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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(συνέχ. δοο

—  Αΐ αστειότητες σου είσί αγροίκοι, είπε ψυχρώς.
—  Θέλεις νά όρκισθϊΐς αμέσως ; ήρώτησεν 6 

Βάϊος πλησιάσας τ·δη τον νεανίαν, εί δ ’ άλλως θέλω 
σοί υποδείξει 3τι ή ά ιε ιλτ , μου είνε πικρά σοβα- 
ρό-τνις !

Ταΰτα είπων ηρπασε τον γλύπτην από τοΰ ς τβ ο υ ;.
—  ’'Αφες με ελεύθερον ! ειπεν ό ’Ακόντιο; μετά  

ασθενούς φωνής.
—  ‘Ορκίσθητι ! έπανέλαβεν αγρίως ό χαλκεύς.
Τό α ίμα  συνέρρευσεν εις την κεφαλήν τοΰ νεαρού

καλλιτέχνου.
Τό μέτωπόν του έσφάδαζεν· οί οφθαλμοί του έςε- 

πεμπον πϋρ. “Ηρπασε τότε τό σώμα τοΰ αντιπάλου  
του δ ιά  των δύο χειρών, συνέσφιγξεν αυτόν έν τη  
άγκάλγι του κα ί ΰψώσας άπό τοΰ εδάφους τόν 
ερριψε μετά  άκατασχέτου όρμης έπ ΐ των πλακών 
τοΰ κρηπιδώματος.

—  Έ τσ ι ! άνέκραςε βαθέως άναπνέων ενεκα της  
μεγάλης τών δυνάμεων του έντάσεως. Κ α ί νΰν δοκί- 
μασον ακόμη μίαν φοράν νά έπιβάλης χεΐρα επί τοΰ 
ίματίου μου ! Μόνον δέ έξ οίκτου καί περιφρονησεως 
διά την οίκτράν σου μανίαν δεν σέ παραδίδω είς 
την τιμωρίαν τών νόμων.

Δεινάς έκπέμπων βλασφημίας ό Βάϊος ήγέρθη. ’Ε- 
χώλαινιν. ’Εκτός τούτου ή άνέλπιστο; δύναμις καί

προηγ, φυλλ.)

«ποφασιστικότης τοΰ αντιπάλου του έψύχραινεν έν «ΰ- 
τώ  τήν πρός αγώνα διάθεσιν.

—  ‘Τπομονη μόνον ! έφώνησε τ φ  βραδέως απερχο
μένου 'Αν δεν τθελον όλισθησει, ήθελες ασθμαίνει υ
πό τάς πυγμάς ταύτας ώς λύκος ύπό άγΙλης κυ- 
νών συλληφθείς. Περίμενε, ’Ακόντιε, κα ί φυλάττου ! 
Είς έτέραν συνάντησιν θέλω λάβει καλλίτερον τά  
μέτρα μου.

‘Ο ’Ακόντιος οϋδέν άπεκρίθη. Αίαν άθυμών έπ έ-  
στρεψεν είς τόν οίκον της Κορωνίδος.

Είσελθών είς την αΰλην τναψε λυχνίαν καί δ ιηυ-  
θύνθη είς τό δωμάτ'.ον αύτοΰ· άνω της θύρας τοΰ ερ
γοστασίου του είδεν άνηρτημένον μεγαλοπρεπή στέ
φανον συμπεπλεγμένον έκ κλάδων δάφνης, ακάν
θου κα ί μυρσίνης.

—  Νεαίρα ! είπε καθ’ Ιαυτόν. "Εχει λοιπόν δί
καιον ό μαινόμενος Βάϊος ; Μπα ! Ή  αντιζηλ ία  βλέ
πει τ ά  π ά ντα  ύπό τό φώς τών φαντασμάτων της. 
‘Η Νεαίρα είνε απλώς φίλη μου, καλη γείτων, 
ά λλ ’ ουδόλως σκέπτεται περί έρωτος. ’Αμφιβάλλω  αν 
τό πτεουγίζον τοΰτο, εύάλωτον πλασμα θά ήτο κα
θόλου ικανόν...

Δέν έτελείωσε την ιδέαν του· είσηλθεν είς τόν θά
λαμόν του καί κατακλιθείς έκοιμηθη ΰπνον ησυ- 
χον κα ί λίαν διαρκή καί τη, έπιούση άφυπνίσθη δτε ό



ήλιος ητο πλέον υψηλά έπ ί τοϋ στερεώματος.
Περί την δεκάτην προ μεσημβρίας είσήλθεν ή Κο- 

ρωνίς είς το έργο7 ασιον αύτοΰ. Έκόμιζεν αύτώ  
νεώτερα περί της έπ ί μ£λλον αύζανούσης έντυπώσεως 
τοΰ κοινού εκ της «ποιμενίδος>>. Είς των πλουσιω- 
τέρων νεανίων τής Μιλήτου, όνόματι Όλορος, εί
πε τ φ  επιτετραμμένα» την πώλησιν τοΰ άγάλμα- 
τος δούλφ ότι r,δυνατό νά άπαιτηση τριπλασίαν 
τ  κα ί τετραπλασίαν τ ιμήν· αύ-.ός δέ ούτος ύπο 
χρεαΰτο, άν μέχρις έσπέρας δέν τθελε π*ρουσια-
σθή κάνεις αγοραστής, νά πληρώσν) το διπλάσι-
ον της άρχικώς άπαιτηθείσης άξίας. Σχεδόν ύπέρ τήν 
(Λίαν καί ήμίσειαν ώραν έφλυάρει ούτω ή Κορω- 
νίς προ αύτοΰ, δστις την ηκουε μειδιών, αυτός, 
δστις άλλοτε καί τοΰ ένός τετάοτου ώοας την  
απώλειαν φιλαργύρως άπέφευγε. Τοΰτο δέ διότι ποό 
τοΰ ή τυχη της ί<ποιμενίδος>5 ν ’ άποφασισθ'Α ή- 
δυνάτει νά άναλάβη την προτέραν αύτοΰ δρα
στικότατα  καί νέας νά έπιληφθη εργασίας.

Περί την μεσημβρίαν, καθ ’ τ,ν στιγμήν ήτοιμά- 
ζετο d Άκόντιος νά μεταβη παρά τώ ίερει της 
’Αφροδίτης καί παρ’ αύτοΰ θετικόν τ ι καί σοβα- 
ρον περί τοΰ καλλιτεχνήματος του [Λάθη, εισήλ- 
θεν ή Νεαίρα, φρίσσουσα έκ συγκινησεως, εις την 
αύλήν τοΰ οίκου.

—  Ακόντιε, είπε μ ετά  προσπεποιιομένης ψυχικής 
■ηρεμίας, χαίρου έπί τνί τόχνι σου. Συμπέραινον, 
τ ις  ήγόρασε την ιιποιμενίδα σου?) !

— Τα ονόματα των Μιλησίων ερασιτεχνών εινε 
ολως άγνωστα εις εμέ, άπεκρίθη ό Άκόντιος μό- 
λ ις  καταστέλλω ν τούς παλμούς της καρδίας του.

— Καλώς, θά σοί τό εϊπω λοιπόν έγώ ! ‘Ο 
πρώτος της πόλεως πολίτης, ή κεφαλή της πο
λιτείας, Χαρίδημος, ό έκλαμπρος άρχων, συνοδευό- 
μενος κα ί ύπή τής θυγατρός του Κυδίππης, έπε· 
σκέφθη την στοάν καί έξέφερεν άπό τοΰ στόμα
τος αύτοΰ τούς σπουδαίους τούτους λόγους αή  ποι- 
μενίς είνε έργον καλλιτέχνου !:> Στραφείς δέ α
μέσως προς τον δοΰλον τοΰ Μελανίππου ήοώτησε πεοί 
της τιμής τοΰ έργου- δτε ό δοΰλος είπε την τ ι
μήν, ό άρχων άνασπών τούς ώαους ποοσέθετο it την 
τιμήν ταύττ,ν δέν δύναται νά πληρώση ό Χαρί- 
δημος- ήθελε προσβάλει την πόλιν, ής τό σκήπτοον 
έδόθη αυτί·». Προσφέρω τό διπλάσιο·/-} καί ό δοΰ
λος προσκλινόμενος ατό  έογον άνηκει εις σέ, άο- 
χων» άπηντησε. Κ α ί τότε νέοι θαυμασμοί καί έ
παινοι ποΰ έργου έγέ/οντο, ώστε έσκίρτα ή καρ- 
δία έν τώ  στήθει μου. Τέλος δε ό έκλαμπρος άρ
χων μέλλων ν ’ αναχώρηση είπε τω δοόλφ. «Είπε 
τώ  Άκοντίω  πόσον κατεθέλχθην έκ τοΰ έργου του

καί παρακαλώ αυτόν νά έλθν? στμερον αμέσως ε ίί  
την οικίαν μου δπως λάβη την άξίαν τβΰ έργου 
του καί την διαβεβαίωσιν τής έκτιμήσεως τής καλλ ι
τεχνικής αύτοΰ ίκανότητος.»; Άκούσασα τα ΰ τα  δέν 
έβράόυνα έπί πλέον. Ταχεία όσον ήδυνάμην εσπευ- 
σα έκεΐθεν όπως σοί φέρω τήν εύάοεστον είδηι 
σιν, ενα φόβον καθ' όδόν έχουσα μή τυχόν - 
ήλθες τοΰ οίκου. Πρ·σφιλέστατε ’Ακόντιε, όποία άμε
τρος εύτυχ ία ! Φ αντάσθητι: ό Χαρίδημος τό έν- 
π αντί τής τέχνης βΐδει άμετάτρεπτον τής έκτιμή- 
σεως μέτρον, ό πλουσιώτατος τών Μιλησίων ! ’Εάν 
τοϋ Μελανίππου ή φ ιλ ία  έπί τοσοΰτον σέ ώφέ- 
λησεν, ώστε τό πρώτον σου δοκίμιον σχεδόν άνε- 
μένετο κα ί τό όνομά σου ητο η δη γνωστόν εις 
τους μικρούς κύκλους τών έμπειροτε^νών, πρό τοϋ 
τό σύμπλεγμά σου είς κοινήν νά έκίέσης θέαν, ή 
εύνοια τοΰ άρχοντος τελείως θά σέ έμψυχώση,ώζ·» 
διάσημον ύπέρ πάντας τούς συγχρόνους θά κατέ
χω ς θέσιν !

— Πτωχόν παιδίον, άπεκρίθη ό ’Ακόντιος εκείνο 
τό όποιον τ ά  έργα μου δέν περιέχουσιν έν έαυ- 
τοϊς κάνεις τοΰ κόσμου προστάτη; δέν θέλει δυ- 
νηθή νά τοις δώσν). Έν τούτοις εύχαοιστώ «όι έπ ί 
τή  συγκινητική σπουδή σου κα ί τη  πολυτίμω άγ-  
γελ ία . Είπας δέ ότι ή θυγάτηρ τοΰ άρχοντος 
ήν μ ετ ’ αύτοΰ· ηρεσε τό έργον μου καί είς τήν Κ υδίπ- 
πτην ;

Ή  Νεαίρα προσήλωσεν έκπληκτα έπ' αύτόν βλέμ
μ ατα.

— Τήν γνωρίζεις λοιπόν ; ήρώτ-ησε βραδέως καί 
μελαγχολικώς.

— ‘Ο Μελάνιππος διηγηθΐ] μοι πολλάκις περί αυ
τής· καί έκτος τούτου διά νά μή γνωρίζη τις  τήν  
θυγατέρα τοΰ Χαριδήμου πρέπει νά ζή  έτι μάλλον 
άπομεμονωμένος f  δσον έγώ. 'Ολόκληρος ή Μίλη
τος όμιλεϊ περί τής ώραιότητος καί τής χάριτός τη ς .

— ‘Τπερβολαί ! διέκοψεν ή Νεαίρα. Εϊνε πράγ
μ ατ ι ωραία" άλλα δέν ήξεύρω, οί οφθαλμοί της  
έχουσιν ούτω ύπερήφανον καί ψυχράν τήν έκφοα- 
σ ιν  Εις σέ βεβζίως Α κόντιε δέν θά άοέση.

— Είμαι έν τούτοις περίεργος. . .
Σπανία ζηλοτυπίας έκφρασις, έσφάδαζε τ ά  χείλη  

τής παιόίσκης· οί οφθαλμοί της, ή όλη το ϊ προσ
ώπου της έκφρασις, μέχρι τοΰδε γελώσα έν τα ΐς  
μ ετά  τοΰ ’Ακοντίου συνάντησε σι καί άναστροφαΐς, 
μετεβλήθη ούσιωδώς.

— Λοιπόν, είπε πικρώς, σήμερον οταν θά μ ετα -  
βής παρά τώ Χαρηδήμφ ϊνα  λάβης τό πολύ σου 
χουσίον, ϊσως τύχης τής ευτυχίας, νά  θηρεύσης α
κτίνα  τ ινά  τοΰ ήλίου αύτοΰ. Εύχήθητι τή ’Αφροδί-

ΤΛ, ϊνα όδηγησ/) έκ τοΰ γυναικωνίτου είς τό γρα- 
φεϊον του άρχοντος τά  βήματα τής Κυδίππης.

—  θ ά  ήτο θελκτικόν, άπεκρίθη ό ’Ακόντιος.διό
τ ι  ούτως μοί φαίνεται άνόητον νά μή ρίψω ακό
μη ούδέν βλέμμα είς τήν θαυμαζομένην τής Μι
λήτου ωραιότητα. Τοΰτο καλείτα ι καλλιτέχνης! ’Αλ
λ ά  τ ί  έχεις λοιπόν, καλή Νεαίρα; Μά τούς θεούς νο
μίζω  ό'τι είσαι ώργισμένη κ α τ ’ έμοΰ οτι ομιλώ πε
ρί τής ώραιότητος τής Κυδίππης, ένώ ΐσ τα τα ι πρό 
έμοΰ τά θελκτικόν πρωτότυπον τής ποιμενίδος μου ; 
”Ω, πόσον εισθε μ άτα ια ι αί νεάνιδες ! ‘Τπέρ τό μέ
τρον !

