχλης διαφέρει έκάστοτε άναλόγως μέ 
τό ποσόν καί τό ποιόν τής ύλης, τήν όποίαν παραλαμβανει 
έκ τών καπνοδόχων. Αλλοτε εΐνε .¡ίυπαρόν λευκόν άλλοτε 
μεταβαίνει είς τό βαθύ καί σκοτεινόν φαιόν καί άλλοτε .είς 
τό μελανόχρουν. Ή  τελευταία αδτη μελαγχροινή ομίχλη 
δνομάζέτάΐ ύπό τών Αγγλων pease sonp (οονπα όπο μ π ι
ζέλια, κατά τήν αγγλικήν σκευασίαν πυκνή καί συμπαγής 
ώς χυλός έτνος). Αλλά τήν „σούπαν“ ταύτην, ήτις πλη
ροί τάς όΐδός τού Λονδίνου δέν δύναταί τις νά φάγη μέ τό 
κοχλιάριό*· πολλω μάλλον αισθάνεται τις τήν άνάγκην νά ’ 
διασχίση αυτήν διά δίκοπου ξίφους; όπως άνοιξη 'δρόμον 
διαμέσου τής πυκνής μάζης. Έ κτος τούτου ή μάζα αυτη 
έχει τήν ¿υπαράν ίδιότητα, νά άφίνη Ιναργή ίχνη έπί τού 
προσώπου καί τής ένδυμασίας.

Είς τό σημεΐον όμως τούτο τής ύψίστης αυτής έντά- 
σεως σπανίως φθάνει ή όμίχλη, ή μάλλον τό μίγμα 
τής όμΐχλης τού καπνού καί τής λοιπής ακαθαρσίας. ’Ενίοτε 
μάλιστα «διέρχεται. ολόκληρος δ χειμών, χωρίς νά παρου- 
σιασθη ή τριανδρία αδτη έν όλη αυτής τη  δόξη, ένώ είς 
άλλα πάλιν Ιτη τιμά τήν πόλιν τού'Λονδίνου διά τής παρ
ουσίας αυτής συχνότερον ή άπαξ. Θά ήτο δμως πολυ άσχη- 
μον, άν ή ομίχλη αδτη έν τη μεγίστη αυτής έντάσει διήρ- 
κει περισσότερον άπό.-όλίγας ώρας. Διότι τό αηδές τούτο 
κράμα εΐναι κΟ*ά τή* διάρκειαν τής παρουσίας του ή ύπό 
τών κατοίκων άνά#?δόμ®νη υλη, ήτις κατ’ ούδένα τρόπον 
δύναταί νά καθ«ρδ$&η άπό τών έπιβλαβών στοιχείων της. 
Οΐον δήχό-te μέσόν καί άν μεταχειρισθή τις  πρός προφύλα- 
ξιν άπό τής δλης ταυτης, όπου δήποτε καί άν. έγκλεισθή 
τις, τό μίγμα τούτο τής ομίχλης, του καπνού καί τής λοι
πής, άχαθαρσίας εισδύει πανταχου καί γίνεται δυσαρέστώς
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έπαισδητόν διά  καυματοειδους τίνος όσμήζ, καί αηδούς πί
κρας γεύσεως έπί της γλώσσης· έρεδίζει προς τούτοι; τους 
όφδαλμούς καί ου’χί σπανίως προξενεί πόνους είς τους πνεύ
μονας. Δέν είναι λοιπόν θαυμαστόν, οτι Ιν καιρώ τοιαύτης 

ή δνησιμοτης έν Λονδίνω αυξάνει, οί θάνατοι των 
Ιξ  άσδματος πασχόντων πολλαπλασιάζονται κατά 220 τοΐς 
εκατόν και των Ικ βρογχίτιδος πασχόντων κάτα 331 τοϊς εκα
τόν! Μάλλον μεμονωμέναι, άλλ’ οΰχ ήττον Ιπαισ&ηταί εΤναι 

μάλλον ά,μεσοι. βλάβαι, αί προερχόμεναι Ικ της ομίχλης.
Πολλοί άνδρωποι άνατρέπονται και κατασυντρίβονται 

υπό τάς τροχιάς των έλαυνόντων οχημάτων καί αμαξών' 
Βιοτι, αν καί ή συγκοινωνία ένεκα του πυκνοΰ σκότους σχε
δόν παντελώς διακόπτεται, Ιν τουτοις όμως ή διακοπή αυτη 
δεν -δυναται νά γείνη άμέσως καί αίφνηδίως, μόλις έπέλδη 
ή ομίχλη. *0 πλους Ιν τω Ταμέσει καθίσταται λίαν κιν
δυνώδης· σιδηροδρομικά δυστυχήματα πολλαπλασιάζονται 
φρικωδώς μεδ όλα τά  προς αποφυγήν αυτών διδόμενα Ιδιαί
τερα σημεία, Ιν έκ τών όποιων εΐνε καί τό έξης, ότι εις ώρι* 
σμένα μέρη των σιδηροτροχιών τοποδετουσι πυριτοβολάς, 
αίτινες έκπυρσοκροτουσιν άφ’ Ιαυτών, μόλις οί τροχοί τής 
ατμαμαξης διέλδωσιν Ιπ’ αυτών, καί τοιουτοτρόπως δηλού- 
σιν είς τον διευδυνοντα τήν ατμάμαξαν μηχανικόν, είς ποιον 
μέρος ευρισκεται. Καί μυρία άλλα δυσάρεστα Ιπακολουδή- 
ματα συνεπάγεται τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον τής ομί
χλης, άπό της όποιας ουδέποτε ίσως δ’ άκαλλαχδή έντελώς

τό Λονδϊνον, άν κάί τά  βλαβερώτατα αυτής αποτελέσματα 
δ ά  ήδυναντο όπως δήποτε οόσιωδώς νά Ιξασδενωδώσιν. 
Μέχρι της Ιποχής Έδουάρδου Β'. έκαίοντο Ιν Λονδ'νω μό
νον ξύλα καί διά τούτο μέχρι τής έποχής έκείνης δεν παρ- 
ουσιάζοντο όμίχλαι του χειρίστου είδους. ’Επί τής βασιλείας 
όμως αυτοδ ήρχισαν νά είσάγωνται άνδρακες Ικ  τού Newcastle, 
καί άμέσως ή όμίχλη ήρχισε νά γίνεται πυκνοτέρα καί βυπα- 
ροτέρα, ούτως ώστε έν ετει 1316 ή βουλή ήναγκάσδη νά ύπο- 
βάλη αίτησιν είς τον βασιλέα κατά τής χρήσεως τών άν- 
δράκων. Ό  βασιλεύς άπηγόρευσε τήν χρήσιν τών άνδράκων 
διά  διατάγματος, τιμωρουντος τους παραβάτας με χρηματι- 

' κήν ποινήν καί Ιν περιπτώσει Ιπαναλήψεως με τήν κατεδά- 
φισιν τών καπνοδόχων των. Πόσον μικρά όμως ήτο ή βλάβη, 
ή προερχόμενη έκ της καταναλώσεως τών δυο ή τριών χι
λιάδων τέννων άνδράκων κάτά τήν εποχήν Ικείνην, έν συγ- 
κρίσει προς τήν πανωλεδρίαν, ήν προξενεί τήν σήμερον ή 
έτησία Ιν Λονδίνφ κατανάλωσις 5,00U,0C0 τόννων άνδράκων,! 
Καί εΐνε μέν άληδές ότι καί κατά τους νεωτέρους χρόνους 
Ιλήφδησαν μέτρα προς περιστολήν του κακού, καί άπό πολ- 
λου ·?δη όλα τά  ατμόπλοια καί τά  Ιργοστάσια έντός καί 
πέριξ του Λονδίνου είναι ήναγκασμένα νά καταναλίσκωσι 
τον ίδιον καπνόν των. Άλλ’ !<ρ’ όσον χρόνον τά  μέτρα 
ταυτα δεν Ιφαρμόζονται καί είς τό άπειράριδμον πλήδος 
τών ιδιωτικών οίκιών, τά  όλέδρια αποτελέσματα της Λον- 
δινείου όμίχλης δεν δά  έλαττωδώσι ποσώς.

Δ Ω Ρ Α  Δ ’ Ι ΣΤΡΙΑ .

Τη 5/17. Νοεμβρίου άπέδανεν Ιν τη μικρά αυτής έν 
Φλωρεντία έπαυλει ή πριγκίπισσα Ελένη Κολτσώφ Μασσάλ- 
σκυ, ή διαπρεπής λογο
γράφος, ήτις υπό τό γνω
στότατου ψευδώνυμον Δώρα 
δ’ Ίστριά  ,’εΐχεν απόκτηση 
Ιπιφανεστάτην δέσιν Ιν τή 
νεωτέρα φιλολογία.

Ή  Δώρα δ ’ νΙστρια 
εΐλκε το γένος έξ οίκου 
ήγεμονικου, ουσα δυγάτηρ 
τοδ, μεγάλου βάνου Μιχαήλ 
Γκίκα καί ανεψιά του ήγε- 
μόνος Αλεξάνδρου Γκίκα, 
έγεννήδη δε τή 22. ’Ια
νουάριου (3. Φεβρουάριου)
1828 Ιν Βουκορεστίο), ένδα 
καί -διήγαγεν ήσυχως τήν, 
παιδικήν ήλικίαν υπό τήν ' 
πεφωτισμένηνέπίβλεψιντοΰ . 
εόπαιδευτου πατρός κάί τής 
φιλοστόργρυ μήτρός.- Άλλα ' 
κατά τό. 1840 ό ή«οχο? 
οίτος βίος Ιν. -τω πατρικώ 
οίκω- έλαβεν απότομον πέ
ρας· πολιτικοί κλυδωνες 
ήγέρδησαν καί ήνάγκασαν 
τον πατέρα, νά έγκατίλη 
τήν-.πατρίδα. Φευγων συμ- . 
παρέλαβε μεδ’ έαυτου καί

τήν δυγατέρα, ήτις ήτο. μόλις, δωδεκαετές κοράσιον, καί 
ήρξατο μετ’ αυτής ταραχώδη καί πολυκόμαντον βίον φυγά-

δος. Κατ’ άρχάς έτράπη 
είς Δρέσδην, βραδυτερον 
δέ είς Βιέννην καί Βενε
τ ία ν  άκολούδως Ιπανέ- 
καμψεν αυδις είς Γερμα
νίαν καί διέτριψεν ιδία Ιν 
Βερολίνω, ένδα ή νεαρά 
πριγκίπισσα προσείλκυεν 
ήδη τον γενικόν δαυμα- 
σμόν διά τε τής ώραιότη- 
τος καί τής ευφυΐας αυτής. 
Έ ν Ιτει 1849 ή Ελένη 
Γκίκα συνεζεόχδη είς. γά
μον μετά τοδ πρίγκηπος 
ΆλεξάνδρουΚολτσώφΜασ- 
σάλσκυ καί διήγαγεν έκ- 
τοτε όλίγα έτη έν Ρωσσία 
καί Εδία έν Πετρουπόλει. 
¿Αλλ’ ό γάμος οδτος δέν 
ύπήρξεν ευτυχής, έπειδή". 
δέ καί ή υγεία της.έπα- 
σχεν ώς έκ τής δριμότη- 
τος τοδ κλίματος, ήναγ
κάσδη ή νεαρά πριγκί- 
πισσα τό 1855 νά έγκα- 
ταλίπη τήν Πετρ,οόπολιν 
τή  συναινέσει τοδ συζύγου 
αυτής καί νά μεταβή είς
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νοτιώτερα κλίματα, κατ’ άρχάς- μέν είς Γενεύην εΐτα δέ είς 
Ιταλίαν.

Έ ξ  Ε λβετίας μετέβη είς Βέλγιον, Ιν Ό στένδη, ένδα 
Ιπεράτωσε τό έργον αυτής „‘Ο μοναστικός βίος Ιν τή  ανα
τολική έκκλησία“ δημοσιευδέν γαλλιστί έν Βρυξέλλαις υπό 
τό ψευδώνυμον „Δώρα δ ’ νΙστρια“ όπερ ή συγγραφεύς 
Ιδανείσδη έκ τοδ ποταμοδ τής πατρίδος αυτής το ΰ νΙστρου. 
Έκεϊδεν Ιπανήλδεν είς Ελβετίαν καί άκολούδως είς ’Ιταλίαν, 
έκτοτε δέ Ιγκατεστάδη έν Φλωρεντίες συνεργαζομένη είς 
διάφορα, περιοδικά καί Ιφημερίδας, κατ’ εξοχήν δέ τήν 
,,Επιδεώρησιν τών δυο κόσμων“ τό ρωμαϊκόν „Δίκαιον“ τόν 
άδηναΐκόν „Θεατήν“ καί τήν άδηναϊκήν έπίσης „’Ελπίδα“, 
γράφουσα δε πάντοτε μετά δερμής άγάπης υπέρ της Ε λ λ ά 
δος, προς ήν συνεδέετο καί δια δεσμών, φυσικών, άλλά 
κυρίως διά πνευματικής έχικοινωνίας. Έ ν  έτει 1867 η 
Ελληνική Βουλή, τιμώσα τήν άξίαν καί τήν προς τήν

'Ελλάδα άφοσίωσιν τής συγγραφέως, άνηγόρευσεν αυτήν 
πανηγυρικώς Έ λληνίδα πολίτιδα. Έ ν  Φλωρεντία, ή Δώρα 
δ ’ Ίστρια έγραψε διάφορα βιβλία, Ιν οΐς τήν περί· τών Ιν 
’Ανατολή γυναικών πραγματείαν, τήν περί γυναικός Ιν. γένει 
μελέτην, κτλ. Έχειρίζετο δε μετά σπανίας εΰχερείας κάί 
κομψότητας τρεις .γλώσσας, τήν γαλλικήν, τήν ιταλικήν καί 
τήν, γερμανικήν, όμιλοδσα καί τήν νεωτέραν Ελληνικήν, ήν 
δέν έγραφεν όμως. Τήν Ε λλά δα  ή Δώρα, δ’ νΙστρια Ιπε- 
σκέφδη Ιπανει.λημένως, οσοι δ ’ ηυτυχησαν' νά γνωρίσωσι 
τήν Ιξοχον δέσποιναν, δέν δά λησμονησωσι ποτέ τήν ώραίαν 
αυτής μορφήν, ήν έστεφε κόμη άργυρόχρους, τό ευδυτενες 
καί Ιπιβάλλον παράστημα, τήν πλήρη χάριτος καί ευφυΐας 
συνομιλίαν της, ΙπΙ πάσι δέ τήν άκραν άγαδότητα καί τήν 
είλικρινή καί ένδερμον αυτής λατρείαν, πρός τήν 'Ελλάδα, 
ώς κοιτίδα ένδοξον -του πολιτισμού Ιν τή  άρχαιότητι καί 
έδνος, ευρυ έχον στάδιον Ιν τω παρόντι..

ΤΟ Φ Ο Β Ε Ρ Ο Ν  Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ν .
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ  ΤΟΓ Β ΙΟ ΐ Ε Ν 02; ΠΑΡΑΔΟΞΟΓ.

’’Ητο κατα τόν μήνα ’Ιούνιον του έτους 1830. Τή; 
Γαλλίας αί άνδηραί πεδιάδες ευρίσκοντο Ιν δλη αυτών τή  
δερινή λαμπρότητι, άλλ’ Ιν τή  πρωτευουση τής χώρας, Ιν 
Παρισίοις, έπεκράτει συγχυσις καί τρόμος.

'Ο  βασιλεύς Κάρολος ό δέκατος καί ό υπουργός αΰτου, 
δ χολυμίσητος Πολινιάκ, εΐχον δημιουργήση διά βαρέων καί 
καταδλιπτικών νόμων τοιαυτην τινά τών πραγμάτων κατα- 
στασιν, ώστε ή έπανάστασις Ιφαίνετο αναπόδραστος. ’Εναν
τίον του τύπου εΐχον ληφδή τά  αυστηρότατα καί σκληρό
τατα μέτρα, άδώοι άνδρωποι κατεδιώκοντο. ώς πολιτικοί 
κακούργοι καί ώς τοιοΰτοι συνελαμβάνοντο καί Ιτιμωροϋντο· 
ώς έκ τούτου πολλοί Ικ τών.ήσόχων καί φιλειρήνων κατοί
κων, φοβούμενοι μήπως χάσωσι τήν Ιλευδεριάν των ή καί 
τήν ζωήν των, έζήτουν νά1 σωδώσι διά τής φυγής. Προ. πάν
των. ομως κατά τών έφημεριδογράφων εΐχον συγκέντρωση 
όλην αυτών τήν προσοχήν οί κλητήρες του; Πολινιάκ.. Εις 
Ικ τών έφημεριδογράφων τούτων, όστις Ιδεωρεΐτο,άκ τών 
μάλιστα υπόπτων, περιήλδεν έπί τέλους είς τοσοδτο δυσχερή 
καί άπελπιστικήν δέσιν ένεκα τών κατ’ αυτου διωγμών, 
ώστε ώς μόνον μέσον σωτηρίας δεωρήσας τήν φυγήν. έδρα-. 
πέτευσεν Ιν ώρα νυκτός δυελλώδους όμοΰ μετά τίνος έπ’ 
ίσης υπόπτου νεαρού άξιωματικοΰ έκ τής, κατοικίας του καί ' 
τοιουτοτρόπως έξέφυγεν ευτυχώς Ικ  τών χειρών τών ένεδρευ- 
όντων αυτω κλητήρων. 01 δυο φυγάδες δέν ήδυνήδησαν 
νά Ιφοδιασδώσιν ουτε μέ τρόφιμα ουτε μέ χρήματα-, · Έ π ί ; 

•ολοκλήρους ήμέρας περιεπλανώντο ,άνά,τούς άγρούς.καί τά  
δάση Ιν τοΐς περιχώροις τών Παρισίων ερχοντες^Ικ τής μιας . 
είς τήν άλλην κρύπτην, μέχρις ου έπί τέλους, άπαυδήσαντες ; 
καί Ιξαντληδέντες υπό τής πείνης καί του καμάτου άκεφά- ; 
σισαν Ικ  παντός τρόπου καί μέ πάνεα κίνδυνον τής ζωής ·. 
των νά πορισδώσι τροφήν καί στέγην, όπως .διαφυγωσί τόν 
έκ τής άσιτίας βέβαιον δάνατον.

Κατά τήν εσπέραν τής τέταρτης· ήμέρας τής .περιπλα- 
νήσεώς-των, Ιξελδόντες Ικ μικρού τίνος δρυμου1, παρέτήρη- 
σαν έμχροσδέν των τά  περίκτιστα τείχη κλειστού τίνος δά: 
σους. Έ χοντες τήν .στερεάν άπόφασιν ν’ άψηφήσωσι καί τον 
έσχατον τών κινδύνων, έδραμρν προς τά  τείχη καί ήρχισαν 
νά- περιφέρωνται κατά τό μήκος αυτών Ιρευνώντες όπως άνα-

καλύψωσι πύλην τινά· Τά τείχη Ιφαίνοντο Ικτεινόμενα είς 
τό άπειρον, άλλά πύλη δέν εύρίσκετο. . Οΰδέν άλλο λοιπόν 
ύπελείπετο αύτοϊς ή νά ΰπερβώσι τά  τείχη άναρριχώμενοι 
Ιπ’ αυτών. Καί πράγματι κατώρδωσαν,τουτό μετά μεγά
λων κόπων καί δυσκολιών, καί είσελδόντες είς τόν περίβολον 
εύρέδησαν έντός πυκνοτάτόυ δάσους Ικ  παντός είδους δέν
δρων καί λοχμών, διασχιζομένου υπό στενών καί διά παν- 
τοίων Ιλιγμών στρεφόμενων σκοτεινών δρομίσκων. Προχω- 
ρήσαντες· ολίγον Ιντός τών στενών τούτων διάδρομων εΐδον 
ότι χεριεφέροντο ώς Ιπί τό πλείστον κυκληδόν καί ότι Ιπα- 
νήρχοντο είς τό αυτό σημεΐον, έξ οδ εΐχον άναχωρήση.

Οί φυγάδες περιεπλανήδησαν Ιπί ικανόν χρόνον, μέχρις 
οδ εδρωσι διέξοδόν τινα έκ του χλοερού τούτου λαβυρίνδού 
καί Ιπί ̂ τέλους άφίκοντο είς αραιόν τ ι καί άδενδρον μέρος 
του δάσους; εύρεΐάν τινα καί στρογγυλήν πλατείαν περιβαλ- 
λομένην υπό .περιστύλων καί στοών, καί Ιν τω κέντρω τής 
οποίας υψοδτο μικρός τις μαρμάρινος ναός. Πανταχοΰ είς 
τά  πέριξ. έπεκράτει βαδέϊα σιγή, μόλις διακοπτομένη ύπό 
του. Ιλαφρρυ ψιδυρου τών φύλλων έπί τών κορυφών τών πα
λαιών δένδρων· Ιν τώ  ούρανώ ύπέλαμπεν είσέτι λίαν; άμυ- 
δρώς τό  τελευτάιον Ισπερινόν ,σκιόφω; καί βαλσαμώδεις δσμ^ί 
καί άρώματα. Ιπλήρουν τον ακίνητον άέρα. Οί δύο νεανίαι 
ένόμιζον, ότι ώνειρεύοντο, δτε αίφνης, προχωρήσαντες πλη- 
σιέστερον, εΐδον Ιν τω άνοικτω μαρμαρίνω νάώ σεβάσμιόν 
τινα γέροντα μέ.κατάλειίκόν κόμην καί περιβεβλημένον άρ- 
χαίαν Ιλληνικήν ,Ινδ.υμασίά^. κρατούντα ήνεωγμένον βιβλίον 
καί ήσυχως άναγινώσκοντα, ",

Οί πρόσφυγες έμειναν ^σιωπηλοί έμπροσδεν του, ναου, 
μέχρις ου · έ γέρων άνυψώσας τά  βλέμματα παρετήρησεν αι3- 
τοός καί-κλείσας'.τό βιβλίον τους έχαιρέτισε διά φιλόφρονος 
ύποκλίσεως. · ; .

'Ο  νεαρός ·,άξιωματικός προύχώρησε , πρός-τόν ·. γέροντα 
κάί χαιρετίσ.ας αυτόν ,μετά σεβασμού; εΐπεν: ,,Εΐμεδα πολι- 
τίκοί φυγάδες· ή πείνα καί αί κακουχίαι μάς έφεραν είς τόν 
κήπον ,τούτον. Άν εΐσδε 6 ίδιοκτήτης αύτου, ζητουμεν, συγ-, 
γνώμην διά τήν τόλμην μας. Συγχρόνως δέ σας Ιξορκίζο* 
μεν είς 6 τ ι  έχετε ίερόν ή προσφιλές νά μή μας προδώσητε, 
ή παράδοσις ήμών είς τόν Πολινιάκ δ ά  ήτο ταυτοσήμαντος
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μό δολοφονίαν. Λάβετε οίκτον καί χαράσχετε ήμΐν τήν- σκε
πήν. καί προστασίαν σας, προ πάντων δμως δώσατέ μας κάτι 
τ ί νά φάγωμεν.“ ,

„’Εδώ -εύρίσκεσδε εις τον τόπον τής ειρήνης καί τής 
φιλοξενίας“ άπήντησεν ό γέρων σοβαρώς μεν άλλα φιλοφρό- 
νως. ,"Οτι δήποτε χρειάζεσδε, δά  σας δοδή.“

νΕκρουσε μό μικρόν τ ι σφορίον τον άργυρούν κώδωνα, 
δστις ΐστατο έπί· τίνος μαρμαρίνοο τραπεζίου , ■ κ α ί. αμέσως 
παρουσιασδη έκ τού περίστυλου προερχόμενος δεράπων τις 
¿ν κομψοτάτη στολή, είς τον όποιον 6 γέρων έδωκε διατα- 
γάς τινας χθαμαλή τή  φωνή. Άκολούδως διά τίνος χειρο
νομίας έσήμανεν έ γέρων είς τους δυο πρόσφυγας ν’ άκο· 
λου&ήσωσι τόν υπηρέτην, δστις ήρχισεν ήδη νά προπορεΰηται 
αυτών διευδυνόμενος διά του δάσους προς οικοδόμημά τι, 
καδιστάμενον ήδη ορατόν έν εϊδει μεγαλοπρεπούς μεγάρου 
δια μέσου τ<Γν ήραιωμένων δένδρων. Δίερχόμενοι έβλεπον πλη
σίον των λαμπροτάτας άνδέων πρασιάς, διάφορα χειροποίητα 
άντρα καί λίμνας τεχνητάς μό μαρμάρινους γύρους, ότε όμως 
ήρωτησαν περί του ονόματος του ευεργέτου των, του Ιδιο
κτήτου των λαμπρών τούτων δησαυρών, ό υπηρέτης αντί 
πάσης άπαντήσεως δψωσε τούς ώμους καί έδειξε μό τόν 
δάκτυλον -προς τό στόμα του, ούτως ώστε οί νεανίαι ήναγ- 
κάσδησαν νά παραδεχδώσιν δτι ήτο άλαλος. ·

"Οτε άφίκοντο πλησίον του μεγάρου, Ικυψεν αίφνης ό 
•υπηρέτης καί είσήλ&εν είς χαμηλόν τ ι άντρον δπερ εύρίσκετο 

_ παρά τόν διάδρομον έντός πετρώδους τινδς βράχου. Οί νεα- 
νίαι ήκολού&ησάν αυτόν καί εύρέ&ησαν αίφνης έντός σκοτει
νού κοιλώματος, ένδα μόλις καί μετά βίας ήδύναντο νά δια- 
κρίνωσι τόν προπορευόμενον οδηγόν των. Μετά τινα βήματα 
ό υπηρέτης έστράφη ταχέως πρδς τά  δπίσω, καί οί δυστυχείς 
φυγάδες ήκουσαν αίφνης τόν φοβερόν καί απελπιστικόν κρό
το ν  τής κλειομένης σιδηράς &ύρας καί έβυδίσ&ησαν είς πα- 
χυλότατον σκότος.

Φρίκη κατέλαβεν αυτούς έπί τή  ίδέα ότι συνελήφ8·ησάν 
νΗκουον τόν αναβρασμόν καί τόν πάταγον κατακρημνιζομέ- 
νων. όδάτων,-άναμεμιγμένον μετά τών συριγμων τής μαινο- 
μένης ανεμοζάλης. Μετ’ ού πολύ όμως έμετριάσδη ολίγον 
κατ’ ' ολίγον ό φοβερός θόρυβος.

Άφού οί όφδαλμοί αυτών έξωκειώδησαν βα&μηδόν προς . 
τό σκότος, άνεκάλυψαν διάδρομόν τινα, άγοντα πρός ,άμυ- 
δρόν τ ι  φως. Μετά προσοχής καί προφυλάξεως προβάλλον- 
τες τάς χείρας καί ψηλαφωντες προύχώρησαν δ ιά  μέσου τών . 
πετρωδών όγκων, οΐτινες άπετέλουν. τάς παρειάς του σηραγ
γώδους-στενού διαδρόμου καί πλησιάσαντες προς τό άμυ- 
δρόν φώς εΐδον ύπεράνω αυτού.τήν έξής Ιπιγραφήν έπί τού 
τοίχου:

'  ίερά ιΐν ι ή φιλοξενία!
( "Ο,τι δν «ά£Η<ΐί Ιντ-̂ άΓ&τα, ώ ξένε,

μή φοβου!“

Έ νω παρετήρουν είσέτι την έπιγραφήν, ήφανίσδησαν 
αίφνης τ ά  γράμματά καί μετ’ αυτών συγχρόνως έσβέδη καί 
τό' φωί·. . Καί πάλιν ,έβόδίσδησαν είς τό πυκνότατον σκότος 1 
καί κάτελήφ&?§ίταν υπό θαυμασμού καί έκπλήξεως.