Ποοσεπάθησεν δ ’Ακόντιος νά δώση άστείαν τρο
πήν είς τό πράγμα, διότι τ ά  σχεδόν θηριώδη βλέμ
μ ατα  τής Νεαίρας κατέπλησσον αύτόν πολύ πλεΐον 
r  τ ά  κατά  τήν ποοτεοαίαν έςηγριωμένα τοΰ Β αϊ- 
βυ.

— ’Εγώ μ ατα ία  ; είπεν ή Νεαίρα γελώσα έν 
ευθυμία κακώς ύποκριπτομένη. Έ πί τ ιν ί δέ ; Διά 
τβ πρόσωπόν μου ίσως, δπερ ό Άκόντιος εύρε πο
λύ  κακόν, ϊνα  το άποτυπώση έπί τής «ποιμενί- 
δος ; Νομίζεις δ τι δέν γνωρίζω επίσης καλώς κα
θώς κα ί σύ, δτι ούδ’ έλαχίστη όμοιότης υπάρχει 
μεταξύ έμοΰ καί τοΰ θαμασθέντος έργου σου; νΟχι 
Ακόντιε, κακώς μέ έςετίμησας ! ’Εάν είχες καμμί-
αν καλλιτέραν, δέν θά ένεθυμεΐσα π ο τέ ...............
Μόνον ένο^λοΰμαι δτι ύμεϊς οϊ άνδρες έκπλήττεσθε 
άν τύχη νά ϊδητε άγαλμ α  δπερ δέν είνε τίποτε 
καλλίτερον κ α τ ’ ούσίαν ήμών τών λοιπών γυναικών. 
Ά ν  ρίς καί οφθαλμοί εινε μάλλον 9] ήττον καμ- 
πύλλοι η στρογγύλοι ούτως :η άλλως, τοΰτο δέν 
πληροί τήν ψυχήν σας ούδενός αισθήματος· άλλ ’ 
όμιλώ ώς άν έκ τοΰ πράγματος τούτου έζήρτη- 
το  ή σωτηρία τοΰ κόσμβυ.

(επ»τα ι σννέ/εια)

ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΕΙΛΟΝ

Τήν είδα σέ περιβολιοΰ τήν δχθη πλαγιασμένη,
Κ ’ ή ρεματιά έγαογάριζε δροσαφροβολισμένη.
Μ’ άφρούς λευκούς τή  ράντιζε λες καί τή  ναναροΰσε, 
Κ ι’ ό ζέφυρος στενάζωντας γλυκά τήν έφιλοΰσε 
Κ  έφτερουγοϋσε κ ’ έπαιζε με τά  χρυσά μ αλλια  τη ς  
1L’ έχάϊδευε δροσόπλαστ»; τά  στήθη τά  θεϊκά της. 
Σάν ρόδο ή κόρη έμοιαζε £π ’ δτι τά  φύλλα άνοίγει 
Στό χαμογέλοιο της Αυγής, καί μέ τον Ηλιο σμίγε;

Μοσ/όβολα φ ιλήματα, κ ’ έντροπαλό άναπνέει 
Κ ’ ή Ά νο ι'ις  ή μάνα του είς τ ’ δ/ομά του μνέει.
Μέ τέτοια χάρι ητανε πεσμένη είς τό χορτάρι 
Καθώς άπάνου είς τον άνθό δροσιάς μαργαριτάρι.
‘Ο Τπνος άπλωνε άλαφρά τά  μαΰρα τά  φτερά του 
Κ ι’ άποκοιμοΰσε χαϊδευτά τήν εύμορφη κυρά του. 
Κοιμώτουνα ’σάν άγγελος ’ς τά  σύγνεφα γυρμένος,
Κ αί άγρυπνος ό Έρωτας παρέκει αρματωμένος 
Στό πλάγ ι της, ’καμάρωνε τή  θεϊκή εύμορφιά της 
Κ ’ έφύλαγε όλοφώτιστος σεμνή τήν παρθενιά της.
Οί κοίνοι ’ς τήν άγκάλη της τά  φύλλα τους ’μαδοΰσαν 
Κ ’ ή μελισούλαις ή ςανΟαΐς τό μόσχο της ρουφούσαν. 
Γλυκά γ λ υ κ ά ’ς τ ά  πόδια της τ ’άηδόνι έτραγουδοΰσε 
Κ ’ ή φύσις άνθοστόλιστη, χαρούμενη, έγελοΰσε.
Στής νειας τήν οψι έλάμπανε ζωής χαραϊς,κ’έλπίδες, 
Ά π ό  τοΰ"Βλιου πλέον λαμπραΐς ταΐς φωτειναΐς άχτίδες. 
’Ωϊμέ!.. γ ια τ ί ή ένθύμησις νά  σφάζη τήν καρδιά μου;.. 
“Ημουν τοΰ κόσμου άπαρνητής έμπρός’ς τήν εύτυχιά μου 
Ό ταν μ ’ έπήρε ό Έρωτας κ ’ έστάθηκα κοντά της, 
”Ω ! άνοιξέ μου, τοΰ’λεγα , τ ά ’μ άτια  τ ά  λαμπρά της  
‘Οποΰ ’ναι τής καρδίας της καθρέφταις νά κυττάξω  
Μέσα ς ’ αύτά  τήν τύχη μου νά ίδώ μήπως άλλάςω .
Νά παίξω άφες με,τοΰ’λεγα,μέ τα ΐς ξανθαΐς πλεξίδες  
Κ αί κάμε μού τα ις  Έρωτα χρυσαΐς σου δύο άλυσσίδες 
Κ αί σκλάβωσέ με, δέσε με δοΰλο πιστό σιμά της  
Νά τής φιλώ τά  πόδια της, ’ς τή  γή  τό π άτημά  της, 
Νά μ’ όνομά?η σκλάβο της κ’ έγώ αύτή Κυρά μου... 
’Ω ιμέ!... γ ια τ ί ένθύμησι μοΰ σφάζεις τήν καρδιά μου;...

ΑΡΙΣΤΕΙΑΗΣ ΚΑΨΟΚΕ<^ΑΛΟΣ.

  -

Η ΕΚΚΑΗΣΙΑ 
ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ NI1LO VAOY ΤΟΥ ΜΟΑΟΥ

‘Ο έξοχος της Ζακύνθου Άρχιερευς έν τώ  
περισπουίάστω αύτοϋ συγγράμματι, «Φιλο
λ ο γ ικ ά  άνάλεκτα Ζακύνθου», Νικόλαος Κ,α- 
τραμής, έν σελ. 24 λέγει· «Δέν θά άπομα- 
Εκρυνόμεθα όε της άληθειας, νομίζω, παρα- 
,2eyόμενοι οτι ό όρμος ούτος περιελάμβανε 
»καΙ Ίην νϋν πλατείαν τήν καλούμενην 
5τοϋ «ΙΙοιητοϋ®, όρώντες τον χώρον τοΰ- 
»τον περιστοίχιζόμενον υπό τριών όμωνύ- 
»μων ιερών Ναών τοϋ αγίου Νικολάου· δη- 
2 λαδή τοϋ τών Γερόντων, τοϋ τής Μη- 
2>τροπόλεως και τοϋ Μόλου κειμένου έ-πΐ 
»νησιδίου, ύπάρχοντος τότε προ τοϋ ορμου, 
a νϋν δέ συνηνωμένου μετά τής ςηρας, citi—



»νες οντες τό πάλαι κατά πασαν πιθανότη- 
»τα Ποσειοωνιοι, έπελθόντος τοϋ Χριστιανι- 
»σμοΰ, οί ευσεβείς Ζακύνθιοι, άντικατέστη- 
»σαν το όνομα τοΰ Ποσειδώνος διά τοΰ 
«ονόματος τοΰ ‘Ιεράρχου τών Μυραίων, άν- 
ϊτ ιλήπτορος παρά τοις χριστιανοϊς καί προ- 
»στατου τών έν θαλάσση πλεόντων» και έν 
σελ. 467 τοΰ αύτοΰ έργου του λέγει 
έν τώ περί Συντεχνιών κεφαλαίω· «‘Η τών 
«Σίτοπωλών και Ναυτών, ή τ ις  ήρξατο από 
»τής 12  Μαρτίου 15 6 7 , 6τε παρεχωρηθη 
»αυτοΐς υπό της Κυβερνήσεως τό νησίδιον, 
»έπί τοΰ οποίου ύπήρχεν ό Ναός του ‘Αγίου 
«Νικολάου τοΰ Μώλου, έπί συνθήκη του νά 
«συντηρώσι φανόν έπί τοΰ Κωδωνοστασίου, 
»πρός οδηγίαν τών έκει άλλοτε προσορμι- 
»ζοντων πλοίων· δικαιούμενοι όμως νά λαμ- 
»βανωσιν άνά μιαν π τ υ  α ρ ί α ν  σίτου καί 
»παντός έτέρου γεννήματος άποβιβαζομένου 
»είς την νήσον. Έκ τών εισοδημάτων αύτής 
«περιεθάλποντο οί ανίκανοι σιτοπώλαΐ καί 
»ναΰται.»

Τά ιστορούμενα παρά του άειμνήστου ιε
ράρχου δεν στηρίζονται πάντα έπί έγγράφων 
ούδ έχομεν μαρτυρίαν άρχαίαν, έπιβεβαιοϋ- 
σαν ότι είς τά τής Ζακύνθου παράλια ύπήρχον 
ναοί τοϋ Ποσειδώνος. Τά περί της έκκλησίας 
τοΰ ‘Αγίου Νικολάου του Μόλου δεν Ι
στορεί καλά.

’Ιδού, κατά πρώτον, τ ίν ι τρόπω έκτ^σθη ό 
ναός, κατά την μαρτυρίαν άνεκδότων επισή
μων αρχαίων έγγράφων.

Τδού πρώτα τά δύο ταΰτα έγγραφα, άπερ 
οημοσιεύομεν, διατηροΰντεν καί την ορθογρα
φίαν.

« 1561 Μαρτίου 12
« Εκλαμπρότατο και Δικαιότατο Ρεγγι^έντο.

«Τό άγιο έργο όπου έγινε από την έκ- 
7,αμπρότητός Σας τοΰ μόντε 2ιά την ξαγορά 
τβν πτοχόν σκλαβον, εδοσε αφορμή έμας τόν 
ναυτον της χωράς Ζακύνθου νά φανερωθούμε 
εμπροστεν της έκλαμπρότιτός σας καί διά κα
θολικήν χάριν νά γυρέψομε θέλημα νά μας 
οοθι ένας τοπος είς τόν μόλον έτουτινής τής 
χόρας είς την ακριν τοΰ αύτοΰ δίχος καμίαν 
έναντιοτητα, τοσον εος όποΰ νά φθάνη διά νά 
κτίσομε μίαν έκκλησιαν καί σχόλα τόν ναυ
τόν  ̂ διά νά γένι μέ εξοδον έδικό μας. Διά 
τό όποιο έμ'ις Νικόλαος Μίστορις, Μ ιχέ'ις

Κουντοΰρος, Γιάκομος Δοξαρας, Γιάχομος 
ΙΙαραμονάρις, Στεφανίς Ξιδίας, Βασίλης 11ε- 
τροΰτζος καί Αευθέρις δρακόπουλος με όλους 
ναύτες, και υποσχόμαστε πός πάραυτα όποΰ 
μας δοθί θέλημα, νά κτίσομε την άνοθεν γε- 
γραμένι έκκλησίαν, καί είς αυτήν νά κρατοΰ- 
με καθιμερούσιον τήν νίκτα ένα φός διά 
καλοποιησιν τόν βαρκών όποΰ πάνε όμπρός 
καί ερχοντε όπίσω, μέ έ'οδες τής σκόλας 
τον ν»υτόν καί νά γίνη ή αύτή σκόλα μέ 
έκίνες τές τιμές καί έρδινιές ό; καθώς καί 
είς τήν χόραν τή ; Βενετία; φένετε, μέ έναν 
Γαστάλδο καί δίο συντρόφους καί ενας 
γραμματικός, ή όποίι θέλι ήνε κάθε δίο 
χρονους μπαλοτάδι άπό τούς αδελφούς τής  
αύτίς σκόλας, μέ έτούτην τήν ύπόσχεσιν, 
όπος είς τήν κονσένια τις λάρικάς τους 
νά δίνουν λογαριασμόν είς τές έλεημοσίνες
καί άλλο όποΰ θέλει τούς So ..................... (1)
μόν τις  αύτίς έκκλησίας καί σκόλας μέ. . . .(1) 
βεβαιότιτες όποΰ τιχένουν είς ενα πράγμα  
ε τ . . . .  (1) στο καί άν κανίς βρεθί νά έχι 
ΐντακαοα τήν έλεημοσίνη τ ις  αύτίς σκόλας, 
νά πέφτι είς τήν πένα τόν δουκάτον πενίντα  
καί να δίνουντε τ ις  αύτίς σκόλας καί ξέ- 
χορα νά δίνι έκίνο όποΰ έπίρε καί πλέον νά 
μίν ήμπορί νά εχι καμίαν έπιχήρησιν είς τήν 
αύτην σκόλα, ό οποίος Γαστάλδος καί σ ίν- 
τροφι του, νά έχουν έξουσίαν κ α ίέτζ ι ά λλ ι 
όμογνομι νά δίνουν τόν πτοχόν καί άνήμπο- 
ρον ναυτόν, έκίνι τήν έλεημοσίνι όπου θέλει 
τους φανιστί δίκεα ή μπορόντας ό άνομε- 
λετημένος Γαστάλδος καί ή μπάνκα όλλι 
μέ τά δίο τρίτα τοΰ Κ.'πίτολου τις άνω
θεν σκόλας καί άδελφότις τόν ναυτόν νά έ- 
λετζέρουν έναν έφιμέριο διά νά ίερουγάρι 
τίν αύτήν έδικί μας έκκλισίαν μέ έκείνιν 
τήν πλερομίν καί χαρίσματα όποΰ θέλι φα- 
νιστί τόν αδελφόν, όμίος νά ήμποροΰν πά- 
ραβτας όποΰ θέλει μ ίνι ό αυτός έφιμέριος καί 
μίν κάνοντας τό χρέος του καί άν δέν εΤνε 
καλός ζοής, νάν τόν εύγάνουν καί νά βά- 
νουν όλον τής άρεσκίας τους. Είς τήν 
αύτήν έκκλησίαν νά μήν εχι νά κάμι κανέ
νας άλος άνθρωπος παρά ή σκόλα τόν ναυ
τόν, διά μίν είναι ύποσχόμενι είσέ κανένα

(4) Έ νθα έθέσαμεν αποσιωπητικά, τό χειρόγραφον 
"Λτο σκολικόβρ«τον, καί ουτω δέν ήδυνήθημεν νά ά- 
ναγνώσωμεν δύο τρεις λέξεις,

Ιξο μόνον είς τό εκλαμπρότατο ρεγγιμέντο. 
Έ τοΰτο γιρέβομεν μέ κάθες λογίς παρακα- 
λεσμα καί διά άγάπην τοΰ Ίησοΰ Χρίστου 
Ζια νά ήμπορέσομε νά κάμομε ενα πράγμα 
καλόν καί άξιον έργο διά τό οποί ο. . . . .  
προστρέχομε.»