Μέτά τιν« .χρόνον, εΐδον έξ άλλου μέρους -πλησιάζον 
προς αυτούς- έτερον φώς· τό φώς τούτο έκράτει άνήρ ένδε- 
δυμένος-μακράν καί μέλαιναν έσδήτα.κεκαλυμμένην μό παν
τός είδους καββα-λιστικά σημεία· ή κεφαλή καί τό πρόσωπον 
τού ,άνδρός,έκαλύπτοντο ωσαύτως διά .καλύπτρας, άρμοζού.- 
σης-πρός.τήν· έσ.δήτα. - -

"Οπως χρότερον δ υπηρέτης, οδτω καί αυτός έμενεν

άφωνος· υχεκλίνετο-μόνον, καί ένευε προς τούς φυγάδας νά 
τον άκολου&ήσωσιν. *0 πάταγος τών καταρρεόντων υδάτων 
καί ό δόρυβος τής τρικυμίας έπαυσαν ήδη Ιντελώς καί άντ’ 
αυτών ήκούσδη έξ αγνώστων αποστάσεων ωραία καί δελ- 
κτική μουσική.

βραδέως βαδίζοντες προύχώρησαν, διά πολλών καί ποι
κίλων περιελιγμών. τού στενού διαδρόμου, άκολουδούντες 
πάντοτε την λαμπάδα του προπορευομένου οδηγού των. Έ π ί 
τέλους έφδασαν είς μικράν τινα ανιούσαν κλίμακα, καί ο 
οδηγός ήρπασε τό βαρύ έπίσπαστρον τής δύρας, τού. οποίου 
οί βροντώδεις κρότοι ήρχισαν νά άντηχώσιν άπαισίως έντός 
των πετρωδών καί σκοτεινών τού σπηλαίου διαδρόμων καί 
κοιλωμάτων.

Μετ’ ολίγον επανήλδεν ή προτέρα παντελής ήρεμία. 
Έξαίφνης όμως ήγέρδησαν πανταχόδεν φρικαλέαι κραυγαί 
καί όλολυγαί, στεναγμοί καί κλαυδμυρίσματα, ρόγχοι καί 
κρότοι συγκρουομένων άλυσεων, καί προς τούτοις ήρξατο έκ 
νέου δ αναβρασμός τών ύδάτων καί τής άνεμοζάλης, ούτως 
ώστε τών δυστυχών φυγάδων έπάγωσε τό αίμα καί αί τρί
χες υπό φρίκης άνωρδώδησαν. Τά σιδηρά φύλλα τής δύρας 
άνεπετάσδησαν παταγωδώς καί οί δυο νεανίαι ήκολουδησαν 
σιωπηλοί τόν είσελδόντα μετημφιεσμένον οδηγόν των διά 
μακρού τίνος διαδρόμου καί δ ι’ έτέρας δύρας, ήτις κατά 
τήν προσπέλασίν των ήνεφχδη αυτομάτως.

- Καί πάλιν νέος σκοτεινός διάδρομος εύρέδη έμπροσδέν 
των. Ε ίς τό άκρον του διαδρόμου τούτου έσταμάτησεν δ 
δδηγός, ύπεκλί&η προ τών ξένων, άπεσύρδη πλαγίως κάί 
δεικνύων διά  τής χειρός τήν πλησιεστάτην δύραν έδήλωσεν 
είς αυτούς σιωπηλώς δτι ήδύναντο ήδη νά έξακολουδήσωσι 
μόνοι τήν πορείαν των.

Οί δύο φίλοι ήνέωξαν τήν δύραν καί είσελδύντες εδρέ* 
δησαν έντός εύρυχώρου αίδούσης,. τής οποίας τά  παράδυρα 
έβλεπον προς τό μέρος.τού κλειστού δάσους. Άλλ’ ή έκ 
τής αίδούσης δ ία  ούδόλως ένδιέφερεν αυτούς, διότι ένώπιόν 
των άπήστραπτε λαμπρότατη τράπεζα, έστρωμένη δαψιλώς 
καί πλουσιοπαρόχως με τά  έκλεκτότερα έδέσματα καί ποτά 
καί παρά τώ τοίχω ΐσταντο άναυπαυτικώταται καί μαλακώς 
κολποόμεναι κλΤναι, τερπνόν καί δελξικάρδιον δέαμα διά 
τούς τεταλαιπωρημένους καί υπό τού καμάτου έξηντλημέ- 
νους πρόσφυγας.

Χωρίς νά χάσωσι ούτε λέξιν περί τών παραδόξων ή 
μάλλον άνηκούστων περιπετειών, αΐτινες ήγαγον αυτούς- ε ίς . 
τά  φιλόξενα ταύτα δώματά, ώρμησαν άκατάσχετοι έπί τών 
έκλεκτών καί άφδόνων έδεσμάτων, καί άφού έχορτάσδησαν, 
έρρίφδησαν ώς ήμιδανεΐς έπί τών μαλακών κλινών καί αμέ
σως έβυ8·ίσ&ησαν είς ύπνον βαδύν καί· γλυκύτατον.

Έκοιμήδησαν ήσύχως καί έπί μακρόν χρόνον έπί πόσας 
ώρας έκοιμήδησαν, δόν ήξευρον καί αυτοί. . "Οτε δμως έξύ- 
πνησαν, ήγέρδησαν μέ νέας δυνάμεις καί ήσδ-άνοντο "ήδη τήν 
έπι&υμίαν νά σκεφ&ώσι περί της παραδόξου περιπετείας, ήν 
ύπέστησαν, καί τής-δποίας ή τελεία έξέλιξις έπέκειτο.είσέτι.

'Η  τράπεζα ήτο έκ νέου έστρωμένη καί έπ’ αυτής έκειντο 
νέα έδέσματα καί πολυάρι&μα φώτα· έπειδή όμως δεν ήσ&ά- 
νοντο όρεξιν νά φάγωσιν, ήρχισαν νά παρατηρώσι καί νά έξ- 
ετάζωσιν Ιπισταμένω< τά  διάφορα μέρη τής αίθ·ούσης. Έ κ  
τών άνημμένων κηρίων συνεπέραινον ότι ήτο νύξ· τά  ωρο
λόγιά των, άτινα κατά τήν διάρκειαν τού μακρού αυτών 
ύπνου εϊχον σταματήση, δεν ήδύναντο νά δώσωσιν είς αυτούς 
ούδεμίαν πληροφορίαν περί τής ώρας. Αίφνης παρετήρησαν 
μετ’ έκπλήξεως ότι ή ακόυσα, έν ή εύρίσκοντο, δεν είχε
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π)έον όντε 8·ύρας οντε παρά&υρα, καί ομως καδ· ολα τα  
άλλα έφαίνετο ή αυτή ακριβώς αϊδ·ουσα, είς ήν εΐχον είσ- 
έλδη, οτε έ μετημφιεσμένος οδηγός των έγκατέλιπεν αυτούς. 
Κατελήφδ-ησαν καί πάλιν ώς υπό φοβου τίνος, αν καί εΐχον 
ήδη άναμφισβητήτους άποδείξεις περί τής εύνοίας τού ξενί- 
ζοντος αυτούς. Ένω ήσχολούντο ματαίως περί τήν αναζη- 
τησιν Ιξόδου τινός, ήγέρδη αίφνης νέα φρίκη: (Ραγδαία βροχή 
ήρχισε νά καταπίπτη έντός τού κεκλεισμένου τούτου χώρου.

Εις ανεμοστρόβιλος , έσβεσε τά  φώτα, άστραπαί διέσχι- 
ζον τό πυκνόν σκότος, βρονταί διέσειον τό οίκοδομημα, καί 
ομβροι ,κατεφέροντο έπί τών περιδεών καί έκπεπληγμένων 
ξένων, οΐτινες ούδεν άλλο μέσον σωτηρίας ήδυνή&ησαν νά 
εδρωσιν εί μή νά έρπύσωσιν υπό τήν τράπεζαν, όπως προ- 
φυλαχ&·ώσι τουλάχιστον άπό τής βροχής.

’’Ολίγον κατ’ ολίγον έπαυσεν ή παράδοξος αυτη &ύελλα 
καί απροσδόκητος λάμψις έφώτισε τό δω μάτιον τά  βλέμ
ματα τών ξένων διηυδ·ύνδ·ησαν πρός μεγάλην τινα είκόνα έν 
τφ τείχω, ήτις ήρχισε νά κινήται καί νά περιστρέφηται ως 
διά στροφίγγων. Έ ν τή δ·έσει τής είκόνος τούτης Ιφάνη 
εύρεϊα οπή έν τώ τοίχώ, καί έν τή οπή ταύτη παρουσιάσδ·η 
τό κεκαλυμμένον πρόσωπον τού μετημφιεσμένου οδηγού, 
όστις εΐχεν όδηγήση αυτούς είς τό άπαίσιον τούτο έστιατόριον, 

,,'Ο κύριος τού μεγάρου περιμένει τούς ξένους του“ έφώ- 
ναξε με ίσχυράν φωνήν διά μέσου τής όπής.

Οί δύο φίλοι, ήτοιμάσ&ησαν μετά σπουδής νά τόν άκο- 
λου&ήσωσιν.

„Παρακαλώ νά έλδ·η κατά πρώτον εις μόνος μαζή μου“, 
εΐπεν έ οδηγός. „Τόν έτερον θ·ά οδηγήσω βραδύτερον.“ .

Οί δύο φίλοι άντηλλαξαν βλέμματα έκφράζοντα τήν 
αυτήν Ιδέαν: ή&ελον νά τούς χωρίσωσιν — ή σκέψις αδτη 
έπήλ&ε συγχρόνως είς άμφοτέρους καί έπλήρου τήν καρδίαν 
των φόβου καί ταραχής έν τώ  τόπω τούτω των απαίσιων 
καί μυστηριωδών συμβαμάτων. Άλλ’ ό όδηγός ίστατο σιω
πηλός καί περιμένων. Έσκέφ&ησαν ότι μία άντίστάσις ή 
καί άποποίησις δ·ά τοΐς ήτο μάλλον βλαβερά ή ωφέλιμος· 
όδ·εν ό έφημεριδογράφος προύχώρησε λέγων: „τήν φοράν 
ταύτην 9·έλω νά είμαι έγώ ό πρώτος.“

'Ο  οδηγός προεπορευ&·η αυτού έπί τινα βήματα, άκο-, 
λούδ*ως έστά&η, παρέδωκεν είς αυτόν τήν άνημμένην λαμ
πάδα, ήνέωξε σιδηράν τινα 9·ύραν, ήνάγκασεν αυτόν νά ύπερβή 
τό κατώφλιον καί εϊτα, μένων αυτός έξω, έκλεισε τήν 6-υραν 
καί έκλείδωσεν αυτήν με διπλάς καί τριπλάς στροφάς. 'Ο  
χώρος, έν φ  εύρέ&η ήδη ό νεαρός δημοσιογράφος, ήτο μά
κρος καί 8·ολωτός διάδρομος έν εΐδει σήραγγος καί ήγε πρός 
τά  κάτω. Πάλιν ήκουσε τόν θ·όρυβον τής τρικυμίας καί τας 
κραυγάς καί τούς κλαυ&μούς μακρόθ·εν έρχομένους. ΕΖς τινα 
καμπήν του διαδρόμου έπνευσεν αίφνης σφοδρος καί παγε
τώδης άνεμος καί έσβεσε τήν λαμπάδα ήν Ικράτει. Με 
προτεταμένας τάς χεφας ψηλαφών έν τώ σκότει Ιξηκολοό- 
&ησε βραδέως καί έπισφαλώς τήν περαιτέρω πορείαν του 
περιπνεόμενος διηνεκώς υπό τού άφυσίκου τούτου ανέμου. 
Έ π ί τέλους προσέκρουσεν έπί τίνος κεκλεισμένης θ·ύρας, έπί 
τής οποίας έφάνησαν αίφνης έν μαγικώ φωτί γογραμμέναι
αί λέξεις: -

„μόνος ό ίύγενής «ΐνε άφοβος.“

Ώ&·ήσας ήνέφξε τήν δοράν καί είσήλδεν είς χαμηλό- 
τέραν υπόγειον στοάν, φωτιζομένην- άμυδρώς δι’ άσδενούς 
σκιόφωτος. Έ νταύδα δμως έφάνησαν αυτώ τά  φοβερώτατα 
καί φρικωδέστατα τών δεαμάτων. -

Σκελετοί νεκρών ίστάμενοι κατα σειράν έκατέρωδεν τής

στενής στοάς ένευον αυτώ μό φοβερούς μορφασμούς, κροτα- 
λίζοντες με τάς ξηράς σιαγώνας, ώς νά ήδελον νά συνδια- 
λεχδώσι μετ’ αυτού· Ιφώρμων έναντίον του καί εΐτα πάλιν 
άπεσύροντο, ένω αυτός έξηκολούδει άπαρεγκλίτως τόν δρό
μον του- λευκά καί νεφελώδη φάσματα παρίπταντο ένώπιόν 
του, νεΰοντα πρός αυτόν μό άλλοκότους κινήσεις καί χειρο
νομίας· αυτός δμως έβαινε πρός τά  έμπρός, κατευδυνόμενος 
πρός τό. έτερον άκρον τής στοάς ένδα έφαίνετο στερεά τις 
κεκλεισμένη δύρα. Άφικόμενος έκεΐ. προσεπάδ^σε νά τήν 
άνοίξη, άλλ’ είς μάτην. Έ πίεζε καί ώδει αυτήν _μό δλην 
τήν έντασιν τών δυνάμεων του — άλλ’ ή δύρα δόν υπεχώρει. 
Αίφνης ήγγισε κατά τύχην δακτύλιόν τινα, δστις ήτο προσ
ηλωμένος έν τώ μέσφ τής δύρας. Κ ατά τήν αυτήν στιγ
μήν ώρμησαν συνωστιζόμενα τά  φάσματα κατ’ αύτοϋ ώς 
νά ήδελον νά τόν συλλάβωσι, συγχρόνως δμως άνεπετάσδη 
ευρέως- ή δύρα καί άπλετον φώς είσέδυσεν είς τήν -στοάν.. 
'Γπερπηδήσας τόν ουδόν ευρέδη υπό τόν αΐδριον ουρανόν 
έν τώ  υπό τού ήλίου καταυγαζομένφ δάσει μεταξύ τών πα
λαιών καί σεισιφύλλων έκείνων δένδρων, άτινα εΐχον χαιρε- 
τίση «,ύτός καί ό φίλος του, δτε άναρριχηδέντες ύπερέβησαν . 
τά  τείχη.

Ύπό υψηλήν καί σκιεράν πλάτανον έκάδητο παρά τινι 
πλρυσίως παρεσκευασμένη τραπέζη ό σεβάσμιος έκεϊνος γέ
ρων, τόν όποιον οί δυο πρόσφυγες εΐχον συναντήση έν τώ 
μικρψ μαρμαρίνω ναφ Ινδεδυμένον ώς άρχαίον, σύγχρονον 
τώ Σωκράτει φιλόσοφον καί άναγινώσκοντα ήσύχως τό · βι» 
βλίον του. Τώρα δμως ό γέρων ήτο ένδεδυμένος μό τήν 
συνήδη στολήν, ήν έφόρει πας εύπορος άνδρωπος περί τά  
μέσα τού δεκάτου Ιννάτου αίώνος.

Πλησίον δό τού γέροντος έκάδητο παρά τή τραπέζη 
έπί τίνος μαλακής.καδέδρας καδαρός καί μό ποικιλόχ-ρους 
ταινίας κεκοσμημένος χοίρος, δστις ήρχισε νά γρυλλίζη -φιλο- 
φρόνως, δτε ό γέρων έγερδείς έτεινε τήν χ®ΐρα πρός τον 
ξένον καί έχαιρέτισεν αυτόν μέ τινας φιλοφρονητικές λέξεις.

Ό λίγας στιγμάς βραδύτερον ένεφανίσδη κα\ ό έτερος 
φυγάς, ό νεαρός αξιωματικός, υπό τήν πλάτανον, άφού είχε 
διανυση τήν αυτήν οδόν, ήν. καί ό σύντροφός του όλίγω 
πρότερον.

Οί δύο -φίλοι Ινόησαν ήδη άνευ πολλής δυσκολίας, δτι 
άπήλαυον ένταύδα τής φιλοξενίας ίδιοτρόπου τινός καί παρα
δόξου -άνδρώπου, περί τού βίου καί του χαρακτήρος τού 
όποίου έκυκλοφόρουν έν Παρισίοις άπό πολλού αί μάλλον 
αλλόκοτοι φήμαι καί περί τού όποίου εΐχον άκούση · καί 
αυτοί πολλά παράδοξα ανέκδοτα. 'Τπό τήν φιλόξενον στέ- . 
γην τού άνδρώπου τούτου δεν έφοβοδντο πλέον μήπως πει- 
νάσωσιν, άλλ’ άπ’ έναντίας μήπως άποδάνωσιν έκ τής πολυ
φαγίας καί πολυποσίας, διότι ό φιλόξενος οδτος γέρων ουδείς 
άλλος ήτο εί μή έ G-rimod de la Regnière, ό παραδοξότα* 
τος ίσως τών άνδρώπων τού κόσμου.

‘Ο Grimod de la Regnière έγεννήδη τφ  1758 έν Πα
ρισίοις, έχρημάτισε δικηγόρος έν τη συγκλήτφ τών Παρισίων, · 
μέλος πολλών σοφών συλλόγων καί. διέπρεψεν ώς συγγρα
φείς σπουδαιότατος· προ. πάντων δμως ήτο γαστρονόμος. 
Έ ν  έτει 1786 έξωρίσδη έκ τής Γαλλίας ίνεκά τίνος κατα 
τού Fabian de St. A nge-'δημοσιευδείσης υπ’ αυτού σατυρι
κής συγγραφής· μετά τήν έπανάστασιν. δμως έπέστρεψεν εις 
Παρισίους, Ινδα έζησεν άκοκλειστικώς έν φιλολογικοΐς κύ- 
κλοις καί συνέγραψε πολυαριδμα γαστρονομικά - έργα. Τα 
συγγράμματα δμως τούτα δόν περιεστρέφοντο μόνρν περί
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τήν μαγειρικήν τέχνην, άλλά κυρίως διά τής ανεξάντλητου 
• ευφυολογίας καί αγχίνοιας καί διά πολιτικοσάτυρικών παρα
τηρήσεων προσείλκυον την προσοχήν πάντων των συγχρόνων.

Μετά τήν πτώσιν τής αυτοκρατορίας άπεσύρδη είς το 
έν Villers snr Orge μέγαρόν του. Περιέβαλε το άπέραντον 
δάσος' μέ στερεώτατα τείχη, άνήγειρε μαρμάρινον ναόν, στοάς 
καί περίστυλα, άντρα καί λαβυρινθώδεις υποχδονίους δια
δρόμους καί σήραγγας έντός των πετρωδών βράχων, ¿δαπά
νησε δε κολοσσιαία χρηματικά ποσά προς - κατασκευήν των 
μηχανισμών καί όλων των πολύπλοκων συσκευών, δι’ ών έτί- 
δ-έντο είς Ινέργειαν τα  τρομακτικά φόβητρα,,με τά  όποια 
υποδέχετο τους ξένους.1

Ή  τέχη υπήρξε λίαν ευνοϊκή είς τους δύο φυγάδας, ότε 
διηόδυνε τά  βήματά των προς το Villers sur Orge· ό κύ
ριος του μεγάρου έφιλοξένησεν αύτους έπί μακρον χρόνον, 
μέχρις'ου,'Ικραγείσης τής έπαναστάσεως του ’Ιουλίου, ήδυ- 
νήδησαν άφόβ.ως νά έπιστρέψωσιν είς Παρισίους.

Άλλ’ ό καδαρός καί διά  πολύχρωμων ταινιών κεκοσμη- 
μένός χόϊρος ήτο ό παντοτεινος συνέστιος καί ομοτράπεζος 
φίλος τοΰ Règnière. ‘Ο παράδοξος οδτος άνδρωπός ^τρεφεν 
Ιξαφετικήν αγάπην πρός τά  παχύδερμα ταΰτα ζώα,· των 
οποίων το οπτόν κρέας παρεΤχεν αύτω τήν υψίστην έπίγειον 
απόλάύσιν; ο σεβασμός τόν όποιον είχε πρός - ολόκληρον τό 
γένος των τετραπόδων τούτων ήτο τοσοΰτος, ώστε όσάκις 
διήρχέτο παρά τινα συφέόν ή συνήντα καδ’ οδόν αγέλην 

.τίνά χοίρων, άπεκάλυπτε πάντοτε τήν κεφαλήν.

Κατά -τήν έν Παρισίοις δικμονήν του συνείδ'ιζε- νά δίδ ρ 
κάδ’ Ικάστην ¿βδομάδα δύο . γεύματα, άτινα συγκατεριδ- 
μόυντο μεταξύ τών-περιεργοτέρων συμβαμάτων έν τη πρω- 
τευούσή. Είς τά  γεύματα ταϋτα προσεκαλοΰντο μόνον ¿κεί
νοι, όσοι Ιχαιρον φήμην δεδοκιμασμένης καί άνεγνωρισμένης 
αδηφαγίας. Έ καστος έκ των προσκεκλημένων τούτων, είχε 
τό δικαίωμα νάφέρη μάζή του καί άλλον τινά φίλον, άν 
όμως οδτος δεν ήδύνατο νά φάγη όλα τά  παρατιδέμ.ενα 
αύτφ φαγητά, τότε ήναγκάζετο ό είσαγαγών αυτόν νά φάγη, 
έκτος τής ίδίας μερίδος, καί τά υπολείφδέντα παρά τού φί
λου του. Αφοΰ οί συνδαιτυμόνες συνήρχοντο. πάντες καί 
έκαδέζοντο περί τήν ύπερμεγέδη τράπεζαν, έκλείοντο άκο- 
λούδως αί δυραι του εστιατορίου με σίδηρους μοχλούς, ΐνα 
μηδείς δυνηδή νά έξέλδη πρίν ή έκτελέση τήν ύποχρέωσίν 
του. Τά έδέσματα παρεδίδοντο έκ του μαγειριού είς τό 
έστιατόριον διά τίνος μικράς δυρίδος έν τώ τοίχω. 'Απαξ 
του μηνός έλάμβανε χώραν έν είδει έκτάκτως πανηγυρικής 
ευωχίας μία γαστρονομική συνεδρίασις, έν ή συνδιεσκέπτοντο 
καί συνέζήτουν περί των ιδιοτήτων καί προτερημάτων .διά
φορων νεωστί έφευρεδέντων έδεσμάτω'ν.

Μεδ’ όλην τήν παράδοξον .ταύτην καί ήκιστα σύμ
φωνον τη  φύσει δίαιταν, ό βπιηοιΐ RegnieΓe —
του οποίου τό κύριον όνομα ήτο ’Αλέξανδρος Βαλτασάρ 
Λαυρέντιος — άφίκετο σχετικώς είς βαδυ γήρας, διότι 
άπέδανε κατά τό 1836, έν ήλικία έβδομήκοντα καί οκτώ 
έτών.

■ · 1. I. ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΣ ΣΚΓΛΙΣΣΗΣ (έν σελ. 359).
.·. 2. ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΓ ΜΕΓΑΛΟΙ*- ΔΟΓΚΟΣ. ΠΑΪΛΟΓ 
(έν σελ. 3G3). Κατά τήν τελευταίαν έν Άδήναις διατριβήν 
τοΰ Μεγάλου Δουκός τής 'Ρωσσίας ΙΙαύλου Άλεξάνδροβιτς 
έτελέσδησάν οί αρραβώνες αύτοΰ μετά τής πριγκιπίσσης 
’Αλεξάνδρας, δυγατρος τοΰ βασιλέως τών Ελλήνων. Τό 
χάρμόσυνον τοΰτο γεγονός δεν ήτο άπροσδόκητον διά τόν 
Ελληνικόν λαόν, διότι άπο πολλου ήδη χρόνου τό συνοι- 
κέσίον τοΰτο έδεωρείτο ώς γεγονός τετελεσμένον καί ήδη 
από τής 1. Ίανουαρίου τοΰ 1885 εϊχε δημοσίευση ή ,,Έφή- 
μερίς“ τήν περί τούτου εϊδησιν, προκαλέσασαν μάλιστα έπί· 
σήμον διάψευσιν έκ μέρους τών ’Ανακτόρων καί μικρόν δη
μοσιογραφικόν σκάνδαλον, περί οδ πολύς Ιγένετο τότε λόγος. 
’Αλλά καίπερ αχό πολλου προσδοκωμενον, το χαρμόσυνου 
άγγελμα τής πραγματοποιήσεως τών αρραβώνων έχαιρετίσδη 
δπο. τοΰ Ελληνικού λαοΰ μετά ζωήροτάτης χαράς καί άγαλ- 

’ λίάσεως. 'Η  περικαλλής βασιλόπαις, ή πολυφίλητος κόρη 
τών βασιλέων ήβκΰν καί τής Ελλάδος άπάσης, ή πριγκίπισσα 
’Αλεξάνδρα, της οποίας τό όνομα εΐνε δ ι’ ήμάς τό συμβο
λών τόΰ κάλλούς καί τής άγαδότητος, καταγοητεύει διά 
τών ουρανίων αυτής' δελγήτρων πάντα άνδρωπον εύτυχοΰντα 
νά ϊδη καί γνωρίση αυτήν έκ τοΰ πλησίον. Καί ό Μέγας 
4ούξ-ΐϊάΰλος άμα1 ίδών αυτήν κατεμαγεύδη ύπό τής έξοχου 
καλλονής, ευφυΐας χάί άγαδότητος^ βραδύτερου δ'ε πολλάκις 
¿«ισκεφδείς τάς Άδήνας καί έπί χολυν χρόνον διαμείνας έν

τοΐς Άνακτόροις ελαβεν ευκαιρίαν νά γνωρίση αυτήν άκρι- 
βέστερον. 'Ο  Μέγας Δούξ Παΰλος' εΐνε πέμπτος υίός τοΰ 
άποβιώσαντος αύτοκράτορος Αλεξάνδρου Β'. καί αδελφός 
του νυν αύτοκράτορος Αλεξάνδρου τοΰ Γ '., κέκτηται ίδίαν 
περιουσίαν ύπέρογκον, καί κοσμείται υπό σπανίων προτερη
μάτων, άγαπώμενος τά  μέγιστα ύπό τών πολυαρίδμων καί 
υψηλών αύτοΰ συγγενών. Έ κτος τοΰ τίτλου τής Αύκρατο- 
ρικής 'Γψηλότητος, φέρει καί τους έπομένους στρατιωτικούς 
βάδμούς καί νίτλους: Λοχαγού τοΰ συντάγματος τών οϋσ- 
σάρων έν τη φρουρά καί ύπασπιστοΰ τοΰ Αύτοκράτορος, διοι- 
κητοΰ τοΰ συντάγματος τών ούσσάρων τοΰ Γρόδνο. καί τοΰ 
πεζικού , συντάγματος τής Κούρα, λοχαγού τοΰ ύπ’ άρ. G 
πρωσσικοΰ συντάγματος τών θωρακοφόρων τοΰ Βρανδεμ- 
βούργου, τοΰ έπωνυμου τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας Νι
κολάου τοΰ Κ ., καί ύπολοχαγοΰ τοΰ ύπ’ άρ. 11 Αύστριακοΰ 
συντάγματος τών λογχοφόρων; τοΰ Ιπωνόμου τοΰ Αύτοκρά
τορος τής 'Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου τοΰ Β'.

Ή  Βασιλόπαις Αλεξάνδρα γεννηδεΐσα τη 30. Αύγουστου 
1870 εΐνε κατά 10 έτη νεωτέρα τοΰ σεπτοΰ αυτής μνηστή- 
ρος, δστις Ιγεννήδη τη 21. Σεπτεμβρίου 1860.