«στάς 12  μαρτίου 1561  
α’Εφανερόθ· έμπροσθεν τοΰ έκλαμπροτα- 

του ρ=γγιμέντου άπό έμέ τό Νικολό Μι- 
στορ'. καί Μιρ. Νικίτα Κούντουρο καί έπί- 
λιπους συντρόφους γιρέβοντας καί τά εξής· 
τήν όπίαν βλεπόμενι άπό τήν έκλαμπρότι- 
τους καί αύτί καλά στοχαζόμενοι καί φενον- 
τ ά σ τ ο υ ς  δίκεαν καί τιμιμένη καί διά καλοποί- 
πίησιν όλονών καί διά τούς ναύτες καί 
κλιρονομίαν τους ή αύτή σοΰπλικα διά νά 
κάμουν τήν άνοθεν έκλισίαν είς τημίν καί 
οόξαν τοΰ παντοδινάμου Θεοΰ είς τόν μόλον 
και φόρμα όποΰ έγύρεψαν. Τούς δίνουν τόν 
μόλο·· εις τό τέλος τοΰ ρεπάρου κατά τά 
παλεά μακελιά, μιάμισι όριά τοΰ αύτοϋ μό
λου ήμπορόντας νά μακρίνουν κατά τήν 
θάλασσα καί νά πάνε είς μάκρον όρίες δε
καπέντε: πλισ ιάζι: Α: μόλος χτισμένος, άπό 
τήν Ο: στράτα τοΰ μόλου χτισμένι, άπό την 
Τ: θάλασα είς τό οποίο θέλιμα, έβαλε την 
έξουσίαν του τοΰ έδικού του μαγιστρά- 
του καί κριτιρίου.

βΦραντζέσκος Πέζαρος Προβλεπτής Ζα- 
χίνθου.

«Ά ντόνιος Γιουστινιανός Κονσεγιέρις.
«Πέτρος Λάνδος Κονσεγιέρις.
«Έμίς Σεβαιτιανός βενιέρις προκουρατόρος 

Καπιτάν Γενεράλες τις θαλάσις βεβεόνομεν 
μέ τήν έξουσίαν μας τοΰ γενεραλάτου μας 
καί άπρομπάρομεν, λαουδάρομε καί ρατιφικά- 
ροντας τό παρόν θέλιμα ός καθός είναι καί 
ήβρίσκεται καί τά έξις.

«Έδόθι άπό τό Κάτεργο εις τήν Ζάκυνθο 
, . 1571 .

«Σεβαστιανός Βενιέρις προκουρατόρος 
«Καπιτάν Γενεράλες τις θαλάσις.s 
Έκ τών δύο άνωθι άνεκδότων έγγράφων 

καταφαίνεται τ ίνι τρόπω έκτίσθη ή εκκλησία 
τοΰ ‘Αγίου Νικολάου τοΰ Μόλου. Τά έγ
γραφα ταΰτα έχουσι καί γραμματολογικήν ά- 
ξίαν καθ’ δ γεγραμμένα προ τόσων αιώνων. 
Προσεχώς δέ θέλομεν δημοσιεύσει καί επί
σημα έγγραφα ανέκδοτα άφορώντα την έκ
κλησίαν ταύτην.

Περαίνοντες δέ τό μικρόν το&Το άρθρον, 
νομίζομεν καθήκον νά εύχαρις-ήσωμεν καί δη
μοσία τόν άξιότιμον κύριον Διονύσιον Κόντον 
δστις, μετά άξιοθαυμάστου έπιμελείας, άπο- 
θησαυρίζων έγγραφα ή άλλο τι άρχαΐον, ά- 
φορών τήν Ζάκυνθον, ηύαρεστήθη νά μ&; 
κοινοποιήση αύτά καί άντεγράψαμεν έπί τοΰ 
παρόντος τά δύο άνωθι έγγραφα.

Σ. ΔΕ ΒΙλΖΗΣ 

  ------

ΙΙΑΟΪΣ ΤΗΣ ΙΩ\ΝΝΑΣ

(Τ<3 E dm ondo  B e  A m ic is
‘Ο μεταφραστής)

ΚΕΦΑΑΛΙΟΝ Ιον

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

fH οΐχογένιι* αύτοΰ.— Ή  σχολή.— ’ Εκλογή έ π α γ γ ίλ -  
μ ϊχ ο ς . Έν τω  σπουδαστηρίω το ϋ κ. Ό ά σχ εϋ .— Θ ριαμ
βευτική  α ΰ τ ·ϋ ’ έν τγ) να υτ ική  Σχολή είσοδος.— θ ά ν α το ; 
τώ ν έαυτοΰ γεννητόρων.— Αί δύο Ί ο υν ια τα ι.—  ρέμο; 3- 
ίίικ ίνδυνος.— ‘Ο πολικός irupeTb;.—Χαρακτήρ τοϋ κ. Μ  

— Μ αρτυρίαι τώ ν έταίρων α ύτο ΰ .—

‘Ο Γεώργιο; Βάσινκτον Αέ Λόνκ έγεννήΟη iv Ν. 
‘ Τόρκη ττιν 2 2 αν Αύγουστου 4 8 4 4  εξ οίκογενείας 
από τών αρχαίων Οΰγκονόττων καταγόμενη;. Οί 
γεννήτορε; αύτοΰ, οιτινε; έγκατέσττισαν έν Βρο- 
κλίνω 1 )  ό'τε οότο; διέτρεχε τό τέταρτον έτο;, δέν 
εϊχον άλλο τέκνον, καί ή κυρία Δε Λόνκ υίο- 
θέτηβεν ανεψιάν, ί τ ι ;  τ,ν, δυνατόν ρτ,θτ,ναι, ή μόνη 
σύντροφο; τών παιδιών τοϋ μικροΰ αύτή ; έξαδέλ- 
φου. ‘Ο μικρό; Γεώργιο; διήοχετο βίον λίαν μοντ,- 
ργΐ· ή νοσώδτι; σχεδόν τη ; μτ,τρό; προθυμία έκρά- 
τε ι; μακράν πασαν ττ,ν έκτο; τ?,; οικία; έπιρροήν 
κα ί άπτ,γόρευεν αύτώ τ ά ;  ουνήθει; τών έφήβων 
διασκεδάσει;. Εί; την αεικίνητον έκείνην ψυχήν 6 ε
σωτερικό; κόσμο; έφαίνετο πλτρη ; παγίδων· νήχε- 
σθαι, λεμβοδρομεΐν, όρχεϊσθαι έπί τοΰ πάγου, ό— 
μοι·ι κίνδυνοι περί ών δέν τ,θελε νά άκουη να όμι-

\) Προάστιον ή πόλι; μάλλον αντίζηλο; τη ; Ν"'\- 
όρκη; άφ’ ή ; κεχώρισται διά τοΰ ποταμού Εστ. 
Έν τώ βραχίονι τή ; θαλάσση; έκείνω, εύρεϊ εν 
τουλάχιστον χιλιόμετρον άνηγερθη, ούχΐ προ πολλον, 
γ ιγαντια ία  γέφυρα.
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λώσι διά τό έαυτή ; τεκνον ά λ λ ’ αύτη κατέστησεν 
αύτφ  τόν οίκον όλβιον καί χαρίεντα, έπιδοκιμάζουσχ  
αύτώ πασαν ήσυχον σχολήν, ούχ̂ ί τόσω έκ μητρι
κή; τρυφϊρότητο;, όσον ΐνα διαφυλάξη και άπο- 
μακρύνη αυτό παντό; κινδύνου καί πάση; δυς-υ- 
χ ίκ ;. ‘Ο πατήρ, χαρακτήρας ούχί ατόλμου, έγκα- 
τέλειπεν εί; τ ά ;  χεΐρας της μητρός τό παιδίον, άρκού- 
μενο; εί; τήν άπα ίτησ ιν μικρά; ύ π ακοής.

Ή  εύπείθεια αύτη δέν ήν δυσχερή; εί; τόν μ ι
κρόν Γεώργιον ή μήτηρ ουδέποτε έδιδεν άμεσου; δ ι- 
α τα γά ;, πεοικαλύπτουσα άδ ιαλείπτω ; τό παιδί'ον όιά  
πασών τών σπουδών τή ; τρυφρρα; αύτή ; ά γ ά π τ ; ΤΗν 
παιδίον εύγενές και εύάγωγον, πάντοτε μετά τών 
βιβλίων εί; χεϊρα; καί ποοσηλωμένον πάντοτε εί; 
τ ά ;  σχολαστικά; αύτοΰ εργασία;· ό πόθο; καί ή ε
νέργεια αύτοΰ περιεσταλμένα άφ ’ ένό; μέρου;,— τοΰ 
σώματος,— έςεχύθησαν άπό τοΰ άλλου, τοΰ νοό;·— έ'- 
δωκεν ένδείξει; πολλοΰ πνεύματα;, άλλ ’ ήν ανυπόμο
νο;, άνησυχο;, έπεθύμει μείζονα ελευθερίαν.

Ti lν ενδεκα η δώδεκα έτών δτε περιήλθεν αύ- 
τω  περιγραφή τ ι ;  τών ναυμαχιών τοΰ κατά  τό 4 8 12  
πολέμου· ή νεανική ανδρεία δοκίμων τινών τοΰ ναυ- 
τικοΰ, έν το ΐ; άλλοι; τοΰ Πόρτερ καί τοΰ Φαρ- 
ρακούτ, εςηρέθισαν ττν  ©ιλοδοξίαν αύτοΰ καί έπε- 
θύμησε νά τοΐ; άμιλλτ,θή. Τφ 18 5 7  οί καθηγη- 
τ α ί τή ; σχολή; έξελέξαντο αύτόν υποψήφιον θέσε- 
ώ ; τινο; έν τή Ναυτική ’Ακαδημία· οί γεννη- 
τορε; άπεποιΫιθησχν, προτιθέμενοι νά έγγράψωσιν 
αύτόν έν τή  ελεύθερα ’Ακαδημεία, η Γυμν ασίω 
τή ;  Νέα; ‘Τόρκη;, δτε δοθείση; τινο; περιστάσεω; 
μετέτρεψαν τά  σχέδιά των. Έπιστρέφοντά ποτε άπό 
τ ή ;  σχολής οΐκαδε, αχαλίνωτοι τινε; αύτοΰ συμμαθη- 
τ α ί τυπτόμενοι, κατά  τό σύνηθε;, πρό; άλλή- 
λου; διά σφαιρών πάγου, έπέτυχον τόν ύπερήφανον Δε 
Αόνκ. Εξόγκωμα έπί τοΰ ώτό; ήνάγκασεν αύτόν 
νά μείνη έπί όύο —  5  μ ί,να; οίκοι. Τί άλλο νά 
πράξη κατά  την βεβιασμένην έκείνην άργίαν η νά  
βκέπτητα ι περί τοΰ μέλλοντος ; Ή μήτηρ άφινεν αύ- 
τω  τήν εκλογήν μεταξύ τής ιατρικής, τοΰ μοναχικού 
τάγματος καί τών νόμων. Τών τριών τούτων έ~ 
π  άγγελμά των τό πρώτον έφκίνετο προσφέοον τώ νεα
νία  στάδιον ένεργεία; εύρύ’ καί, εύθύ; μετά  τήν 
άνάρρωσιν, Υ,ρξατο σπουδάζων ύπό τόν ιατρόν δστι; 
είχεν έπιμεληθή αύτοΰ· πλήν τοΰτο δεν διήοκε- 
βεν έπί πολύ.

Τό ιατρικόν έπάγγελμα βρίθει κινδύνων, καί ή 
κυρία Δε Αόνκ, νίτις ήν καθολική, θά έπεθύμει 
νά ιδη αύτόν είσερχόμενον έν το ΐ; μοναχικοί; τάγ- 
μασι· πλήν καί ό κλάδο; ούτο; δέν στερείται κινδύ
νων, καί ό Γεώργιο;, δστις άπηρέσκετο είς τού

τον, κατώρθωσε νά νικησ/ι τ>,ν ϋπόΰεσιν.
’Ωθείτο μεν ύπό τής εύτολμου καί άποφασι«·?ι< 

κής αύτοΰ φύσεως πράς επάγγελμ α έλευθέρα; έ- 
νεργείας, δέν τθ· λεν δμω; νά άποστη τή ; μ η τρ ικ ϊ; 
φροντίδά; καί θραύση τάς οικογενειακά; άλύσει;. 
Διήρχετο τ ά ;  ημέρα; αύτοΰ έν τή εμπορική Βιβλιο
θήκη καταβραχ ;ίζων διηγήσει; έκδρομών καί κινδύ
νων, καί τ ά ;  ναυτικά; μυθιστορία; τοΰ Φενιμόρου Κο- 
όπερ καί τοΰ πλοιάρχου Μαρυάτ, α ίτινε ; έςήψαν 
τόν ένθουσιασμόν αύτοΰ διά τό ναυτικόν.