3. Ο ΙΑΤΡΟΣ. ΕΙκων ύπό Hans Bachmann (σελ. 367)· 
Πολύ σοβαρόν είναι σήμερον τό πρόσωπόν του ίατροΰ. Φεΰ! 
— μετά πόσης προσοχής παρετήρουν τήν Ικφρασιν τοΰ προσ
ώπου του οί δυστυχείς συγγενείς, περιμένοντες παρ’ αυ’τοΰ 
μετ’ αγωνίας τήν άναζωπύρησιν τής φδινουσης έλπίδος των1. 
Καί τώρα βλέπουσιν έπ’ αύτοΰ γεγραμμένην σκληρόν είμαρ-
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μένην, άναπόδραστον συμφοράν. Βαρεία νόσος κατέλαβε 
τόν δυστυχή οικογενειάρχην, καί μέχρι τής .σήμερον ύπήρχεν 
είσέτι ή παρήγορος έλπίς ότι ή Ισχυρά αύτοΰ κρασις δά  ύπερ- 
νικήση τήν χαλεπήν κρίσιν, άλλα σήμερον πάσα έλπίς αφα
νίζεται. Πλήρεις ύδυνηράς προαισδήσεως άκολουδοΰσι τόν 
Ιατρόν ή μήτηρ καί ή σύζυγος τοΰ άσδενοΰς, δπως άκου- 
σωσιν έκ τοΰ στόμ.ατός του τήν σκληράν βεβαιότητα. 'Η  
σύζυγος καταβάλλεται ήδη παρά τη δόρα ύπό τής πολλής 
δλίψεως καί έκρήγνυται είς σπασμωδικούς λυγμούς. Καί το 
μικρόν δυγάτριον, δπερ τόσον προώρως μέλλει ν’ άπορφα- 
νισδή, φαίνεται ότι χροαισδάνεται τό έπικείμενον φοβερόν 
δυστύχημα. Μόνη ή γραία, ήτις πολλά δεινά όπέφερεν έν 
τώ  βίω, άκολουδεΐ τόν Ιατρόν μέχρι τής όδοΰ, άλγοΰσα μεν 
άλλ’ ατάραχος καί παρεσκευασμένη διά το φοβερόν άκουσμα. 
Μετά σιγηλής Ινδομύχου δλίψεως ακούει τούς λόγους τοΰ 
άγαδοΰ ίατροΰ, δστις έν τη έκπληρώσει τοΰ σκληροΰ αύτοΰ 
έπαγγέλματος δεν άπώλεσε τό εύ- 
γενές αΐσδημα του οίκτου, άλλ’ 
δπως έχει ανοικτά τά  όμματα διά 
τάς άσδενείας τοΰ σώματος ούτως 
έχει καί τήν καρδίαν άνοικτήν δια 
τάς δλίψεις τής ψυχής.

4. ΔΩΡλ Δ’ ΙΣΤΡΙΑ (σ. 371).
5. ΕΜΙΝ 1ΙΑΣΣΑΣ (σελ. 375).

■*0 Έ μίν πασσάς είτε, μέ τό άλη- 
δες αύτοΰ ονόμα, ό Δρ. Schnitzer 
εΐνε Γερμανός τό γένος καί έγεν- 
νήδη τη 28. Μαρτίου 1840 έν Oppeln 
τής Σιλεσίας. 'Ο  μέγας αύτοΰ πό- 
δος πρός τό άγνωστον καί ή έξ- 
αιρετική του αγάπη πρός τάς φυ
σικός έπιστήμας ώδησαν αυτόν είς 
τήν περιήγησιν μεμακρυσμένων καί 
αγνώστων χωρών. Τό 1864 έν ήλι
κία 24 έτών άποπερατώσας τάς ία· 
τρικάς αύτοΰ σπουδας έν Βερολίνω 
κατέλιπε τήν πόλιν ταύτην καί με- 
τέβη είς Τουρκίαν, ένδα Ιγένετο δε
κτός έν τή συνοδεία τοΰ τότε Βαλή 
Μουσσίρ ’Ισμαήλ Χακκή πασσα, 
μεδ’ ου χεριηγήδη τάς διαφόρους έπαρχίας τοΰ τουρκικού 
κράτους, Αρμενίαν, Συρίαν καί Αραβίαν. Έ ν  έτει 1873 έπα- 
νέχαμψεν είς Γερμανίαν, ένδα διέμεινεν ολίγον μόνον χρόνον, 
τό δέ 1876 βλέπομεν αυτόν ύπό το όνομα Δρ. Έ μίν Έ φ- 
φέντι έν τη  υπηρεσία τής Αιγυπτιακής κυβερνήσεως. Περί 
τής αλλαγής τοΰ ονόματος του έγραφεν ήδη έν έτει 1877 
έκ Τραπεζοΰντος τά  εξής: „Καί ένταΰδα έν Τραπεζοΰντι δεν 
με έγκατέλιπεν ή άγαδή μου τύχη καί απέκτησα ταχέως 
καλήν φήμην ώς Ιατρός. Πρός τοότοις έγεινα έντελώς κά
τοχος τής τουρκικής καί αραβικής γλώσσης, ώς ουδείς ίσως 
άλλος Ευρωπαίος, έξωκειώδην δέ έπί τοσοΰτον πρός τά  έν
ταΰδα ήδη καί έδιμα, ώστε υπό τό τουρκικόν όνομα, όπερ 
μέ καλύπτει ούδείς δύναται νά ύποπτεύση δτι είμαι Γερ
μανός.

'Ο  Δρ. Σνίτσερ διετέλεσε κυβερνητικός Ιατρός τών χω
ρών τοΰ Ισημερινού ύπό τόν Γόρδωνα, δστις αμέσως άνεγνώ- 
ρισε τήν αξίαν καί ικανότητα τοΰ παρά της ΑΙγυπτιακής 
κυβερνήσεως τεδέντος είς τήν διάδεσίν τοΰ Γερμανού Ιατρού, 
καί έπεφόρτισεν αυτόν με διπλωματικά; άποστολας προς τους

φυλάρχους τής Ούγάνδας καί του Ούνγιόρου, άς ό Δρ. Σνίτ
σερ έξεπλήρωσε πρός μεγάλην τοΰ Γόρδωνος εύαρέσκειαν. 
Ό  Γόρδων έξεδήλωσε τήν πρός τόν γερμανόν Ιατρόν έμπι- 
στοσύνην αύτοΰ καί διά  τοΰ διορισμού αύτοΰ ώς μουδίρου. 
δηλαδή διοικητοΰ, τοΰ Χατ-ελ·Εστίβα έν τάϊς τοΰ.Ισημερι- 
νοΰ χώραις. Τω 1878 6 Έ μίν έλαβε τόν τίτλον τοΰ βέη 
καί έγένετο ωσαύτως διοικητής τοΰ Λάδ'ου. Μετά τήν πτώ- 
σιν τοΰ Χαρτούμ καί τόν φόνον τοΰ Γόρδωνος παρέμειναν 
ώς ύποδιοικηταί έν·τώ νοτίφ Σουδάν, ό .-μεν.^Αγγλος Aoy- 
πτων Βέης έν Βαχρ-ελ-Γαζέλ, ό δ ’ Έ μίν πασσάς έν Λάδψ 
τοΰ Νείλου. Ή  κυριαρχία όμως τοΰ Λούπτωνος βέη' έληξε 
κατά τινα στάσιν τών Μαύρων τοΰ Δίγκα, ένώ ο Έ μίν πασ- 
σάς διετέλει έν εύτυχεστέρα ή ό Λούπτων δέσει ενεκα τής 
μεγάλης άποστάσεως τής έπαρχίας αύτοΰ άπό τοΰ στρατο
πέδου τών έν Σουδάν οπαδών τοΰ Μαγδή, έκτος δέ τούτου 
είχε τότε είς τήν διάδεσιν αύτοΰ πλείονας τών 200 άνδρών

τακτικοΰ στρατοΰ. Περιελδόντος 
δμως τοΰ Βαχρ-ελ-Γαζέλ είς χεΐρας 
τών έπαναστατών ήναγκάσδη καί 
ό Έμίν πασσας νά παραδώση άλλη- 
λοδιαδόχως πάσας τάς παρά τώ 
Νείλω έπαρχίας αύτοΰ καί ν’ άπο- 
συρδή πρός τά  άνω τοΰ ποταμού 
μέρη καί νοτίως αύτοΰ. Τόν ’Απρί
λιον τοΰ. 1885 ή έπαρχία Αάδο έξ- 
εκενώδη ύπό τοΰ Έ μίν πασσα δστις 
αμέσως υπέστρεψε διά τοΰ Μούγγη, 
τοΰ Λαβόρε καί τοΰ Δουφέλε είς 
τήν Βαδαλάην.

Αί τελευταΐαι άμεσοι περί τοΰ 
Έ μίν πασσα ειδήσεις χρονολογούν
ται από 2. Νοεμβρίου 1887 ότε οδ
τος έξεδήλου τήν άμετάτρεπτον αύ
τοΰ άπόφασιν νά έμμείνη έν τω έργφ, 
δπερ άνέλαβεν. Έ ν νεωτέραις έπι- 
στολάις έξέφρασεν ήδη τήν πρόδε- 
σιν ίνα, μ ετά  τήν συνένωσιν αύτοΰ 
μετά τοΰ Στάνλεϋ καί παραλαβήν 
νέων όπλων καί. πολεμοφοδίων, προ
έλαση πάλιν πρός τόν άνω Νείλον, 

άνακτήσηται τας.αρχαίας· καί κατά τό 1885 έγκαταλειφδεί- 
σας δέσεις καί άναλάβη τέλος τό έργον, έν ώ ό Γόρδων άπέ- 
τυχεν. Έμμεσοι περί τοΰ Έμίν πασσα ειδήσεις υπάρχουσιν 
ήδη άπό τού Απριλίου τοΰ 1888, χρονολογουμεναι έκ Ζαν- 
ζιβάρης άπό τής 31. Ιουλίου. Ή  δέσις αύτοΰ κατέστη λίαν 
δυσχερής, μετά μεγίστης δυσκολίας έπρομηδεύετο τά  πρός 
τό ζην έπιτήδεια, παρά δέ τώ  στρατοί ήρξατο νά έπικρατη 
μεγίστη δυσαρέσκεια. Τή·,4. Απριλίου ό.Έμίν πασσας προσ- 
εκλήδη υπό τοΰ Μαγδή έκ Χαρτούμ ΐνα παραδοδή καί έγ- 
καταλίπη τόν στρατόν αύτοΰ καδ’ όσον μάλιστα ό Μαγδής 
διέταξεν έκστρατείαν έναντίον αύτου. 'Ο  Έ μ ίν  πασσάς έσκό- 
πει νά προβή έναντίον τής έκστρατείας τούτης καί νά προ- 
χωρήση διά τοΰ Λάδου ΐνα έκπλήξη τόν έχδρδν καί διά τής 
περί τήν έπίδεσιν ταχυτητος αύτοΰ έπανορδώση τήν τών έπι- 
τηδείων έλλειψιν. Τηλεγραφικώς ήγγέλδη έσχάτως έκ Λον
δίνου ότι ή κυβέρνησις αμφιβάλλει περί τής συλλήψεως τοΰ 
Έ μίν πασσά καί τοΰ Στάνλεϋ ύπό τών οπαδών τοΰ Μαγδή, 
άφ’ έτέρου όμως- αγγέλλεται οτι Ιν Βερολίνιρ καί έν Λον- 
δίνφ ή σύλληψις τοδ Έ μίν ήρξατο νά καδίσταται. πιστευτή.

%
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; Ά ντ ίοταα ις  τον πάγον. Ό ταν δ πάγος έχη 4 Εκατοστομέτρων 
πάχος, Άντέχει^ρρός τό βάρος·Ενός Ανδρός. "Οταν οχ·} διπλάσιου πάχος, 
τούτ’ Ιοτς 8 'Εκατοστομέτρων,' δύναται νά διελθη έπ’ αύτού πεζικον έν 
παρατάξει Διά ιππικόν καί ελαφρά τηλεβόλα απαιτείται πάχος 11 Ιως 
16, διά βαρέα δέ τηλεβόλα τουλάχιστον 20 εκατοστόμετρων. ΜΙ 40 Εκα
τοστόμετρων πάχος, η καί μεΤζον τούτου, δυ'ναται 6 πάγος νά άντίσχη εις 
τήν πίεσιν καί των μεγίστων βαρών.

Ή  σννείδηοιζ. Ό  διάσημος έκ Βερολίνου ιατρός Δρ. Heim επέ- 
στρεφεν εσπέραν τινά είς τήν οικίαν του κεκμηκώς καί καταπεπονημένος 
|νεκα τών πολυαρίθμων τής ήμέρας Ικείνης ιατρικών έπισκέψεων. „Εις 
κόρακας τοιουτον επάγγελμα!“ εΤπε μετ’ άγανακτησεως πρός τήν σύζυγόν 
του, „Δεν ύποφέρω πλέον τοσούτους καμάτους. Είμαι όλως έξηντλημένος 
καί έχω απόλυτον ανάγκην άναπαύσεως. Είπε είς τόν θυρωρόν, .ότι σήμε
ρον δέν δέχομαι πλέον ούδεμΐαν πρόσκλησιν από κανένα. — Flptjtei νά · 
λάβω υπ’ όψιν καί τήν ίδίαν μου υγείαν, ήτις δύναται κατόπιν νά ώφε- 
λη'ση μυριάδας ασθενών.“  Ταυτα είπών μετεβη είς τόν κοιτώνα του καί 
μ ετ’ ού πολΟ έκειτο βεβυθισμένος είς ύπνον βαθύν.

Ή . σύζυγός του εμεινεν εϊσέτι, σκεπτική καί άναλογιζομένη τούς πολ- 
λούς.-καί χαλεπούς πόνους καί μόχθους, ους έπέβαλλεν είς τόν προσφιλή 
σύζυγον τό καθήκον αυτού ώς ιατρού, ότε αίφνης ήκουσε τόν ήχον τού 
παρά' τή θύρα κω'δωνος. Έσπευσε πρός τήν υπό τού θυρωρού άνοιχθέϊ- 

. βαν θΰραν καί ήκουσεν άνθρωπόν τινα έρωτώντα αν ό Δρ. Heim εινε έν 
τή οικία καί παρακαλουντα θερμούς όπως ή αυτού Έξοχότης σπεύση όσον 
τάχιστα πρός.σωτηρίαν τής ώδινούσης καί είς τόν έσχατον κίνδυνον εύρι- 
σκομένης συζύγου του. Ό  θυρωρός, έκτελών πιστως τήν διαταγήν τού 
κυρίου του, άπέπεμψε τόν ξένον μέ τήν εύθηνήν συμβουλήν, ν’ Απευθυνθή 
πρός ίλλον ίατρόν.

Ή  αγαθή καί εύαίσθητος γυνή, ήτις όπισθεν τής θύρας άκροωμένη 
εϊχεν Ακούση τά διατρέξάντα, εύρίσκετο είς φοβέραν αγωνίαν. Άφ’ ενός 
μεν ήσθάνετο" οΤκτον πρ.ός τόν έξηντλημενον έκ τών καμάτων σύζυγόν της, 
άφ’-ετέρου δε πρός τήν κατά του θανάτου παλαίουσαν δυστυχή γυναίκα 
καί άνελογίζετο ότι μέχρι τοΰδε ό σύζυγός της εΤχε παράσχη πρόθυ'μως 
τήν ιατρικήν του βοήθειαν πρός πάντας τους προσκαλέσαντας αύτον ασθε
νείς καί ήδη έκοιματο, ενώ ή ζωτ δύο όντων, τηςμητρός καί-τού τέκνου, 
εύρίσκοντο ισως είς τόν έσχατον κίνδυνον. Είσήλθεν είς τόν κοιτώνα τού 
συζύγου,' άλλ’ ϊδούσα αύτόν τοσούτον βαθέως καί τοσούτον ήδέως καθεύ- 
δοντα συνεκινήθη μέχρι δακρύων καί άπεσύρθη ζητούσα νά παρηγορηθή 

. μέ τήν σκέψιν ότι καί άλλος ιατρός δύναται έπ’ ίσης νά βοηθήση τήν κιν- 
δυνεύουσαν γυναΤκα.

Μετ’- όλίγας όμως στιγμας ήκουσε καί πάλιν τόν κώδωνα ήχοΰντα — . 
περιδεής καί πλήρης απαίσιων προαισθημάτων έδραμε πρός τήν θύραν. 

’Ήτο 5 αύτος άνθρωπος, όστις πρό μικρού εΤχεν Αποπεμφθη καί όστις 
την φοράν ταύτην, μέ τούς όφθαλμούς υγρους εκ των δακρύων, άπηύθυνε 
καί πάλιν τήν Απελπιστικήν του παράκλησιν. Ή  ευσπλαγχνος γυνή δέν 
ήδυνήθη πλέον νά συγκράτηση τήν συγκίνησίν της. νΕσπευσεν είς τον κοι
τώνα καί άφυπνίσασα τόν σύζυγόν της, διηγήθη αυτή! μετά δακρύων τα 
διατρέχοντα.’ „Δέν ύποφέρω άλλάς ενοχλήσεις πλέον. ’Ας ύπάγη είς άλλον 
ίατρόν, ίσως δέν υπάρχει μέγας κίνδυνος. Άφησε μέ ήσυχον!“ Ταύτα 
ειπών ό· ίατρος έστράφη είς τό έτερον πλευρόν καί έκλεισε τούς όφθαλμούς.

Ή  δυστυχής γυνή, ήναγκασμένη ν’ άποπέμψη τον ξένον, εύρίσκετο 
έν τη έσχάτη απελπισία. ■ Έξήλθε τού κοιτώνος, έπορεύθη. είς το έτερον 
δωμάτιον καί καθίσασα παρά τήν τράπεζαν έξερράγη είς δάκρυα. Μετά 
δύο όμως περίπου οτιγμάρ ήκουσε θόρυβον έν τφ  κοιτωνι καί δραμοΰσα 
προς αύτόν, ε»§£ τόν σύζυγόν της ένδυόμενον.

„Πηγαίνεις λοιπόν“ Ανεφώνησε μέ δάκρυα χαράς.
. „Βεβαίως“ άπεκρίθη ό ιατρός τονθορύζων. „Μήπως δύναμαι νά 

πράξω άλλως; Αύτη ή κατηραμένη συνείθησις! Δέν αφίνει τον άνθρωπον 
να ν,συχάση ούτε στιγμήν. Μέ όλον τόν κάματον καί τήν έξάντλησιν των 
δυνάμεων μου, δεν είμπορώ πλέον νά κοιμηθώ.“ .’Αμέσως Ινεδύθη, έλαβε 
την ράβδον καί τόν πΏ,όν του και Απηλθ» ταχέως.

Ή  άγαθή αύτοΰ σύζυγος ήτο πλέον ευτυχής' καί «εριέμενεν άνυπο-

μόνως τήν. Ιπιστροφήν τόυ. Μετά τρεις ώρας έπανήλθεν ό Δρ. Ileitt προς 
αύτήν μέ τό πρόσωπον άπαστράπτον Ικ χαράς.

„Δέν είμπόρώ νά σού έκφράσω μέ λέξεις, γυναίκα μου, πόσην χαράν 
αισθάνομαι, διότι ίπήγα. ’’Ητο ή τελευταία στιγμή καί μόλις έπρόφθασα 
νά τήν σώσω. Τώρα πλέον δέν διατρέχει κανένα κίνδυνόν. Άν δέν έπη- 
γαινα, θά άπέθνησκεν εξ άπαντος! — Καί τώρα ετοίμασε' μου ολίγον τίϊον. 
Ούδέποτε ήμουν τόσον ευτυχής ώς τώρα, διότι ή συνείδησίς μου, αυτό τό 
κατηραμένον πράγμα, εινε σήμερον εκτάκτως ευχαριστημένη μέ τόν Εαυ
τόν μου!“

'Οζνδέρχεια παρά τοΓς διαφύρο.ς λαοϊς. Ό  ιατρός τού ίπιτελείου 
Δρ. βββββΐ ώμίλησε πρό τινων ετών έν Μονάχη περί τής όξύτητος τής ' 
όράσεως παρά τοΤς διαφόροις λαοΤς καί ταΤς διαφόροις κοινωνικαΤς τάξεσιν. 
Συγκρίνας τήν όρασιν μεταξύ 'Ρώσσων καί Γερμανών στρατιωτών, εδρεν 
ότι ¿κείνοι ύπερβαίνουσι τούτους πολύ κατά τήν όξύτητα της όράσεως. Ώ ς 
αίτιον τής τοιαύτης κατά τήν όξυδέρκειαν υπεροχής τών 'Ρώσσών στρα
τιωτών παραδέχεται ό Δρ. τό γεγονός, ότι οί 'Ρώσσοι στρατιώται
άνήκουσι μέρος μέν είς γεωργικούς μέρος δε είς νομαδικούς λαούς, τών 
όποιων οί οφθαλμοί εΤναι εξησκημένοι είς τό νά βλέπωσι μακράν καί δέν 
εβλάβησαν διά νυκτερινής Ιργασίας. Ή  όξύτης της όράσεως τώ ν.έν φυ
σική καταστάσει διατελούντων λαών, εινε εκπληκτική. Ό τε  ό το ύ ’Αλε
ξάνδρου Ούμβόλδου Ακόλουθος καί συμπεριηγητής ΒοηρΆΐΐ4 εύρίσκετο 
κατά τινα έκδρομήν έπί τού ηφαιστείου Πιχίγχα, διέκρινον αύτόν ο ί’Ινδοί 
δια τού αόπλου ¿φθαλμού, ώς λευκόν σημεΤον κινούμενον έπί μελανών 
βράχων, έξ άποστάσεως τεσσάρων γεωγραφικών μιλίων άπό τού ηφαιστείου, 
εν φ  ό μετ’ αύτών ευρισκόμενος έν τη αυτή θέσει 'Αλέξανδρος Ούμβόλ-. 
8ως μόλις μετά παρέλευσιν ίκανοΰ χρόνου ήδυνήθη νά διακρίνη αύτόν διά 
τού τηλεσκοπίου, ώς λευκόν ώσαύτως σημεϊον. (Ό  Βοηρίαοά δήλον ότι 
ήτο περιτυλιγμένος εντός λευκού μανδύου.) Ό  Δρ. παρέχει τόν
εξής πίνακα, παριστώντα τήν κατά μέσον όρον όξύτητα τής όράσεως, ώς

γερμανικά στρατιωτικά διαμερίσμαια καί ιδία παρά τοΤς έθελονταΤς
’Ινδοί . ' ......................................... . οξύτης όράσεως 5
Ν ο ύ β ιο ι........................................ • „ „ 3

~  ‘Ρ '  Γεωργιανοί καί ρωσσική φ;ου;ά . - „  „ Ι ’Λ '
Καυκάσιος στρατός . . . 1 Va
Πρωσσσικόν πυροβολικόν . . .
Ρώσσοι σ κ ο π ε υ τ α ί.................... 1 ‘/s '
Γερμανοί στρατιώται.................... ■ ■· „ lVio
Γερμανοί έθελοντα ί.................... ” ’· Ο,οι-

Αδύνατον οτνοιχέσιον. Ρωμαντική τις νεανις έπεσέ ποτέ είς τόν
Ανθούν λμλ ιν >τινν( κάτι* «Μαραινοντος, 6ς-
ήγαγεν αύτήν έκ τού υδατος έν κατασεάσει αναισθησίας. Μόλις ή νεανις 
άνέλαβε τάς αισθήσεις, έδήλωσεν είς τόν πατέρα της ότι ούδένα άλλον 
ήθελε νά νυμφευθή εί μή τόν σωτήρά της. — „’Αδύνατον“ ειπεν ό πατήρ. 
— „Μήπως εΤνε έγγαμος;“ — ,,νΟχι.“ — „Δέν εϊνε ό νεανίας έκεΐνος, 
όστις κατοικεί άπέναντί μας;“ — „Ό χι, ό σωτήρ σου εΤνε-κύων τις έκ 
τής Νέας Γής.“

Σ τα ιιο τ ιχ ά .  ’Εντός τών πρώτοιν ένδεκα μηνών τού 1888 έκάησαν 
16 θέατρα, έξ ών 4 έν Αμερική,'4  έν ’Αγγλία, 2 έν Βελγίω καί άνά 1 έν 
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλλία,'Ρουμανία καί 'Ρωσσία. Μετά τήν πυρκαϊάν 
τού Βϊη^ΙΙιθΛίβΓ συνέβησαν 96 έτεραι θεάτρων πυρκαϊαί, Ιξ ών 23 εν 
Άγγλίφ, 18 έν 'Ρωσσία, 17 έν τή βορείφ ’Αμερική, 12 έν Γαλλίφ, 6  έν 
Αύστροουγγαρίφ, 5 έν Ισπανία, άνά 3 έν Ι'ερμανία, ’Ιταλία καί Βελγίω, 
άνά 1 έν 'Ολλανδία, Σουηδία, Πορτογαλλία, Ρουμανία, Νοτίιρ Αμερική καί 
Ιαπωνία. Ή  Γερμανία κυρίως άπώλεσεν έν τω διαστήματι τούτω δύο 
μόνα μεγάλα θέατρα, δηλ. τό θέατρον τής' αυλής έν Σβέριν (16. ’Απριλίου 
18821 καί τό έθνικόν θέατρον έν Βερολίνω (4. ’Απριλίου 1883), μόνον δέ 
κατά τήν πρώτην πυρκαϊάν άπώλεσε τήν ζωήν του εΤς πυροσβέστης έν τη 
εκτελέσέι τού καθήκοντός του.
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Οί δέω fux(jol δορνφόροι τού νΑ(ι(ως, οί άνακαλυφθέντες έν 
έτει 1877, είναι διά τούς άστρονόμους δυσλυτότατα «ίνίγματα. Κατά 
τήν γενικώς ΐσχύουσαν τού Καντίου καί Laplace θεωρίαν ή ταχύτης τής 
περί τόν πλανήτην του περιστροφής έκαστου δορυφόρου πρέπει νά .εινε 
ίση πρός τήν ταχύτητα, μεθ’ ής ό πλανήτης ουτος στρέφεται περί τόν 
άξονά του. Τόν νόμον όμως τούτον άκολουθεΐ μόνον ό έτερος τών δορυ
φόρων τούνΑρεως (SO’/j ώρας), ενώ ό έτερος; ό σμικρότατος κατά τόν 
όγκον (εχων μόλις 12 χιλιομέτρων διάμετρον’, κινείται μετά Τοσαύτης τα- 
χυ'τητος, ώστε διανύει τήν αύτήν τροχιάν έν 7Λ/* ώραις. Ό  Παρισιανός 
αστρονόμος C. Dubois εξηγεί τύ αίνιγμα τούτο παραδεχόμενος ότι ό μι
κρός έκεΐνος καί ταχύς δορυφόρος του Άρεως ήτο πρότερον πλανήτης έκ 
τής τάξεως τήν αστεροειδών έκείνων, οίτινες διαγράφουσι την τροχιάν των 
μεταξύ τού Διός. καί τυύ Άρεως, καί μόλις έσχάτως προσελκυσθείς έγένετο 
δορυφόρος τού Άρεως. Ό  Dubois πιστεύει μάλιστα ότι ό δορυφόρος 
ουτος εΤνε ή Αΐθρα, ττις άπό τού 1873 έγένετο άφαντος.

Οί φίλοι τού καπνίσματος θά μάθωσι μειά χαρας ότι ό έν Πίζα 
διάσημος Ιταλός ιατρός- Dr. Tassm ari απέδειξε διά πειραμάτων ότι 
πολλά μέν voooirota σπέρματα, ώς παραδείγματος χάριν τά βακτηρίδια 
τής χολέρας καί τού τυ'φου, θανατόνονται πολλά δέ παρακοιλύονται ύπό 
τού καπνού έν τή αναπτύξει των.