‘Τπείκων πλήν πάντοτε τα ΐ; τών γεννητόρων έ- 
π ιθυμ ία ι; άφ' ού ούτοι άπεδοκίμχζον τά ; αύτοΰ, εί- 
σήλθεν έν τω  σπουδαστήρια» τοΰ δικηγόρου ’Ιωάν- 
νου ’Οάσκεΰ, δστις ήγάπησε κα ι παρέσχεν αύτώ  
εύθύ; πασαν αύτοΰ την έμπιστοσύνην. ΓΙλήν μετ’ 
ού πολύ ό κ. Οάσκεϋ έγκατέλιπε τού; νόμου; ένεκα 
τοΰ έκραγέντο; πολέμου, καί προσεπάθησε π α ντ ί 
σθένει δπω; πριν έτιτύχνι άδειαν παρά τών γονέων 
τοΰ Δε Λόνκ καί άγάγν) αύτόν μ εθ ’ έαυτοΰ. Μάτην 
αί διηνεκεΐ; πλήν αύται διαφωνίαι παρήξάν τ ι τέλος 
άποτέλεσμα- άφ ’ ένό; ό διακαή; πόθο; τοΰ Γεωργίου 
έφλέγετο άεί ·»ρό τών κινδύνων τή ; πατρίδο;· ά φ ’ 
έτέρου, ή άντίστασ ι; τών γονέων έξησθενίζετο έκά- 
στοτε πρό; τήν τοΰ πατριωτισμοΰ πανώλην. Μή δυ- 
νάμενο; έν τώ στρατω, ό Γεώργιος, προσεπάθησε νά  
είσέλθ/) έν τω  ναυτικφ , τω  πρώτω αύτοΰ έρωτι, καί 
έπιτρέψαντο; τέλο; τοΰ πατρός, έπέτυχε τϊί συν- 
δρομη τοΰ βουλευτοΰ Βενιαμίν Βοότ, κα ί παρου- 
σιασθεί; αύτοπροσώπω; τώ  κ. Γεδεών Βέλλε;, υ 
πουργώ τών ναυτικών, νά καταλάβ/ι θέσιν έν τή  Ναυ
τική  Σχολή, έν ή μ ετ’ έρωτο; έσπούδασεν άχρι τοΰ 
•1866, κα τά  τό τέλο; άκριβώ; τοΰ εμφυλίου πολέμου.

Τόν Νοέμβριον τοΰ αύτοΰ έτου; άπεστάλη, ώς 
δόκιμο;, εί; Βοστόνην έπί τοΰ άτμοπλοίου τών ‘Ηνωμ. 
Πολιτειών Κ. α ν α ν τ  ά ϊ  γ  ο υ α, καί ύπό τά ; δ ια -  
τα γά ς τοΰ ναυάρχου Στρίνκαμ. ‘Ο περίπλους τοΰ Κ. α
ν α ν τ ά ϊ γ ο υ α  έπί τών δυτικών παραλίων τής 
Εύρώπης καί ’Αφρικής καί έν τή  Μεσογεί^ διήρκεσε 
μικρόν τ ι πλέον τών τριών έτών. Διελθών τούς κα
τωτέρους βαθμούς, ό Δέ Λόνκ, χρόνον τινά μετά  τήν 
έν Ν. ‘Τόρκη επιστροφήν του, προήχθη εί; τόν βαθ
μόν τοΰ άν ;υπολοχαγοΰ. ν£λαβεν ολίγων μηνών ά
δειαν απουσία;, ε ίτα  διετάχθη νά έπιβή τ^ΰ άτμο
πλοίου τών Ηνωμένων Πολιτειών Λ α ν κ ά ς· ε ρ, τότε 
έν Νορφόλκ, καί εκλήθη, διαρκοΰντο; τοΰ έξοπλισμοΰ 
του, νά σπουδάση τά  σημεία έν Βχσιγκτόνη. Τηλε
γράφημά τ ι μετεκαλέσατο αύτόν παρά τώ  προσκε- 
λαίω  τής μητρός έτοιμοθανάτου- ό πατήρ είχεν τδη  
άποθάνει διαρκοϋντος τοΰ περίπλου τοΰ Κ α ν α ν τ  ά- 
ϊ  γ  ο υ α. Τό πνεύμα αύτοΰ, φνσει ελαστικόν, ην

πολύ ναταβεβλημένον όταν κατέλαβε τό Α α νκ ά ς-ερ  
3ίς άπόπλουν διά τόν ’Ατλαντικόν τοΰ Ισημερινού.

’ίδ ια  τ ι ;  περίστασι; ηύ'ζνεν έ*ι τήν ηθικήν αύτοΰ 
ταπείνω σ ιν  πε^ιέυ-ενε τήν λή^ιν τριετοΰ; άναβολή; ό
ρισθείσης μεταζυ αύτοΰ καί τοΰ πατρος τής έαυτοΰ 
μνηστής, άμερικανής νεάνιδος ην είχε συναντήσει έν 
Χάβρη διαρκοϋντος τοΰ περίπλου τοΰ Κ , α ν α ν τ α  ι- 
γ ο  υ α  έν τοΐ; γαλλικοΐς υδασιν. ‘Η φλογέρα και πα
ράφορος αύτοΰ φύσι; έπέτυχε νά άποβάλη όύο έτη· 
α λλά  κατά  τά τρίτον, δέν ήδυνήθη νά άντιστϊί εί; 
τ ά ;  στάσει;. ’Επέτυχεν άδειαν, άπεβιβάσθη έν 
Γ αλλία  κατά  τόν Φεβρουάριον τ<ΰ 1 8 7 1 ,  καί έν τώ  
λιμένι τή ; Χάβρη;, έν τω  άτμοπλοιω τών CHνοημέ
νων Πολιτειών -2  ν α. ν δ ό α, ύπό τήν διαταγήν τοΰ 
φίλου του Γουλιέλμου, ένυμ.φεύΟη τήν δεσποσύνην 
"Εμμ.αν I. Βόττον. ·

Κ α τά  τό τέλο; τοΰ ’Απριλίου, ό ύπολοχαγο; Δ& 
Αονκ άπεστάλη εί; τόν ναύσταθμον τ ή ;  Ν. ‘Υορκη;, 
καί τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1 8 7 2  άνηγορευθη δ ευ 
τερο; διοικητή; τοΰ Ν α ντο ΰ ν .ε τ ,  δπερ περιεπλεε τοτε 
έν τοΐ; ύδασι τοΰ Μεξικοΰ· έκεΐθεν, !τόν ίούλιον τοΰ αύ
τοΰ ετου;, έπεβιβάσθη έν τώ Φ ρ ο λ ικ , μ.ονιμ.(ο έν 
τώ  κόλπω τή ; Ν. £Υόρκη;, κα ί τόν Ιανουάριον τοΰ 
18 7 3  έν τη ' ίο υ ν ιά τ α ,  ήτις άπετέλει μέρος τοΰ ς·0" 
λου τού Αρκτικού ’Ατλαντικού. Τόν μάϊον, εύρίσκετο 
έν Νέα Ύόρκη, δταν διεδόθη δτι είς φαλαινοθήρας 
ειχε περισυλλέζει, έπί έπιπλέοντος τεμαχίου πάγου, 
τόν πλοίαρχον Τυζόν, τόν ύπαξιωματικόν Νιντεμάνν 
κ α ί δεκαεπτά άνδρας τοΰ Π ο λ ι κ ο ϋ .  1)

4) ‘Ο πλοίαρχος Χ ά λλ  μ ετά  τοΰ πλοίου αύτοΰ 
Πολικοΰ, ειχ_εν άναχωρησ*ι τήν 49  ίουνίου 18 7 4  έλ- 
πίζων νά άφιχθίί είς τόν Πόλον διά τοΰ πορθμού 
τοΰ Σμίθ. ’Απέθανε σχεδόν αίφνιδίω; τήν 1 1  νοεμ- 
βρίου τοΰ αύτοΰ έτου;, ‘Ο Ηολικό; διεχειμασεν 
έν το ΐ; πάγοι; και δέν ήδηντθη, διαρκοΰντο; τού 
θέοου;, νά  άποκτήσηται τόν ’Ισημερινόν. JΓήν 15  
όκτωβρίου 1 8 7 2 ,  αξιωματικοί καί ναΰται, περίτρομοι 
ύπό τή ; άπειλή; μεγάλου κινδύνου, κατέβησαν έπι 
τών πάγων, ά φ ’ ών άπεχωρίσθη αίφνη; τεμαχιον 
εξ χιλιομέτρων περιφερεία;, έχ_ον με) αύτοΰ τον 
Τυξόν, καί μ.έρο; τοΰ πληρώματο;. ‘Η Περιοδεία τοΰ 
Κόσμ.ου άφηγήθη τόν πλοΰν τούτον διαρκεσαντα 
εξ μήνας έπί σχεδία; έκ πάγου. Tr,v 29 άπρι- 
λιου έσύρθησαν ύπό τή ; Τιγρέσα. Οί άλλοι, ύπό 
τ ά ;  δ ια τα γά ; τοΰ Βουόδινκτον, όιεχειμ.ασαν έ».ι τη  ̂
ήπείιου, ην είτα  έγκατέλιπον τήν 2 ίουλίου έπί 
πλοίων κατασκευασθέντων δ·.ά τών ύπολοίπων τοΰ 
Πολικοΰ καί συνελέγησαν έν τώ  κολπω τοΰ Μελ- 
βέλλε ύπό τινο; φαλαινοθήρα σκώτου. Σημ.τοΰ Μετ.

Αί εισηγήσεις αύτών έπί τή ; καταστάσεω; τοΰ 
πλοίου έκείνου προύκάλεσαν τόν δ ιαχ ε ιρ ισ τή ς νά πέμ- 
ψν) εί; βοήθειαν εν πλοΐον πολεμικον έζελεγη ή 
Ί ο υ ν ι ά τ α ,  ένισχυθέΐσα μ εγάλω ; διά περίπλουν 
έπί τών Βορρείων ύδάτων, καί άποσταλεΐσα ε ι; 
τήν παραλία» τή ; Γροιλανδία;. ‘Ο Δε Αόνκ, καίτοι 
ήναγκασμένο; νά χωρισθή τή ; συζύγου και του  ̂ τ έ 
κνου, προσηνέχ_θη πάραυτα έκουσίω; δι οίανύήποτς. 
παρουσιασθησομένην υπηρεσίαν. ‘Η Ί ο υ ν ι α τ α  
έρριψε την άγκυραν έν Ούπερνάβικ— προτελευ.αιω  
σταΊμώ δανικω τού άρκτικοΰ μερου;— χωρί; να ευρη 
έκεΐ ά λλα ; ειδήσεις περί τοΰ Π ο λ ι κ ο ύ .  ’Λσύνετον 
νά ριψοκινδυνεύση τ ι ;  έκεΐθεν τοΰ Βορρά,καί άπεφα- 
σίσθη νά έξετασ^ώσιν αί ά κ τα ί δι’ ένό; πλοιαρίου.
‘Ο Δε Αόνκ είχεν τ,δη προσενέγν.ει εαυτόν έκουσίω; 
διά τήν ύπηρεσίαν τα ύ τη ν  ό πλοίαρχ^ο; Βραίνε εό-./■ 
θη καί μετέδωκεν αύτω τ ά ;  δ ια τα γά ; αύτοΰ^ και ο
δηγία ; διά τόν πλοΰν έπί τή ; Μ ι κ ρ α  ς Ί  ο υν^ι- 
ά τ  α ς, τής μεγαλειτέρας άτμήρου; λέμβου τή ; I- 
ο υ ν ι ά τ  α ς, έξηρτισμένης δ ι’ ενός τριπτέρυγος έ- 
λικος. Τόν Δε Λόνκ συνώδευεν ό ύπολοχαγός Κάρολος 
Γ. Χ ίππ , μ ετ ’ άλλων υποδεεστέρων να ι εί; έσκιμώος 
Λύνκε είσήλθεν έν τω  πλοίω ώς διερμηνεύς και π^οι- 
ρεύς μέχρι τού άκρωτηρίου Σακελτον.

’Απούσης τής μικρας Ί ο υ ν ι ά τ α ς  ό πλοίαρ
χος Βραίνε είχε συγκοινωνήσει μ.ετα τής 1 ι γ  Ρ * 
σ α ό διοικητής τή ; όποιας καί ό πρωρεύς εςεφο- 
βισαν αύτόν λ ίαν περί τήν έκβασιν τοΰ^ πλοός έκεί
νου τοΰ κατοπτεύσεως. Οί Δανοί και Εσκιμώοι τοΰ 
σταθμοΰ δέν έκρυπταν τού; φόβου; των^ καί ό Βραι- 
νε άνέπνευσεν δταν ειδε τό πλοιάριον έπιστρέφον. Ό  
περίφημο; πλοίαρχο; Μάρκχαμ, 4) μέλο; τή ; αγγλ ι
κής είς τόν πόλον άποστολής, ύπό τόν Κ  Γεώργιον 
Νάρες, χαρακτηρίζει τόν πλοΰν έκεΐνον έν πλοιαριω 
ώς * έπιχείρησιν έκ τών τολμηροτέρων άς αύτο; γνω
ρίζει. Πολλάκι; έκτίθενται άνθρωποι εί; όμοιου; κιν
δύνου; ΐνα  σώσωσι τήν ιδίαν Γωήν, αλλά  σπανίω; 
ΐνα σώσωσιν άλλου;. Οί κίνδυνοι τοΰ κόλπου του 
Μελβίλλε είσί πασίγνωστοι- στόλοι ολόκληροι αλιέ- 
oiv φαλαίνη ; συνετρίβησαν ύπό τών πάγων οιτινε; 
έαφοάττουσι τούτον.

Τή; μακρας αύτοΰ έκθέσεως κάλλιον θά ποιτ,ση

( I Ούτο; είνε ό μΧλλον τών άλλων προ; τ^ν .. j- 
λον χωοήσα;. Μετά 32 ήμερων όδείαν έν Χαμούλκη, 
άφίκετο εί; τό γεωγρ. πλάτος 85ο 20  26  7 0 0  ώ; ι-, - 
γις-α χιλιόμετρα άπό τού πόλου— ό Πάρρυ δέν -ΐχε 
φθάσει," τ φ  1 8 2 7 ,  ί-, εί; 8 2 ο 4 α —  — Σημ. τοΰ α .
Μετάφρ.—-



τα ι γνωστόν τά επικίνδυνον τη ; έπιχειρησεω; τοΰ 
Δί Λόνκ ή έπομένη αύτοΰ προ; την σύζυγον επι
στολή.