Τήν μεγίστην Σαιξπηριανήν βιβλιοθήκην τού κόσμου κέκτηται τό 
έν Αονδίνω Βρεταννικον Μουσείον. Ό  θέλων νά σπουδάση τόν Σαιξπήρον 
ευρίσκει έκεί πάσας τάς πρώτας εκδόσεις καί τό μέγιστον μέρος τών 
σχολίων. Ούδεμία εκ τών άπειραρίθμων γερμανικών μεταφράσεων, α’πό 
τής πρώτης άποπείρας τού W ieland μέχρι τής σήμερον, καί σχεδόν 
ούδεμία έκ τών περί Σαιξπήρου γραφεισών μελετών ελλείπει έκ της βι- 
βλιοθη'κης ταύτης, ούτως ώστε πδς Γερμανός έπιθυμών νά ’δη πληρεστά- 
την συλλογήν γερμανικών βιβλίων περί Σαιξπη'ρου όφείλει νά μεταβη είς 
Λονδΐνον. Τό Μουσεΐον κέκτηται τάς πλείστας γαλλικας καί ίταλικάς 
μεταφράσεις, σχεδόν όλόκληρον τήν ισπανικήν περί Σαιξπήρου φιλολογίαν, 
μεταφράσεις πολλών δραμάτων τού αυτού ποιητοΰ έκ της χειρος τού βα- 
σιλέως τής Πορτογαλλίας, καί πλείστας'άλλας μεταφράσεις έν τή Δανική, 
Σουηδική, 'Ολλανδική, φρεισική, φλαμική βοημική καί οόγγρική γλώσση. 
Έ νια  τήν δραμάτων εύρίσκονται μεταπεφρασμένα εν τή ελληνική, σέρβική, 
'Ρουμανική, βλαχική, κροατική, βενδική καί πολωνική. Έ ν  τη βωσσική 
ύπάρχουσί δύο πλήρεις μεταφράσεις, ήδη δέ ετοιμάζεται καί εν τή κινε
ζική γλώσση ή μετάφρασις τών δραμάτων τού Σαιξπήρου;

Ό  Αριθμός τών φοιτητριών τού έν Παρισίοις Πανεπιστημίου άνέρχε- 
ται κατά τό παρόν έτος είς 144, έξ ών αί πλεΐσται, ώς ουνήθως, δηλαδή 
30 τόν αριθμόν, είναι Ρωσσίδες. Έ κ  τών λοιπών αί 12 είναι Γαλλίδες, 
8 Άγγλίδες, μία Άμερικανίς, μία Αύστριακη', μία Έλληνίς καί μία έκ 
Τουρκίας.   . -

Παρά τώ γνωστφ άστερισμω τής λύρας — τής όποιας δ λαμπρό
τατος άστήρ εΤνί δ ύπόλευκον φώς άπαστράπτων Βέγας — υπάρξει μία 
έκ τών άπείρως άπομεμακρυσμένων έκείνων ομιχλωδών κηλίδων, αίτινες 
θεωρούνται άποτελούμεναι έκ τής συμπυκνώσεως πολλών είς άπειρους 
Αποστάσεις ευρισκομένων άστέρων. Ή  ομιχλώδης αύτη κηλίς καθίσταται’ 
ιδίως ενδιαφέρουσα ενεκα τού δακτυλιοειδούς αύτής. σχήματος. Διά τών 
μεγίστων τηλεσκοπίων 8έν άδύναντο μέχρι τούδί νά διακριθώσιν έν τή 
δακτυλιοειδεΐ ταύτη δμίχλη είμή μόνον 14 έν συνόλω αστέρες, έξ ών 6 
είς εύρίσκετο έντός τού δακτυλίου οί 8έ λοιποί δεκατρείς είς τό εξωτερι
κόν μέρος αυτού. Τώρα όμως τό, ίσχυράτατον τηλεσκόπιον «ού άστερο- 
σκοπείου Λίκ έν Καλιφορνίφ, όπερ Αποκαλύπτει ήμϊν όσημέραι μείζονά 
βάθη του απείρου χώρου, δεικνύει όλως διάφορον όφιν της δακτυλιοειδούς, 
ταύτης όμίχλης. 'Η  ομίχλη αυτη φαίνεται ήδη συνισταμένη έκ πολλών 
εκκεντρικών ώοειδών είτε ελλειψοειδών δακτυλίων καί δή κατά τόν εξής 
τρόπον: Κατά πρώτον βλέπομεν ένα δακτύλιον, όστις δύναται να ,,άνα- 
λυθή“ όστις δηλαδή φαίνεται εύκρινώς ότι συνίσταται έξ άστέρων· κατό-

πλέον οί άποτελούντες αύτόν αστέρες· Ακολούθως έρχεται ^ τ ο ς  όμιχλώδηί 
δακτύλιος Ασθενέστατων αστέρων, όστις περιβάλλει τόν'-προηγούμενον. 
Έ π ί τής όλης όμίχλης διακρίνονται καί άλλοι διεσπαρμένοι Αστέρες οι- 
τινες όμως μόνον οπτικώς φαίνονται εύριοκόμενοι είς συνάφειαν μετα της 
όμίχλης. _________

Εν τή πόλει Gothenburg ’ έν Σουηδία ιδρύεται πανεπιστήμιον μέ 
κεφάλαιον 1,500,000 κορωνών, όπερ έλαβεν ή πόλις έκ τριών κληροδοτη
μάτων. Τό πανεπιστήμιον θά. άνοιχθή τόν ίούλιον τού προσεχούς έτους, 
θά περιέχει δέ όκτώ καθηγετικάς έδρας, Ανά μίαν διά τήν φιλοσοφίαν, 
πολιτικάς έπιστημας, Αρχαίας, νεωτέ’ρας, σκανδιναυϊκάς γλώσσας, ιστορίαν 
τής καλλιτεχνίας, καί νεωτέραν φιλολογίαν.

Διά νεωτάτων πειραμάτων κατεδείχθη, ότι ή διά τής. εισπνοής εις 
τό σώ|ία εισδοχή νοσογόνων σπερμάτων ήτοι νοσοποιών βακτηριδίων, ε,νε 
έκατοντάκις έπικινδυνοτέρα ή ή κάτάποσις αύτών κατά τό φαγητόν η τήν 
πόσιν. Έ ξ  140 ζώων, είσπνευσάντων ξηράν κόνιν μεμιγμένην μετά βακτη
ριδίων τής φλογώσεως τού σπληνός, απέθανον 96 εντός 2 μέχρι 4 ημερών. 
ΙΙρός σύγκρισιν έσιτίσθησαν κατόπιν 79 ζώα μέ τροφήν περιέχουσαν βακτη
ρίδια, "καί έκ τών ζώων τούτων ¿τελεύτησαν μόνον 7. Οδτως ώστε ό δια 
τής καταπόσεως τών βακτηριδίων έπερχόμενος θάνατοί εινε πολύ σπανιω- 
τερος (8,9 τοΐς Εκατόν) ή διά τής εισπνοής αύτών (68,6 τοΐς Εκατόν)., Άν 
όλα τά είδη τών βακτηριδίων έχουσι κ ο λ λ η τ ικ ή ν  δύναμιν διά ττς εισπνοής, 
είναι εϊσέτι άγνωστον, έν τούτοις όμως δυνάμεθά νά .παραδεχθώμεν τούτο 
περί τών λεγομένων1 παρασίτων τού αίματος, τούτ’ έστι περί τών μυκήτων 
έκείνων, οίτινες δύνανται νά ζώσι καί νά πολλαπλασιάζωνται εν τώ αιματι.

Ή  άπόστασις τής γήξ άπό τοϋ ήλιον. Κατά τά Αποτελέσματα 
των έρευνών, άτινα έξήγαγον ’Αμερικανοί Αστρονόμοι έκ τής τελευταίας έν 
έτει 1882 διαβάσεως τής ’Αφροδίτης, ή άπόστασις τής γης Από τού ήλίου 
είναι κατά 180,000 μίλια μικρότερα τής μέχρι τοΰδε κοινώς παραδεδεγ
μένης (92,385,000 μίλια). ' .   __

Έ ν  τώ έν Πάφιρ της Κύπρου ίερώ της ’Αφροδίτης Ανεσκάφησαν πολυ
πληθείς αρχαιότητες, μεταξύ τών δποίων καί έν πολυτιμότατον Αριστο- 
τέχνημα, τό άγαλμα γελώντος Έρωτος. Σύμπαντα τά εύρήματα, όσα ΐ,δύ- 
ναντο νά μετακομισθώσιν, Απεστάλησαν είς Λονδΐνον καί διεμερίσθησαν 
μεταξύ τού Βρεττανικού Μουσείου καί τών Μουσείων τής ’Οξφόρδης.

Μέγα κερασφόρον λίθινον είδωλον έξήχθη έκ τού ποταμού έν τφ 
'Ρωσσικφ κυβερνείο) τού Κιέβου. Τό εύρημα τούτο έπικυροΐ άρχαίαν τινόο 
παράδοσιν καθ’ ήν, ότε ό χριστιανισμός είσήχθη είς 'Ρωσσίαν καί διεδόθη 
διά τού μεγάλου Δουκός Βλαδιμίρου, οί κάτοικοι της πόλεως Bakoschin 
έρριψαν είς τόν ποταμόν τόν Θεόν Βολός είτε Βελές, τόν προστάτην 
τών κτηνών, . _·_______

Μ έχρ ι πόσον βά&ονς τής Φβλάοσης ιΐα δ ύ α  τύ φώς; 'Η  όρθή 
άπόκρισις εις τό ερώτημα τούτα ήτο μέχρι τούδε λίαν δυσεύρετος, άλλ’ ό 
πιστός βοηθός έν πολλαΐς τοιαύταις τής φυσικής επιστήμης δυσχερείαΊί, 
ή φωτογραφία, παρουσιάζεται ήδη καί ένταύθα έπίκουρος. Ό  καθηγητής 
Forel έκαμεν έσχάτως έν Γενεύη διάφορα πειράματα διά τής φωτογρα
φικής όδού προ’ς λύσιν τού άνωτέρω ζητήματος. Είς τήν λίμνην τής Γε- 
,νεύης, είς Απόστασιν 3‘/s χιλιομέτρων άπό τής όχθης, έβϋθίσθησαν εκ
τάκτως ευαίσθητοι είς τό φώς φωτογραφικοί πλ'άκες καί Αφέθησαν έν τφ 
ύδατι βυθισμένοι έπί τοσούτον χρόνον, μέχρις οδ έβεβαιώθη ή έπ’ αύτών 
φωτογραφική έπίδρασις. Εύρέθη δε τόν Ίούλιον τού 1887, ότι τί'φώς είχεν 
είσδύση μέχρι 45 μέτρων βάθους, ενώ κατά τόν μάρτιον τού τρέχοντός 
έτους έφθασε μέχρις 110 μέτρων. Κατά τόν χειμώνα τό ύδωρ -εινε διαυ- 
γέστερον ή κατά τό θέρος, τούθ’ όπερ προέρχεται έκ τού ότι κατά τβ θέρος 
τό ύδωρ είναι άναμεμιγμένον μετά μεγαλητέρου πλήθους μικροσκοπικών 
όργανισμών.
  ------
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37á ΚΛΕΙΩ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Περί τού ετου«, μηνάς καί ήμερα; τή« γεννήσεω; τού Σωτήρος ούθε- 

μίά ύπάρχει^εγγραφος μαρ τυρία η προφορική παράδοσις, διότι οί πρώτοι 
.χριίΤιαϋοί ¿ΐίμων μάλλον τήν ημέραν τού θανάτου ώ« αρχήν νέου καί 
αληθούς -βίου. Πρώτη «αφή« καί καθαρά μνεία τών Χριστουγέννων ώ« 
εορτή« ¿y τ ή . καθολική ’Εκκλησία γίγνεται παρ’ Άμβροσίω περί τό 360, 

' φαίνεται όμως ή Ιορτή αυτη ουσα έν χρήσει ¿λίγα« δεκαετηρίδα« πρότερον. 
-‘Ωρίσθη.δέ ή 25. Δεκεμβρίου ύπό της Εκκλησία« ούχί είκή καί αύθαιρέτως,· 
- άλλα κατά . τινας μέν .πρός καταπολέμησιν τών άπό τή« 17. μέχρι της 
24. Δεκεμβρίου, έορταζομένων Κρ’ονίων εις άνάμνησιν του χρυσοί! αΐώνος, 
«βτα τήν'τελρορσίαν ημέραν τών όποίοιν τά.παιδία έοέχοντο δώρα, κόρας 
καί _άγαλμδτΝι·. πήλινα ή.κήρίνα (έ | ου καί ή παρά τοϊς καθολικοΐς καί 
διαμαρτυρομένοί« μέχρι τής σήμερον επικρατούσα συνήθεια των αμοιβαίων 
δωρεών)’,' κατ’ άλλους δε διότι, ή 25. Δεκεμβρίου ούσα ήμέρα τής χειμε
ρινή« το8 Ή λίου τροπή«; εδει νά έορτάζηται εις άνάμνησιν των γενεθλίων 
του Σωτήρος, ¿στις συμβολικοί« εδήλου τόν ήλιον τής δικαιοσύνη;, τό 
αΐόίνιΟν καί άληθινόν φώς, τό έλθόν εις τόν κόσμον, ΐνα τού« πάντα« φώ
τισή. Εκ.'Ρώμης ή εορτή αδτη ρξηπλώθηντάχιστα ού μόνον χανταχού 

,; τής'Δύσεωξ αλλά και έν πάσή τή. ’Ανατολή, ένθα πρό πολλοί ήδη έωρτά- 
ζετο.ή των ’Επιφανειών εορτή.· . '0 - Χρυσόστομο« εγκωμιάζει τήν έορτήν 
τούτην ώ« ¡,πασών." Τών’ εορτών, μτγτρόπολιν καί σεμνοτάτην“. Ή  κα'όολι- 
κωτάτη αυτη Ιορτή. έφρτάζετρ μετά’μεγίστη« εΰλαβείας, επί τή έλεύσει 
μύτης νέοι, καί γέροντες, πλούσιοί καί πένητες έπληρούντο χαρας, αί τρά- 
πεζαι εστρώννύντο; .οί δύν'άμένοι άντί άγαλματίων καί κορών παρεΐχον 
μέρος, των αγαθών των τοίς πένήοι. ’ Μετά τής :έορτής τών Χριστουγέννων 

'άνέκά&εν .συνδέεται ή μνήμη του πρωτομάρτυρο« Στεφάνου* όστις τήν 
' όμολογία,ν.τή'« πίστεώς1 επεσφράγιΟε'διά τού ίδιου αίματος.

, Μετά, τήν. ιστορίαν .τής εορτής τών Χριστουγέννων δεν θε>>ρο~μεν 
• άσκσπον νά περιγράφωμεν διά βραχυτάτων τήν κατάστασιν τής άνθρωπό- 
τητος Λρ'ό - τής ελεόσεως τού.'.Σωτήρό«, ίν« καταδειχθή ότι μόνον θεία 

■-δύνοίμις^και οικονομία ιήδύνατο νά .¿νακόψη;τόν έίς.τό βάραθρον ρουν της 
υάνθρώποτητο«. καί όδργήση ήμας είς τό ̂ φως καί τήν άλήθειαν. Πρδς 
τούτο-δ,έ ανάγκη νά έξετάσωμεν τό,ν τε εθνικόν κόσμον καί'τόν Ίουδαϊ- 

-.'κόν’ϊάόν. · ■' ■/ . .  λ ■’ ,
'Η ' Ιθϊική; θρησκέία' ούσά Ίν  γένέι άποθέωσι.ς τής φυ'σεω« ί  κατά 

.τόν- απόστολον: Παύλον,. ,,άλλαγή τήςδόξη« τού- άφθαρτου Θεού έν όμοιοί, 
ματι. εικόνος φθαρτού άνθρώχου καί (πετεινών καί τετραπόδων καί ερπε

τ ώ ν “ 1 εν. αλλαΐί-λέξεσι. φυσική θρησκεία, τοσαύτήν,εσχεν έπί τούς ανθρώ
πους' δύναμιν καί' ενέργειαν ώστε να ΰποβάλλωνται εί« βαρύτάτα« θυσία« 

'ά ά ί' δόκιμασία«^(εκατόμβα«, θυσία« τέκνων κττ.), τά  μυστήρια δέ καί 
χρηστηρια καί η  μαγεία καί" ή μαντική ήσαν κενοί τύποι, όργανα σκοπίμου 
είιςάτή«· εν' ϊένει' δέ. δεισιδαιμονία, καί απιστία; έβαινον παραλλήλω«. 

,.'Γοιαυτη'ί δ’ ούσης τής-θρησκείας, καί.ή στενότατα μετ’ αυτής συνδεόμενη 
' ηθική- ¿£ν _ήτθ :.καθαρά. Ούδείς αγνοεί ότι ,τοίς .θεοί« άπεδίδοντο. πάθη 
Και άδυνάμίάι" άνθρώπιναι: Ή  φιλανθρωπία ήν όλω« άγνωστο«· παρ 
αυτοί« επικρατεί. μάλλον'-ί Ιθνικός χαρακτήρ, έξ ο5 καί πολλαΐ πολιτικαί 
άρέταί. rQ  ξένο« όμω« καί b δούλος ούδέν αξίωμα ούδέ"αξίαν ήδύνατο 
νά εχϊι, -'Ο. προορισμίίς .τής γυναέκό«,’ θεω^ρυμένης πολλάκις ώ« δούλης, 
παρε^νωρίζείό δλω«'. 'Η  φιλοσοφία,’ήτί« έινε μέν αληθές οτι αρνητικώς 

-καί θετικώς π.σοέλείάνε τήν εις.Χριστόν δδόν, άρνητικώς μ.έ/ άνατρέψασα 
τά«’ βάσίι« τή« δεισιδαιμονία«, έξαφανίσ.ασα τήν είδωλολατρείαν καί εΐσα- 
γαγρύσα παρά τοΐς έθνικοίς τον άπελπισμόν, θετικώς δέ θεΐσα νέςις:'βάσεις

θρησκεία«, διδάξασα τήν ταπεινοφροσύνην, τό γνώθι σαυτόν, τήν συγγέ
νειαν τής φύσεως τού άνθρώπου πρό« τήν τού θείου, ζητήσασκ νά άνυψώση 
τόν, άνθρωπον υπέρ τά αισθητά πρός τήν άρχτκήν αιτίαν παντός ώραίου 
άληθούς καί’άγαθού, καί ορίσασα ώ{ προορισμόν τού ανθρώπου τό ώς 
έγγυτάτω τώ θείω γίγνεσθαι^ ή αύτή αύτη λέγομεν φιλοσοφία πρό τη« 
Ιλεύσεως του ’Ιησού Χριστού εξέπεσεν δλως τής αρχικής αύτής καθαρότη- 
τος καί ήγειρεν έν τώ συνειδότι τού έθνικού κόσμου βαθύτατου καί τελεώ- 
τρτον άπελπισμόν. . Τά πρό Χριστού φιλοσοφικά τών ’Επικούρειων, 
Στωϊκών καί Σκεπτικών συστήματα, άπερ ή διδάσκουσιν υλισμόν ή υλιστι
κόν πανθεϊσμόν, παρέχουσι καθαρώτάτον τής τότε- έπικρατούσης καταστά- 
σεως τού ανθρωπίνου πνεύματος τεκμήριον. C l μέν Επικούρειοι όριζοντε« 
ώ« τέλος τού βίου τήν ήδονήν ύπελάμβανον τήν ψυχήν θνητήν, τήν δη
μιουργίαν τού κόομου παίγνιον τη; τύχη;, ήρνούντο δέ καί τήν πρόνοιαν 
τού Θεού. ο ί δέ Στωϊκοί, καταφρονούντες τή; ηδονή; καί τών όδυνών, 
εδογμάπζον οτι ηδύνατό τι«, άποτυγχάνων τού σκοπού τού βίου, νά 
αύτοκτονή, δια τη; έ|ουσία; δέ ταύτη; εαυτού καί τού κόσμου S σοφό« 
εΤνε Θεός, διότι έν εαυτώ, έχει παν, οδπερ χρήζει. Οί δε Σκεπτικοί, 
πασαν πρό« 'ευρεσιν τής άληθείας ερευναμ άποφεύγοντες καί περί πάντων 
αμφιβάλλοντες, ύπελάμβανον ώ ί μεγίστην μέν θεωρητικήν σοφίαν τήν 
αποχήν άπο πόσης κρίσεως, ώ« μεγίστην δε πρακτικήν τήν αποφυγήν 
πάσης εμπαθούς τάσεως. " ν

Οι ’Ιουδαίοι, I  εκλεκτός καί περιούσιος ουτος λαός τού Κυρίου^ ο . 
μέλλων κατά ·τήν έκ Θεού κλήσιν νά 'ή δ φορεύς καί μεσίτης τής μελλού- 
ση« θείας άποκαλύψεω«, έπελάθοντο τού προορισμού αυτών, έγ_καταλιπόν· 
τε« τόν άληθινόν Θεόν καί λατρεύσαντε« ,τοΐ; είδώλοι«. Οι προφήται 
έσπούδάζον, ύπομιμνήσκοντες αυτούς τά« μεγάλα« τού Θεού ευεργεσίας, νά 
επαναγάγωσιν αυτούς είς την λατρείαν τού Θεόύ, άλλ’ ή Ιπιστροφ'ή των ήν 
πάντοτε έφήμερος. Ή  .αποστασία δέ αδτη -άπό τού Θεού, ή διαίρ.εσις τού 
βασιλείου’Ισραήλ καί ό έμφύλιος πόλεμο« ήσαν τά αίτια της. απαγωγή« 
των είς τήν αιχμαλωσίαν. Έ κεΐ δέ ύπό ξένον ζυγόν έμνήσθησαν ημερών 
αρχαίων, έγένοντο, ως συνήθως τούτο γίγνεται, ευσεβέστεροι, εως ου, έπι- 
στρέψαντε« έκ τής αιχμαλωσία«, ήρξαντο λατρεύοντες _τω άληθινώ Θεώ, 
ένίκηΤαν Άντίοχον τόν επιφανή καί έπί τών Μακκαβαίων έγένοντο δλως 
ανεξάρτητοι, ϊελευταίον ύπετάχησαν τοί«‘Ρωμαίοι«, ων ή πίεσις συνε- 
τέλεσε νά έγερθή παρ’ αυτοί« τό ιθνικόν-αϊσθημα, ήρξαντο νά Ιπιστρέφωσι 
πρός. τήν θρηοιείαν. τών πατέρων των, ύπολαμβάνοντε« δέ τό ν ’Ιεχωβά 
μόνον ως. Θεόν τών Ισραηλιτών, κατεφρόνουν παντός ξένου, προσεδόκων 
τάχιστα τήν έλευσιν τού Μεσσίου, περί Ου Ιδόξαζον δτι εμελλεν ώ« βασι
λεύ« πανίσχυρος νά άπόκαταστηση τό γένος τώ ν’Ισραηλιτών, ή ευσέβεια 
μικρόν κατά μικρόν περιωρίσθη · -̂όνον εις.εξωτερικούς τύπους, οί ίερεί« 
καί γραμματείς επεμελούντο νά επισωρεύωσιν εξωτερικούς θεσμού; και 
8ιατά|εί{, ό λαό« ειχέ διαιρεθη' έί« διαφόρους αιρέσεις κατά · τά« τότέ 
επικρατούσα« σχολάς ή τάσει« τών Φαρισαίων, Σαδουκαίών καί Έσσαίων.

Αφού. λοιπόν ούτε δ . εθνισμό« · ούτε ό· ’Ιουδαϊσμός ήδυνήθησαν νά 
άποπληρώσωσι τά« θρησκευτικά« τού ανθρωπίνου πνεύματος άνάγκα« καί 
παράσχωσι τήν ποθουμένην άδτώ εΐρη’νην, οί άνθρωποι έν γένει προσεδό- 
κων.έγγυτάτην μεταβολήν. Ή  μεταβολή δέ αδτη, δτε ήλθε τό πλήρωμα 
του χρονου, εγένετο διά τής Ινανθρωπήσεως τού υίού τού Θεού, δ ι’ ου 
καί τήν υιοθεσίαν έλάβομεν.

.- Τ ά  περί τή« γεννήσεω«, τού βίου καί του θανάτου τού Σωτήρο'ς 
άναφέρουσιν |ν  έκτάσεt οί εύαγγελισταί.

§Γ*/Εντδ< τής πρώτης έξαμήνία« θά δημοσιευθή έν τή Κλειοΐ.μεγάλη καί άρίστη είκών „‘Ο θάνατο« τού μεγάλου ’Α λεξάνδρου“ ύπό τού
. διάσήμου ζωγρα'φου C. ν. Piloty. -

όόοϋ άχολον&οϋμίν χτλ . — κ. Γ. Κ. εί« Σωζό- 
πολιν. Τήν „Σαπφώ“. άπεστείλαμεν ύμίν, τά{ εί- 
κόνα; όμως δεν ήδυνήθημεν,. επειδή όλιγώτερον 
τών πέντε αποβαίνει ήμίν δύσκολος καί ασύμφο
ρο« ή άποστολη. ν£ργα. άλλα ώς τήν „Σαπφώ“ 
ούτε ημείς πρό« τό παρόν, έχομεν ούτε παρ’ ίλλω 
τινι ευρίοκονται. — κ. X. Π. εις Βάρώσια,, Θα 
συμμορφωθώμεν, — κ. Β. Β, είς Άδριάνουπολιν.
Άπεστάλησαν.’— κ. Άδ. Ζ.( Μ. εί; Βιτώλια.' Έση- 
μειώσαμεν. — κ. Κ. Κ. εί« Σερμπίν; Άπεστάλη-

/ “ "Ενεκα αλλαγή; τού διορθωτοΰ καί προσ
ωρινή« άντίκαταστάσεω«.τοΒ στοιχειοθέτου παρεισ- 
έ'ρρησαν έν τω  προηγ$>μένω ιίριθμώ' τη< Κλειού« 

-  διάφορα τυπόγραφιχα^λάθη,’.έξ ών ¿ιορθούμεν έν· 
;θαύθα τθ. Ιξή ί σπουδαιο'χάτον.' Τό έν τή  Πινα
κοθήκη (Άβ.,-22 σελ. 355, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ άρ. 3) 
διά τής μέτατοπίσεως όλίγΐον λέξεων άκατάληπτον 
γεγόμενόν χωρίον'άναγνωστέον ως ε^ή«': Ενοιβχό- 

' ~μ£&α Αρχα ίκ  'Ρο ϊμα. J i t í  τής ίνρε.ίας
¡tai ύπό Tofr^Sjliov χάτανγαζομένης: ‘Λ ππ ία ς

σαν. — κκ. Δί Η. ,Α. εΐ« Cafr Zayat, E. M. ei« 
Ροστόβιον. Συνεμορφώθημεν. — κ. Θ. X. εις Βώ
λον. ' Άπεστάλησαν. — κ. Γ. Α. Λ. εί« Άρμαβή- 
ριον.' θ ’ άποσταλώσιν. — κ. Ν. Π. Λ.. είς Νικο- 
λαϊεφ, κ. Σπ. Π. εί« Μαριούπολιν, κ. Μ. Μ. εί« 
Μελιτούπολιν. θά συμμορφωθώμεν πρό« ττν έπι- 
θυμίαν σας, — κκ. Γ. TL έί« Μανδούραν, Ν. Ε. 
Μπ. είς Ζαγαζήκ, Άπεστάλησαν. κ. I. Β; εί« 
Ρόδον. Άπεστάλησαν, άλλ’ έλυπήθημεν διά τά 
γραφόμενα σας.
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