Ναΰ; τών Ήν. Πολιτειών ή ’ΐ  ο υ ν ι ά τ  α* Γχο- 
τχάβεν, νήσο; Δίσκο;.

4 9  Αύγουστου 18 7 3 .
«Ο ύδεί;, ελπίζω  θά κατη  γορήση ή μ α ; ο τ ι  δέν 

έπράξαμεν το δυνατόν tv’ άνεύρωμεν τόν Πολικόν 
καί άν ήναγκάσθημεν νά όπισθοχωρήσωμεν, τοΰτο 
όιοτι άν ΰλικώ ; άόύνατον εί; τά ημέτεοον πλοιάοι- 
ον να διέλθη πάγου; π αχύτητο ; τεσσάρων ποδοαν. 
‘Η έμη έκθεσι; περιλαμβάνεται έν 23  σελίσι ς·οα- 
τιωτικοΰ χάρτου καί σύ δέν περιμένει; βεβαίω; Δευ
τέραν αύτή ; έκθεσιν έν τή  παρούση μου.

Εν πρώτοι;, εύχαριστώ τον Θεάν επιτρέψαντά 
μοι νά έπιστρέψω παρά σοί ! Ά π α ς  ?ι δί;, σέ βε- 
βαιώ. έπ λευσα  δτι θά έγκατελίπομεν τά  όστα 
ήμών έν το ϊ; π άγο ι;, Τά ήττον δπερ δύναμαι νά 
σοιεϊπω περί τοΰ πλοά; τούτου ε!ν ’δτι ούτο;ύπήρξε λίαν έπι- 
κίνδυνο;. α ί δέκα αυτα ι ήμέραι δέν θά λησμονηθώίΐν ού
τω ; «ύκόλω;! Ησθανόμην τά βάρο; τή ; τρομερϊ; εύ- 
θύνη; νά όρίσω μέχρι τίνο; ήδυνάμεθχ νά χωρήσω- 
μεν και ποΰ έδει νά μείνωμεν, ίν*  μή θέσω εϊ; 
κίνδυνον τήν ζωήν των έμών έταίρων ! Έν το ϊ; κίν
δυνοι; τούτοι;, κατεπιεζόμην ύπά τοσού των φροντίδων 
ώστε εύχομαι ποτέ πλέον νά μή διέλθω περίοδον ό- 
μοίαν· έν πρώτος, ή λίαν μικρά ήμών λέμβο; ΰ· 
περεπληροΰτο ανθράκων καί τών αναγκαίων προμη
θειών- ητο έπάναγκε; νά λάβωμεν τ>,ν μείζονα δυ
νατήν ποσότητα άνθρακο;, καί ούτε μ ία  γωνία δέν 
ήν έλευθέρα τή ; πολυτίμου ά λ λ ’ δχ λη ρ ί; λίαν 
τα υ τη ; υλη ;. Εκοιμώμεθα έπί τοΰ άνθρακο;, κλίνη; 
ου πολυ άπ αλη ;, πίστευσον μοι- άπο τ ή ;  άναχωρή- 
«εω ; σχεδόν μέ τά  σκεπάσματα βεβρεγμένα εϊχομεν 
ίυσ ιασθη· θά έννοήση; πόσον ώραία ύπήρςαν ή ήμε- 
τέρα άνάπαυσι; καί δ ΰπνο;. Ή μεν όκτώ έν δλω, 
καί έκάστην στιγμήν έδει νά άλλάσσωμεν φύλακα. 
Κεκλεισμένοι έν τοσω περιεσταλμέν/ι άποστάσει, με- 
τα ςύ  αξιωματικών καί κατωτέρων δέν ήν πλέον δυνα
τή  διάκρισί; τ ι;.

θ ά  ήν πολύ μακοά ή έμή έπιστολή έάν έπεχεί- 
ρουν νά σοι περιγράψω έν λεπτομερεία τάν πλοΰν ή- 
μ ώ ν  άωκεσθώμεν εί; τά  κύρια συμβάντα. ‘Εκατόν εί
κοσι μ ίλ ια  προ; βορραν τη ; Ούπερνάβικ, καθείρ- 
χθημεν έν το ϊ; πάγοι;. Τοΰτο σημαίνει θάνατον έκ 
πείνη; ?) ψύχου; η καί έξ άμφοτέρων. Έπόμεθα άνοικ- 
τ/ι έν τω  παλα ιω  παγω  διοδω? δτε η χιών αποβαίνει 
αϊφνη; πυκνοτάτη, καί δ νέο; πάγο; άρ^εται σ/η- 
ματιζομενο; πέριξ ήμών. Αγωνίζομαι νά είσ^ωοησω,

ά λ λ ’ αδύνατον νά έπανεύρω την ήμετίραν δδόν ί  
‘Οποία νύς αγω νία; ! Ε λπ ίζω  νά μη ίδω πλέον δμοί- 
α ν ! Συνεπλέχθημεν έν έδάφοι; πάγου άτινα έβαινον 
έπαισθητώ ; πυκνούμενα. Έ πί πολλά πέριξ μ ίλ ια  
ούδέν άλλο ί) πάγοι. ‘Ο κ. Δότγε, ήμέτερο; πολικά; 
πρωρεύ;, δστι; έπί πολύν χρόνον διέτρεξε την ζώ 
νην ταύτην, έσειε τήν κεφαλήν θεωρών αύτού;. ’Α λλά  
δέν τθελον νά καταστραφώ άμαχητεί, καί ήοξά- 
μην συγκρουόμενο; μ ετά  τοΰ πάγου, προσπαθών νά  
εύρύνω παν παραγόμενον σχίσμα, κόπτων καί ξέων 
ϊν ’ ανοίξω δίοδον εϊ; τό πλοιάριον. Ενίοτε έχω- 
ροΰμεν έμπρό; 3 0  $ 40  μέτρα έλευθέρω;, έλευθέρω;, 
ά λ λ ’ είτα  κράκ ! έκ νέου έν τ ϊί είρκττ, ! δωδεκάω- 
ρον τοιοΰτον κάματον πριν η φθάσωμεν ' εί; ύδατα  
έλεύΟερα.

Δεύτερον συμβάν· κ α τα ιγ ί; έν τω  άκοωττ,οίω ‘Τ - 
όρκη. Έβαίνομεν ψηλαφοΰντε; τού; πάγου; εί; άνα- 
ζήτησιν διώρυγο; καί υπό πυκνήν χιόνα, δτε έξερράγη 
κ α τα ιγ ί; κρατησασα ή μ α ; μετεώρου; έπί δλα; τριά
κοντα ώρα; έπί τοΰ χείλου; τή ; αίωνιότηιο;. Ή  λέμ
βο; θαπτομένη ΰπό υπερμεγέθη κύματα, άνεγείρετο 
πδσα έν μέσω υδατο; καί μεταξύ βράχων πάγου  
υψηλών πλέον τών τριάκοντα μέτρων. Ά ν  δυστυχώς 
είσεχωροΰμεν οί λογαριασμοί ήμών ήσαν ωραίοι καί 
κεκλεισμένοι· άλλ ’ έσώθημεν έκ θαύματο; τη ; Προνοί- 
α ;. Εύτυχώ; ή κ α τα ιγ ί; έπαυσεν άφησασα ήμα;- 
πειναλέου;, πεπηγότα;, σεσηπότα; άχρι τών όστέων. 
Αδύνατον νά καταλάβωμεν τό άκρωτηριον ‘ ΐόρκη· ό 
φραγμό; τοΰ πάγου εινε ανυπέρβλητο;, κα ί δ άνθραξ 
βαίνει έλλείπων. Ά ν  μή εύνόει ή μ α ; ό βορρά;, θά  
ήμεν άκόμη έν πορεία- «ρκεΐ σο: νά μ άθη ; δτι δταν 
συνήντησεν ήμα ; ή Τ ι γ  ρ έ σ α, έκαίομεν λ ίπο ; ϊνα  
φθάσωμεν εί; Τέσι-Ούαάκ,

‘Ο πλοίαρχο; Βραΐνε καί π άντε ; οϊ έτ*ϊροι έσκίρ- 
τησαν έπαναβλέποντε; ήμα;. Κ ατά  τήν διαπόρευσιν 
τη ; Τ ι γ ρ έ σ α ;  εί; Ούπερνάβικ, δ πλοίαρχο; Τυ· 
ζόν τβΰ Π ο λ ι κ ο δ, ε ί; τών καταλυτώ ν τ ή ;  περι- 
φανοΰ; τών πάγων σχεδία;, ειχεν είπει αύτοΐ; δτι, 
άν κατελάμβανεν ή μ α ; έκεΐ κάτω  ή κακοκαιρία, ήν 
συμβάν τετελεσμένον, και πάντε; τό-.ε ένόησαν πό
σον επικίνδυνο; ήν ό πλοΰ; ήμών. Οϊ ήμέτεροι φίλοι 
τή ; Τ ι γ ρ έ σ α ;  δέν ήθελαν νά πιστεύσωσιν ξτ ι 
προσήνεγκα έμαυτόν έκουσίω; διά τήν τρομεράν ταύ- 
την έπιχείρησιν. «(Δυστυχή Δέ Λόνκ !jj έκραζον σεί- 
οντε; τήν κεφαλήν θλιβερώ;. Οταν τό ήμέτερον πλοι
άριον έγένετο ορατόν ύπά τ η ;  ’ί ο υ ν ι ά τ α ;  » -  
πήρίςε γενική χαρά' οί ναΰται έπλήρουν τόν άέρ* 
διά φρενητιωδών ούρρά. Έ πήδησα έπί τ ή ; γεφύρα;, 
άόρατο; σχεδόν ύπά τήν μηλωτήν ρ.ου, καί έγέν3το 
τοσοδτο; διά τήν επιστροφήν μου πάταγο; ώσεί άνέ-

σ τη ν  άπο τοΰ τάφου· δ πλοίαρχο; σφίγγων μοι την 
χεΐρα, ετρεμεν ώ; π α ιδ ίο ν!»

‘II ’ί ο υ ν ι ά τ α  έπέστρεψεν εί; Ά γ .  ’ ΐωάννην τής 
Νέα; Γ ή ; ούδεμίαν κομίζουσα είδησιν περί τοΰ Πο
λ ι κ ο ύ -  άλλά , καίτοι ήν τδη  σεπτέμβριο;, ό πλοί
αρχο; ελαβε δ ιαταγήν νά έπιστρέψη εί; Γροιλανδίαν 
^ιά τόν αύτόν σκοπόν. Μικρόν μ ετά  την άναχώρησιν, 
τηλεγράφημα πρό; τόν πρόξενον τών ‘Ην. Πολιτει
ών άνεκάλει τόν πλοΰν συλλεγέντων τώ ; λειψάνων 
τοΰ άτυχου; εκείνου πλοίου ύπό τοΰ πλοιάρχου Α- 
δαμ; τοΰ άλιευτικοΰ φαλαινών πλοίου Ά  ρ κ τ  ι κ ο ΰ 
δστι; ώδήγησεν αύτά εί; Σκωτίαν. ‘ Ο πρόςενο; έναύ- 
λωσεν εν ρυμουλκόν, έδραμεν δπισθεν τοΰ πλοιάρχου 
Βραϊνε, κατέφθασεν καί άνεκοίνωσεν αύτώ τήν άγγε- 
λ ία ;. ‘Η Ί ο υ ν ι ά τ α  έπέστρεψεν έν Ν. ‘Τόρκνι 
καί ό Δε Λόνκ έγραψε *κρο; τό ύπουργεΐον προσφέρων 
τ ά ; υπηρεσία; αύτοΰ έν περιπτώσει νέας άποστολή;,
‘Η αδάμαστο; ένεργεια, ή σιδηρά θέλησι;, τό πάθο; 
ύφ’ ού έφλέγετο νά θριαμβεύσνι κα τά  τών εμποδίων, 
τό παν έτεινεν ϊνα διεγερθϊί έν αύτφ  ό π ο λ ι κ ό ς  
εκείνος π υ ρ ε τ ό ;  δστι; συχνάκι; κυριεύει του; 
γνωρίσαντα; τ ά ;  δυσχερείας κα ί τού; κινδύνου;, 
άλλα  κα ί την μέθην τή ; μετά  τών πάγων μάχη ;.

Τό θάρρο; καί ή επιμονή ών έδωκεν ένδείξει; κατά  
τάν πλοΰν έκεΧνον, ού^ ηττον γ> τά  προσωπικά προτε
ρήματα, έγένοντο θερμαί συστάσει; έν τώ έαυτοΰ τα- 
δίω- αί ποιότητε; αύτα ι έσημείώθησαν μάλλον κατα  
τήν τελευταίαν καί μακράν αύτοΰ έπιχείρησιν- διά 
καί ή διήγησι;, ή μεταδοΟεΐϊα ήμΐν περί τοΰ θάρ- 
ρου; αύτοΰ, δέν θά άφήσν) συχνάκι; τόν ήρωϊσμόν 
αύτοΰ έν τη  σκιά - “Οσω διά τήν περιφρόνησιν αύτοΰ 
πρό; τάν φυσιν.όν πόνον έπιτραπείτω ήμϊν ν άφηγη- 
θώμεν άνέκδοτον συμβάν ε ΐή  τινά  μ ετά  τάν πλοΰν 
εί; τά  ύδατα  Βαφφίν.

Ήν δεύτερο; τότε έν τή  ώ; ναυτική σχολή ‘Α γ ία :  
ΒΙ α ρ ί α άνά τάν Α τλαντικόν, καί προ; στιγμήν, 
έν ττ, έπί τοΰ Τάγου όδφ. ‘Ο Δέ Λόνκ έκεραιούχει και 
ιστατο δρθιο; έπί ένό; τών αναβάθρων, δτε εί; κα
λώ ; έπεσεν άπά τή ; έξαρτησβω;. Φοβούμενο; μή ή 
π τώ σ ι; τούτου προξενήση βλάβην εϊ; πολοδείκτην 
κάτωθι άκοιβώς τοποθετειμένον, εδραμεν ϊνα  δεχθνί 
τόν πρώτον έπί τών βραχιόνων· άλλ', άντί έπί 
τή ; γεφύρα;, έπήδησεν έπί κυλίνδρου σχοινιών, καί 
δ άστράγαλο; ήμβλύνθη πρό; τά  κάτω. ‘Ο πόνο; υ 
πήρξε δριμύ;, ώστε έπί μικρόν ήν λιπόθυμο;, κα- 
τήλθεν ϊνα  ζητήση  δετήρα άπά τόν ιατρόν, καί 
άνήλθε πάλιν έπί τή ; γεφύρα;, ένθα εμεινεν έπί πο- 
δό; ϊνα  διευ&ύνη τόν κεραιουκόν άπο τή ; δεκάτη; πρωι
νή; μέχρι τή ; τετάρτη ; τή ; ίσπέρα;· ό πόνο; κατέστη  
τότε τοσαύτω αφόρητο; ώστε δέν ήδυνήθη έπί πλέον

νά  μείνη δρθιο;, ά λ λ ’ είχε λήξει τά τέταρτον αύτοΰ.
Έν τω  βάθει. ό χειροΰργο; έξετάσα; τόν πόδχ

εί^εν αύτόν έν λίαν κακ-?ί κα τα σ τα ιε ι- εν τών
τοΰ σφυροΰ όστέων ήν τεΟραυσμένον, καί τ ά  κα
τά γ μ α τα  είχον έκ νέου έκχυθή διαρκουσών τών 6  
ώρών καθ’ ά ; έξηκολούθει περίπατων Το κλιμχ
τής Λισβώνης καί δ κατά  τήν επιστροφήν πλοΰς 
δέν ήσαν πολύ εύνοϊκά είς ταχεΐαν άνάορωσιν άλ
λα , /άρις εί; τήν εντελή ύγιείαν καί τήν ρωμα- 
λέχν αύτοΰ κατάστασήν, δ νέο; άνέλαβε τήν ύττη- 
ρεσίχν μ ετά  δεκαπέντε ήμέοας. Νίντετανν, ό ξυ
λουργό;. κατεσκεύασεν αύτώ ζεΰγο; βάκτρων ές·η· 
ριγμένο; έφ’ ών έβχινεν έκτελών, άπά πρω'ί'χς αχριΐ 
έσπέρχ;, ττ,ν υπηρεσίαν αύτοΰ ώ; ούδέν νά μ ή ,  
είχε συμβ?ί. Ά λ λ ω ;, τό κάταγμ α  έθεραπεύθη θχυ- 
μασίω ; χωοι; ούδέν νά άφήσν) ϊχνο;.

‘Η ένεργειχ καί καρτερία, α ίτινε; ουδέποτε έγ- 
κατέλιπον αύτόν κα τά  τ ά ;  μάλλον δυσχερεΐ; περι- 
στάσει;. προήρχοντο έκ βάθου; άνεξαντλήτου φαιδρχ; 
δραστηριότατο;. Τά κατά  ξηράν καί θάλασσαν αύ- 
τώ  συμβάντα έγεμον ανεκδότων καί θέσεων ευχά
ριστων. Κ α τά  τό 486 7  εύρίσκετο έν Λισβώνηη· 
ένθχ έδόθη μεγάλη μουσική παράστασι; έν τώ  Με- 
λοδράματι. Παρήσαν ό βασιλεύ; καί ή βχσιλισσκ 
καί πάντε; οί έν άδειοι άξιωμχτικοί τών πλοίων 
τών διαφόρων έθνικο τήτω ν, ήγκυροβολημένων έν 
τώ  λιυ,ένι. Διαρκοΰντό; τινο; δ ιχλείμματο;, ό Δε Λονκ 
καί τ ινε ; τών έταίρων αύτοΰ, είδον την πρώτην γυ
ναίκα έπιστρέφουσαν εί; τήν σκηνήν άπό τοΰ αν
τιθέτου μέρου;' συλλέξα; ε ίτα  άνθη έν ν«ς·οχάρτω, 
καί παρατάσσων έν γραμμή δπισθεν του; φίλου; 
αύτοΰ, διευθύνεται πράς τήν θείαν, ή δποία ά
γων ιω δω; ποιεί σημεία ατινα αύτάς δέν έννοεϊ- μέ 
τήν /ϊΐρα έπί τή ; καρδία; χαιρετιζων αύτην λ ί
αν '/ αριέντω; προσφέρει τή'»» γιγαντια ίαν άνθοδεσμην. 
Ά φ ’ δλων τών μερών έξερράγη ταν άνευφημίαι έν 
μέσω τών οποίων διεκρίνοντο αί άπελπ ιστικχί φω - 
ναί Δέ Λόνκ ! Δε Λόνκ ! Στρέφει πέριξ, έκπλη
κτο;, τά βλέμμα, οί εταίροι αύτοΰ είχον άφανι- 
σΟν τό παραπέτασμα ύψώθη— ειχεν είσαχθη έν 
τή  σκηνή— καί έκεινο; είνε έκεΐ μόνο; προ τοΰ 
κοινοΰ, ’Εννοείται ο’ίκοθεν δτι έφυγεν έκεΐθεν εύθυ;.

Ά λλο τε , καί πάλιν έν Μισβόνη, συνετεθη μετά  
τινο; τών φίλων του τ ί ;  καλλίτερον θά έκαθητο  
έπί ένό; ϊππου. Ούδέτερο;— ησαν ναυτικοί καί αρ
κεί— ήν ίκανό; περί τό ίππεύειν άμφότεροι ήσαν 
δμω; έξ ίσου τολμηροί, Κ α τ ’ άρχά;, προετειναν νά  
τρέξωσιν δίθιοι έπί μικροΰ υπαυχενειου' άλλ ο 
διευθυντής τοΰ ιπποδρομίου δεν ηθελησε να επιτρε- 
ψη αύτοΐ; τοΰτο- προηγουμένως ποτέ είχε τ fy ά-



συνεσίαν νά παραχο^ρήση τοΰτο είς εύγενην τινα
γερμανόν νεον. δστις είχε πληγή  έπικινδύνω;. Κ α -  
τάρχονται διά ποικίλων γυμναστικών άσκήσεων έκ. 
τελεσθέντων κάλλ ιστα , και πηδώσι φραγμού;, ολίγο» 
υψηλού; είνε αληθές, χωρίς νά είνε δυνατόν νά ά- 
ποφασισθη τ ίν ι ανήκει τό βραβεϊον.υ Ιδού, λέγει 
τότε δ διευθυντής, εκείνο δπερ έν ύμίν δυνατόν
νά άποφασισθή· έκαστος θά έπιστρέψω είς την ορο
φήν αύτοΰ έν τω  σταύλφ , είτα, κεντών τόν ΐπ  
πον έπί τοΰ κεκλιμένου έπιπέδου, θά πηδήσ/) έν 
τω  κύκλω άνωθεν τοΰ περιφράγμ ατος ,u  ‘Η πρότα 
σ ι; έγένετο δεκτή· ό αντίπαλος τοΰ Δε Λόνκ, 
βαθμοΰ ανωτέρω έν τω  ναυτικό), διέρχεται πρώτο;, 
ποιεί τόν κύκλον αύτοΰ τοΰ σταύλου, κέντα τόν- 
ϊππον, υπερπήδα τό περίφραγμα καί...εύρίσκεται έκ- 
τάδην έπί τοΰ έκ ξύλου πρίσματος, βήματά τ ι-  
να  πρό τοΰ ίππου. Ό  Δέν Λόνκ θέλει νά ν ι-
κήση ή νά αποθάνη, κατέρχεται ζωηρώς τό κε-- 
κλιμμένον έπίπεδον, σφ ίγγει διά τών γονάτου τάς  
πλευράς τοΰ ίππου καί.;>οταν ήγέρθην, εξακο
λουθεί αύτό; ούτο;, έφάνη μοι δτι ώθ/,Ο/,ν προς τόν ου
ρανόν έκλεισα τού; οφθαλμού;, ε ίτα  έδοκίμασαδ,τι 
δοκ ιμάζει τ ι ;  έν ώρα σεισμοΰ. "Οταν ό ίππο ; έο- 
ρίφθη αΰθι; έν τί) άμμω, εδραξα παοαφόρως την  
χα ίτην αύτοΰ· ήνοιξα είτα  τού; οφθαλμού;,..ήμην 
έπί τού τραχήλου, σχεδόν έπί τών ώμων αύτοΰ,
ακόμη έφιππο;· είχον νικήσει ! j>

Έν τα ΐ;  σχέσεσι μ ετά  τών συναδέλφων, καί μ ά 
λ ισ τα  τών νεαρών αξιωματικών καί τών ύ~’ αυ
τόν ναυτών, έδείκνυε φιλοφροσύνην καί αγαθότητα  
ανεκφρασιον, έντό; τών νόμων πάντοτε τ η ;  πει
θαρχία;. Ό χληράν νύκτα, ψυχράν κα ί άνεμώδη 
τοΰ όκτωβρίου, διήρχετο τον πορθμόν τοΰ Λόνκ 
Ί σ λα ντ με πλήρωμα μαθητών της ‘Αγίας Μαρίας 
Έννοήσα; δτι τούτων τις  είχε βραχεί ύπό τίνος κύ
ματος έξέβαλεν άμέσο>5 καί προέτεινεν αύτώ τόν 
υπενόύτην, κράζων ίΐΑ άβετε ταχέω ; καί καλυφθη- 
τε>> ‘Ο νέο; ΐστατο  άμφιρρέπων, δειλιών νά δε- 
χθή την προσφοράν τοΰ άςιωματικοΰ αύτοΰ,άλλ’ αί 
φνίδιον,κΈ κτελέσατε δ,τι διατάσσω !»ήνάγκασεν αύ
τόν πάραυτα νά ΰπακούση,

?;Τό έμόν σύστημα, εγραφεν ό Δε Λόνκ, απα
γορεύει εί; π άντα  νά μοί ά π ’κρίνηται. Ά ν  οί α
ξιωματικοί ή οϊ άνδρε; ώφειλον νά έξετάζωσι ποίν 
έκτελώσι τ ά ;  δια-.αγά;, τ ί θά συνέβαινεν έπί τη ;  
πειθαρχίας ·, Δεν ζητώ  παρ’ αύτών νά πράξωσιν 
εκείνο δπερ έγώ δέν θά έ'πραττον. Προηγήθην πο
τέ εί; τήν έξάρτησιν, βλέ-oiv αύτούς αμφιρρεπείς, 
ενεκα τοΰ κινδύνου. Ά λ λ ’ ή σταθεοότη; δέν α 
ποκλείει τήν εύμένειαν οί έμοί άνδοε; είσί πάντο

τε  ϊύχαρκττημένοι καί τυγχάνουσι καλώ ; ’ έίΓίμεμε- 
λημενοι. Ούδείς, έφ’ δσων διφκησα, ήρνήθη νά πλεύση  
έκ νέου μ 3 τ ’ έμοΰ.

«Η μ έρ α ; τ ινά ; μ ετά  τήν έμφάνισιν τοΰ Δε Λόνκ 
έν τα ϊς  έφημερίσιν ώ; δευτέρου έν τη  ναυτική σ^ό
λη δ ιηγείτα ι εί; τών συναδέλφων αύτοΰ έν τη  ‘Α
γ ία  Μαρία, είς τών δοκίμων ανέκραζε. <ιΔε Λόνκ  
Τίς δαίμων δόναται νά  ήνε ούτο; !

Ούτος εύρεν έν τω  ΐιδαίμονι τούτω ν δεσπότην 
βέβαιον έαυτοΰ, πάντοτε έν τώ  νψει τών διαφό
ρων περιστάσεων, κα ί επικινδύνου ένίοτε, τής θα 
λάσση; ή τών λ ιμένω ν. Ή  εύπροσηγορία αύτοΰ πρός 
π ά ντα ; καί τό πρό; τού; δοκίμου; ενδιαφέρον,έπε- 
φερον τήν λήθην είς τήν αυστηρότητα της πειθαρ
χ ία ; ήν έτήρει έν τω  πλοίο).

«Πώ; φέρονται πρός ύμ5ς οί ύμέτεροι αξιω μα
τικοί. ΐίήρώτα εις κατάσκοπος νεαρόν ναύτην»  Κ ά λ -  
λισ τα . Έν τ ί  θαλάσση μ άλ ισ τα  είσί καλλίτεροι ί  
ένταΰθα. Πάντες όμως δεν πράττωσίν ουτως.'Ο πλοί
αρχο; δμο>; Φιθίαν κα ί Βατλέϊκ κα ί Δε Λόνκ είσί 
κάλλιστο ι’η

Κ α ί δικαίως έν τώ  πιστοποιητικό* αύτοΰ έκ μ έ
ρους πάντων τών μαθητώ ν τής Ναυτικής Σχολής* 
έτιμήθίπ ό Δε Λόνκ, δ ι’ εγκωμίων, ού μόνον δ ιά  
τόν σπάνιον αύτοΰ ηρωισμόν, ά λλα  καί διότι ή -  
δυνήθη πάντοτε νά έκτελέση τ ά  δυσχερή παραγ
γέλμ α τα  έμπιστευθέντα αύτώ .

(άκολουθεΐ)

I. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝα ΚΗΣ.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ

Είμαι πτω χό, πολύ πτωχό, στους δρόμους πεταμμένο  
μονά/ο, έρμο, άστεγο, γυμνό δυστυχισμένο, 
δέν έχω μάνα, χριστιανοί, ά χ !.. α χ ., ούτε πατέρα , 
κΓ δλο στού; δρόμου; περπατώ, καί νύχτα  κα ί ήμερα, 
στά  καφενεία τριγυρνώ κ’ εϊ; τά  μ εγάλα  σπ ήτια , 
φωνάζω, κλαίω  δυνατά. « Α φ εντ ικ ά  βοήθεια, 
λίγο ψωμάκι δός-ε μου, δόστε μου στή  ζω ή σας, 
νά φάγω γ ια  νά ζε^αθώ ν ’ αγιάσουν οί γονεϊ; σ α ;:  
χρόνια πολλά νά  ζήσετε καλά  κ ’ εύτυχισμένα  
νά  σα ; φυλάη ό Θεό;, βοηθήσατε κ ’ έμένα.»
Κ α ί δέν ακούει φεΰ ! κανείς τ ά  τόσα κ λάϋμ α τά  μου, 
δέν τρέμει ή  καρδούλα τους απ ’ τ ά  παράπονά μου. 
Μάνα μου... ά χ ! τ ί  μ\ άφικες μονάχο είς τά  ξενα, 
καί δεν μέ επερνες κοντά, νάμαι μαζύ μέ σένα 

Έν Πάτραις
ΓΤΛΙΠΠΟΣ.

ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ Ο ΒΛΤΤΕΜΒΕΡΓ
7*ρώτ*ν τ,γε[Αών



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ. ΕΡΓΑ 

Β L A V I Ε Κ

Ανεπανόρθωτος απώλεια έλαβε y&jpav 
προ μηνός έν τώ έπιστημονικώ κόσμω 
ota τοϋ σκληρού καί προώρου Θανάτου τοϋ 
Edouard Etienne Blavier.

Γεννηθείς τω έτει 1826ω , έμαθε τά πρώ- 
τ* γράμματα εις Nancy. Δεκαοκταετής ών 
δηλαδη το 1844 διηγωνίσθη είς τήν Πο
λυτεχνικήν τών ΓΙαρισίων Σχολήν δπου καί 
έπέτυχεν.

Κατ εκείνην τήν εποχήν πλευστοί νοήμο- 
νες προέβλεπον ότι ή ηλεκτρική τοιχογρα
φία δέν θά έβράδυνε ν ’ άντικαταστήση τήν 
εναέριον, ά λ λ ’ ή δημοσία γνώμη έφαίνετο 
άκόμη δυτάζουσα.

Ιίληρης πιστεως ώς προς τό πρακτικόν 
μέλλον τοϋ ηλεκτρισμού, ό B lavier μετά τό 
πέρ»ς τών έν τή Πολυτεχνική Σχολή σπου- 
οών του έςελεξατο τήν διεύθυνσιν τών Τη
λεγραφικών Γραμμών. Είσήλθε δ’ f εκεί τήν 
1 Νεεμβρίου 1846 .

Εΰθύς έξ^άρχής τοΰ σταδίου του έκλήθη 
νά συμμετασχη τών πειραμάτων γενομένων 
μετ επιμονής άμα καί έλπίδος έπί τής ή- 
λεχτρικής ^γραμμής μεταξύ Παρισίων καί 
Ρουάννης, τών οποίων τό αίσιον αποτέλε
σμα κατενίκησε τούς υστάτους δισταγμούς 
παραγαγών τήν τακτικήν άνταπόκρισιν διά 
τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου κατά τό 1852.

’Από τής έποχή: ταύτης ό B lavier κα- 
τέχει την πρώτην τάξιν μεταξύ τών άποστό- 
λων τής ν£ας Τηλεγραφίας· είτε λαμβάνων 
ενεργόν μέρος είς τήν διεύθυνσιν τών πο
λυάριθμων κατασκευών τηλεγραφικών γραμ
μών άναγκαιουσών προς τήν τα-/εΐαν άνά- 
πτυξιν τοΰ τηλεγραφικού συμπλέγματος, 
είτε έκπληρών ένδιαφερούσ»ς τεχνικάς άπο- 
ς-ολάς είς τό εξωτερικόν, είτε τέλος, παρά 
τάς άκαταπαύστους ενασχολήσεις τής συνή
θους υπηρεσίας, καταβάλλων δλας τάς 
προσπαθείας του προς διδαχήν τοΰ προσω
πικού όφείλοντος νά θέση είς πράξιν εν 
όλόκλη ρον νέον έργον.

Ιό 1856 έδημοσίευσε τό πρώτον πραγμα
τείαν διά τούς ανώτερους υπαλλήλους τών 
Τηλεγρ άφων, διδάσκων ταΰτοχρόνως, έν Πα- 
ρισιοις, μαθήματα λίαν ωφέλιμα τόο κατω
τέρω προιωπικώ.

Ιό  1867, έδημοσίευσε, έκτεταμένην πραγ
ματείαν, έργον θεωρητικόν άμα τε καί πρακ
τικόν, πό-ημα άξιοσημείωτον, δπερ υπήρξε 
καί Οά ύπάρξη τό υπόδειγμα τών διδα
κτικών έγχειριδιων έπί τής τοιχογραφίας. 
‘ Η φήμη τοϋ έργου τούτου εΐναι γνωστοτά- 
τη είς τούς περί τήν τηλεγραφίαν ασχολού
μενους. Έξετιμήθη καί δικαίως είς Γαλλίαν 
ώς είς τήν αλλοδαπήν διά πολυπληθών με
ταφράσεων.

Ά πό  τοΰ έτους 1858ου είχε λάβει μέρος 
είς τήν δημοσίευσιν τών Τηλεγραφικών Χρο
νικών (Annales tel^grapliiques), ών τήν δι- 
εύθυνσιν άνέλαβε μετά τήν διακ'-πήν αΰτών 
τό 1874 . Διά διαφόρων εκτεταμένων άρθρων 
ανέλυσε έν αύτοις πλεΐστα γερμανικά καί 
αγγλικά  έργα άφορώντα είς τόν ηλεκτρισμόν, 
’ ί-ν αύτοΐς κατεχωρήθησαν ή δ* ι ά χ υ σ ι ς 
τ ο ΰ  ’Η λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ύ  (propagation d’ 
el6cricit0\ σημείωσις έπί τής άπαντήτεως 
τοϋ κ. G uillem in είς τάς παρατηρήσεις τοΰ 
κ. Gounelle καί ή ή λ  ε κ τ ρ ο σ τ α τ ι- 
κ ή ι κ α ν ό τ η ς καί ά ν τ ί σ τ α σ ι ς  τοΰ 
συμπεριλαμβανομένου χώρου μεταξύ δύω 
παραλλήλων κυλίνδρων σφαιρικής βάσεως. 
Τά χρονικά ταΰτα ύπήρξαν τό.πολυτιμότερον 
όργανον τής άναπτύξεως τής ηλεκτρικής 
έπιστήμης.

Διαρκοϋντος τοΰ Γαλλο-Γερμανικοϋ πολέ
μου, ό B lavier σπουδαίως ήργάσθη προς τε
λείαν άνάπτυξιν τής στρατιωτικής τηλεγρα
φίας, λυτρωσάσης πολλάκις τά λείψανα τοΰ 
Γαλλικοΰ στρατοΰ φεύγοντος τούς πΰρ καί 
σίδηρον φέροντας Γερμανούς. ‘Ως έν παρόδω, 
λέγομεν δτι, ή Γαλλία πρώτη έφήρμοσε τά 
νέα μέσα τής τηλεγραφικής άνταποκρίσεως 
έν τώ στρατώ, επιφυλασσόμενοι έν άλλω  
τιν ί άρθρω, νά δώσωμεν είς τούς άναγνώς·ας 
τής «Κυψέλης» τήν ιστορίαν καί τόν οργα
νισμόν τής στρατιωτικής τηλεγραφίας κατα- 
ι^τάσης σήμερον άναποφεύκτου διά πασαν έν 
έκστρατεία κίνησιν.

Τό 18 7 8  έποχήν ίδρύσεως τής ’Ανωτέρας 
τής Τηλεγραφίας Σχολής (Ecole Superieure 
de T61egrapliie) ό B lavier, δστις τόσαςπρο- 
σταθ ϊίας κατέβαλε ύπέο τοΰ προσωπικοΰ, 
ύπεδείχθη φυσικώς ώς ό καταλληλότερος 
διευθυντής αυτής.

’Ακούραστος εργάτης, ώφελήθη έκ τής  
θέσεώς του όπως καταστήση κοινά; ggl εύ-

■νοήτους τάς άρχάς τών ’Ηλεκτρικών Μονά
δων, συμπυκνώση δέ τά έπί τοΰ αντικειμένου 
Ιργα του είς έν βιβλίον, δπερ οιακρίνεται έπί 
τη εύμιΟόδω ταξινομήσει τής υλης. Τό έργον 
τοΰτο προπαρεσκεύασε τούς γάλλους « ς  καί 
πλείστους ξένους πρός κατανόησιν τών έν 
τή διεθνεΐ τών Ήλεκτριστών συν&λεύσει έκ- 
τεθέντων κατά τό 1881 .

At ένδια-φέρουυαι ύπηρεσιαι, άς ό B lavier 
,έξεπλήρωσε παρά τη Συνελεύσε* ταύτη καί 
παρά τή Έξεταβτική Επιτροπή τής διεθ
νούς ’Εκθέσεως συνεδρίαζουσης κατά τήν 
αύτήν έποχγιν, καί αί λαμπραί ενδείξεις άς 
ελαβε έκ μέρους τών άπεσταλμένων τών ξέ
νων δυνάμεων, ύπήρξαν δι’ αύτόν δικαία ά- 
μοιβή τής έξαιρέτου αύτοΰ ίκανότητος. Διαρ- 
κούσης τής Συνελεύσεως τών Ή λεκτριστών 
προήδρευσε πολλάκις· κυρίως είς δύο τμήμα
τα  ών άπήρτιζε μέλος 1)ον Είς τό περί τών 
Η λεκτρικών Μονάδων καταγίνόμενον τμήμα 
καί 2ον είς τό τήν έξέτασιν τής μεταβιβάσε- 
ως τών σημείων καί Ίοΰ λόγου διά τοϋ ’Η
λεκτρισμού δηλαδή Τηλεγραφίας καί Τηλεφω
νίας. Είς τό δεύτερον τοΰτο τμήμα ό Blavier 
όμιλών περί τών αλεξικέραυνων έκ λεπτού 
προφυλακτικοΰ σύρματος, έκηρύχθη έναντίος 
είς τήν χρήσιν αύτών ώς άνωφελών διότι 
■τό μεν δέν έκπληροΰσι τήν υπηρεσίαν τής  
προφυλάξεως τών τηλεγραφικών δεκτών έκ 
τών ατμοσφαιρικών ρευμάτων, τό δε είσιν ή 
αιτία  πολλών άνωμαλιών. Πλεΐστοι έκ τών 
παρόντων μελών συνεφώνησαν πληρέστατα  
μετά τοΰ B lavier ώς ό κόμης Du Moucel 
άρτι άποθανών καί άλλοι.

Τελευταίως ειχε δημοσιεύσει διαταγή 
τ'-ΰ ‘Υπουργού τών Ταχυδρομείων καί Τη
λεγράφων μελέτην έπί τών έπιγείων ρευμάτων 
(courants telluriques) έν ή άποδεικνύει ε
σφαλμένος τάς υποθέσεις τών de la  Rive καί 
Τ. I. Adams. Παρέχει δέ λεπτομερή έκθε- 
<τιν τών πειραμάτων γενομένων ύπό τών 
κ. Vasky καί Belugou καθηγητών τής προ
παρασκευαστικής τής Τηλεγροφίας Σχολής.

Έπί τή περιστάσει τής Διεθνοΰς Έκθέ- 
σεως μελλούσης νά λάβη χώραν ένΙΙαρισιοις 
κατά τό 1889 , ό B lavier παμψηφεί έξε- 
λέγη  ώς διευθυντής τον ηλεκτρικού τμή
ματος.

Γενικός ’Επιθεωρητής τών τηλεγραφικών 
γ ρ α μ μ ώ ν ,  διευθυντής τής Άνωτέρας τής Τη

λεγραφίας Σχολής, Αντιπρόεδρος τού διεΦ- 
νοΰς συλλόγου τών Ή λεκτριστών, πρώην 
πρόεδρος τού γαλλικού συλλόγου τής Φυσι
κής, μέλος πλείστων έπιστημονικών συλ
λόγων γαλλικώ ν τε καί ξένων, Ταξιάρχης 
τής Αεγεώνος τής Τιμής καί πολλών άλλω ν  
ξένων Ταγμάτων συνεπλήρωσε πλέον τών 

έτών κόπων καί μόχθων.
Τό όνομα τοΰ B lavier Θά μείνη άνεξι- 

τήλοις γράμμασ^  μεταξύ τβδ μικροΰ αριθμού 
τών πρωτευσάντων,έν τή Τηλεγραφία.

*0 B lavier θνήσκων κληροδοτεί έν πολύ
τιμον πρβγμα είς τούς απανταχού τής γής  
Ή λεκτριστας, αΣυνέχειαν καλών παραδειγ
μάτων !»

Εύχομαιανα καί Έ λληνες μιμηθώσι τού
του τιμήσαντος εαυτόν και τήν Πατρίδα!

n«p{ctpt, Φεβρουάριος Ί 8 8 7 .

Α . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΪ 

 » ■ —  — ■

ΜΙΑ ΩΣ ΤΟΣΑΙ,ΑΑΑΑΙ 

(Σκηνή τού πρακτικού βίου)

’Εςτ,γαγεν έκ τοϋ τρυφεροΟ στήθους των μικράν 
τ-ινα δέσμην ίάσμων καί την προσέφερεν είς τόν θάνον. 

’Εκείνος δε παοακλητικως είπε πρός αυτήν 
—  ’Επί των λευκών ώς Σύ, αυτών πετάλων τών 

άνδέων έναπ<5θες τό μϋρον τοϋ «ριλτιματός σου προ
τού νά  μοί τα  δώσεις.

Κ α ί αύτη ώς τρελλη γελώσα—  Παιδίον τώ  ε ϊ-  
τϊεν——καί έφίλνισε δίς την ανθοδέσμην ην άπό τ ά  
ρ<5δινα χείλη της εκείνος ελαβεν φυλάττω ν αύτην 
πάντοτε είς τό χαρτοφυλακίων του ώς γλυκειαν ένθυ- 
μησιν, ώς πολύτιμον μνησίδωρον της ώχρας κα ί ξαν- 
&ης Έ λίζας του.

’Ηγαπώντο— συμπεραίνει ίσως δ αναγνώστης.—Κ α ί 
βμως 6 γ ι. Ή  ’Ελίζα δέν ήγαπα τόν θάνον, δέν 
ήδύνατο νά  τόν άγαπα  καί τοΰτο κάλλ ιστα  τό  έγί- 
νωσκεν 6 Θάνος.

‘Η ξανθή αυτη κόρη ητο μεμνηστευμένη μ ετ ’ ά λ 
λο τινός δττις άν κα ί εύρίσκετο μακράν ήγαπ ατο  υ
πό τής Έ λίζας, ϊ> τουλάχιστον αύτη έλεγε δτι τόν 
ήγάπα, δτι δι’ αύτόν τόν άλλον τόν ήγάπα , χ ιλ ιάκ ις  
τ ·  έπανελάμβανε είς τόν Θάνον, θεωρούσα μ άλ ισ τα  
αύτόν εις τούς όφθαλμους, ως να κατεσκοπευε τρό— 
τινά  την σκληοάν έντυπωσιν ην πρός αύτόν θά έ- 
προξένει ή λ ε γ ο μ έ ν η  είλικρινης έξομολιίγησίς της.



’Α λλά  τότε δ ια τ ί— έλεγε καθ’ εαυτόν ό δύστη
νο; ©άνος— διατί μοι προσμειδιά μ ετά  τοσαύτη; χά- 
ριτος ; δ ιατί δέχεται κα ί ά νταλάττε ι τά  άνθη μου ; 
δ ιατί αποστηθίζει τού; πτωχού; στίχου; μου j Μή
πως μέ άγαπδ χωρίς κα ί αυτή  ή ιδία νά τό γνωρί- 
ζη  ; Κ αί έπί τ ή ;  αιώρας τα ΰ τη ; τών αμφιβολιών καί 
τών έλπίόων ταλαντευόμενο; ό παράφορο; εραστής 
διήρχετο τά  ώραιότερα τής ζωής του έτη.

‘Ημείς έν τούτοις όφείλομεν νά τό  δμολογησωμεν 
δτι ή Έ λίζα  δέν ήγάπα ποσώς τόν Θάνον, ώς δέν ή- 
γά π α  καί τόν Χαρίλαον τόν μελλόνυμφόν της.

Ή το Ιν τών πλασμάτω ν εκείνων άτινα δέν άγα- 
πώσιν ούδένα έκτος τοϋ έαυτοΰ των, καί άτινα πρό 
τοϋ καθρέπτου αιωνίως ευρισκόμενα, έρωτεΰονται είς 
τήν μορφήν των ώς ό υιός τ ή ;  Λειρίοπης Νάρκισσος 
πρό τών ύδάτων της πηγής του.

‘Η καρδία της ’Ελίζας ήτο κενή, ουδέποτε ήσθάν- 
θη τ ά  εΰγενή έκεΐνα αισθήματα τ ά  άνυψοΰντα τάν 
άνθρωπον ΰπεράνω τής υλης κα ί τ ά  καθιστών- 
τ α  έλαφρότερα τ ά  βάρη καί τάς πικρίας, τάς παρα- 
κολουθούσας πάντοτε τήν ζωήν. Τίποτε δέν ήσθάνετο, 
δ ια τίποτε δέν έσκέπτετο, τά  μόνον ιδανικόν αύτης 
ήτο ό πολυτελής ο υ  ρ μ  ά ς καί ή μ  α τ  α  ί α  έ- 
πίδειξις.

Κ α ί έν τούτοις δ Θάνος ή γάπ α  αυτήν, τοσοΰτον δέ 
ήγάπ α  αυτήν, ώστε δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν μέ
χρι τίνος σημείου θά προέβαινεν ούτος (άφοΰ μάλις-α 
4 μελλόνυμφος αύτ?ίς δέν έπέστρεφεν)—  άν τήν φαι- 
ν:μενικην γαλήνην δέν έτάραττεν αίφνης απρόοπτόν τ ι.

Πρωίαν τ ινά  εις τών θερμότερων καί πιστοτέοων 
φίλων του τ φ  είπε— Πρόσεχε Θάνε, οί δύο έγένοντο τ·  
δη τρεις ! ‘Η ώραία ’Ελίζα σου έθεάθη χθες τό  έ- 
σπερας έρωτικώς στηριζομένη έπί τοΰ βραχίονος έ- 
κ ε ί ν ο υ  δστις καθώς γινώσκεις πρά πολλοϋ τής κά- 
μνει τάν έρωτα, ήσαν μ όνο ι καί στά  Τ υ λ ώ 
μ α τ α ,  ύπά τό ασθενές κα ί ώχρόν τής σελήνης 
φώς .· .· .<  μόνοι ώς δύο πεπαλαιωμένοι έρασταί . . . 
μ ετά  βραχεΐάν τ ινα  συνδιάλεξιν ή αύρα μετέδωκεν 
εϊ; τά  πέριξ τόν ήχον τών φιλημάτω ν τω ν . ..........

‘Ο δύστυνα; ©άνο; προσεποιήθη τόν γέλω τα καί 
βεβιασμενω; κάπω;, ήδυνή^η νά σείση τού; ώμου; του 
εί; τήν θλιβεράν ταύτην άποκάλυψιν, αλλά  το έ- 
σπερας μόλις εΰρέθη μόνο; έν τώ  δωματί<ι> τ·υ  καί 
διά τοϋ νοΰ άνέτεμε παν δτι έκ τοΰ στόματος τοΰ πι- 
στοΰ καί δεδοκιμασμένου φίλου τκουσεν, ήσθάνθη τά 
αίμα αύτοΰ άνερχόμενον είς τήν πυρέσουσαν κεφα
λήν του κα ί τάς έλπ ίδα; του διαψευδομένας !

Έν τή διανοητική δέ ταύτν) σκοτοδύνγι ευρι
σκόμενος άνοιξε τά παράθυρον καί άναβλέψας τό 
αχανές τοΰ πελάγους συνέλαβε ριψοκίνδυνόν τινα

ιδέαν. Τό άπέραντον έκείνο πέλαγος τ φ  έφαίνζτο  
ώς νά προσεμειδία συμπαθώς είς αύτόν, κα ί ώς νά  
προσεκάλει αύτόν ϊνα  τήν διά παντός άπω- 
λεσθεΐσαν νεότητά του, τά ς λύπας κα ί πλάνας του 
καί αύτά τό σώμα του έτι είς τά  στήθη του  
έμπιστευθή.

Άλλ’ ή μήτηρ μου;— ειπεν αίφνης καθ' εαυ
τόν— ά όχι, όχι— θά άπέθνησκεν εκ τής λύπης τη ς  
καί αύτήν ά κόμη θά έγενόμτ,ν μισητός. —  Ειπεν έ
κλεισε τό παράθυρον κα ί κατεκλύθη.

Μετά δύο έτη δ θάνος έντελώς ίαθείς έκ τοΰ 
κυριευόντο; αύτάν πάθους έπανεϊδεν εις τινα  χορόν 
τήν Έ λίζαν.

Ήτο νυμφευμένη πρά πολλοϋ μ ετά  τοϋ Χαρι* 
λάου καί τήν εύρεν ώραιοτέρα άφ’ ότι ποτέ τήν έ- 
γνώρισε. Κύκλω αύτή ; ϊστατο  δμηλος κομψευομέ- 
νων νεανιών πολιορκούντων αύτή,ν μ ετά  μειδ ια
μάτων καί φιλοφρονήσεων- ‘Ο ©άνο; είδε τα ΰ τα  
πάντα  έζήτησε διά τοΰ βλέμματος τόν σύζυγον κ α ί 
διέκρινεν αύτόν έν ττί αύτ/ί αίθούσ/ι, ώχρόν, πάσχον- 
τα  κα ί διά τών βλεμμάτων άκολουθοΰντα έκάστην 
πραςιν, καί κίνησιν αϋτής.

Πασιφανώς ό σύζυγος έτρεμεν ύπό τήν πίεσιν 
φρικώδου; ζηλοτυπία ;.

‘Ο ©άνο; θεωρήσας αύτόν εσεισε τήν κεφαλήν κ α ί  
δυστυχή άνθρω πε! είπεν— έγώ σέ έφθόνουν ποτέ !

Ζάκυνθος Δ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

-  —  1 -

ΙΩΑ.ΝΝΗΣ ΡΑΚΙΝΑΣ 

( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ [1 ]  )

Ό  L a  F o n fa in e  έν άρχή τοΰ συγγράμμα
τος αύτοΰ «Π  ε ρ ί έρ ω το ς κ α ί  ψ υ χ ή ς» »  (2 )  
λόγον ποιούμενος περί τεσσάρων φίλων όνομαζομέ-
νων G e la s t e ,  T r i s t e ,  A m a u t e  καί P o lu p h i l c  ών
ό πρώτος είνε ό Μολιέρος, ό δεύτερος δ Βοαλώ, ό τρ ίτο; 
ό ‘Ρακίνας καί ό τέταρτο; αύτά; δ L a  F o n ta in e *  
φηγεϊτα ι δτι έν το ϊ; τέσσαρσι τούτοι; προσώποις, 
δ φθόνος, ή κακία κα ί δ φατριασμός δέν είσ-

( 1 )  Έ κ  τω ν  βοηθημάτων άπερ ύπ , o<J/et ίΤχοιιίν είς 
Την σύνταξιν  της {ϊιογραφιχίΐς να ύτη ς μελέτης, άναο ίρο-  
μεν μόνον τα  προλίγόαενα της ύπο τοΰ F . ΕίίβΠΠΘ έκ- 
δέσιως τώ ν τ ρ ι γ λ ιώ ν  του ποιητοΰ.

(2) Les amours de Psychd De Cupidon par La  
Fontaine.

ΐχώρουν, ότι έλάτρευον τά  έργα τ?,ς άρχαιότη- 
Τος, ότε δικαίως έπηνουν τούς νεωτέρου;, ότι με- 
τριο*ρόνως διελέγοντο περί τών ιδίων έκαστο; έρ
γων, εϊλικρινώς άλλήλοις συμβουλευόμενοι. ‘ Η φιλία  
τών πεσσάρων τούτων άνδρών καίπερ μή έπί πολύ 
διατηρηθεΐσα μετά  τήν ψυχρότητα άν όμως άρςά- 
μενοι κ α τ ’ ιδίαν νά έργάζωνται πιστώς ήκολούθη- 
σαν τό ύπ ’ αύτών διαχαραχθέν πρόγραμμα καί 
κα ί έκ πεποιθήσεως καί έκ φιλίας· είς τά πιτόν 
δέ τοΰτο οφείλει ή Γ αλλία  δ,τι ώραΐον παρήχθη 
έξ έκαστου είδους περί ί  έκαστος τών άνδρών 
τούτων ήσχολήθη*

‘Ο αναγνώστης τής ύπ ’ αίσίοις οίωνοϊς εις τό 
τέταρτον τοΰ βίου αύτής έτος είσερχομένης « Κ υ 
ψ έ λ η ς »  ίσως μ2ς παρακολουθήσει είς τήν σκια
γραφίαν προσώπου ούχί ξένου τών έλληνικών γραμ
μάτων, πειραθέντος πολλαχώς νά  μεταγάγη  τάν αιώ
να  τοϋ Εύοιπίδου είς τάν αιώνα τοΰ Λουδοβίκου 
τοΰ 44ου, τ$>ν σκηνήν τοΰ θεάτρου τής άρ χ α ία ς ‘Ελ
λάδος παρηλλαγμένην, εί; τήν σκηνήν τοϋ θ ε ά 
τρου τής τότε νεωτεριζούσης Γαλλίας. “Ισως παρα- 
κολουθών ήμα; χαρή τάν άνθρωπον διά τοΰ άν· 
θοώπου βλέπων στεφανούμενον, ίσως άφ ’ έτέρου λύ
πη θή τόν αύτάν διά τοΰ αύτοΰ βλέπων κατα-
βιβαζόμενον τόν ασταθή τοΰ δικαίου ζυγόν, πολ- 
λάκις ύπό φθόνου ρέποντα πρός τήν εύκολον κα
τηγορίαν.

Παρακατιόντες σαφέστερον θέλομεν έςηγηθή ότε 
μικράν εικόνα περί τών έργων τοΰ βιογραφομένου 
ποιητοΰ θέλομεν παράσχει, δικαιολογοϋντες σύνα-
μ α  τήν έπιβληθεϊσαν ήμϊν άνάγκην όπως δίκην 
προλόγου τάς όλίγας ταύτας  γραμμάς προτάξω- 
μεν. Άλλως θά είχε τά πρ2γμα άν άλλως πως
ήρχίζομεν* άν ήρχίζομεν φέρ’ είπεΤν. ‘Ο ’Ιωάννης 
Ρακίνας έγεννήθη τήν 21ην Δεκεμβρίςυ τοΰ ε νους 
1639,έν F e r le  M ilo n  έπαρχία τής A is n e  είκοσι λεύ
γας άπεχούσϊ) τών Παρισίων, τό αύτά δηλονότι έτος 
κ α θ ’ 8 ό Κβρνήλιος προσεφώνει τόν ‘Ο ρ ά τ  ι ό ν 
του είς τόν Ρισελιέ. Νεαρός έτι άπορφανωθυίς δι-
ετέλει ύπά τήν κηδεμονίαν τοϋ πρός πατρος παπ
πού του, καν ολίγον ύστερον ύπό τήν τής χή
ρας έκείνου. ‘Ο νέος ορφανός δέν διεμεινεν έπι πο
λύ  εί; τήν γενέτειραν χώραν, άλλά  άναχωρήσα; 
έκεΐθεν μετέβη εί; B e a u v a i s ,  κα ί ένεγράφη έν
τώ  έν τή  πόλει εκείνη γυμνασίω, καί ήκολούθησε
τ ά ;  σπουδά; αύτοΰ έν τή  JP o rt  R o y & l, έν τφ  
πνευματική εκείνα» βωμώ μεθ’ ού συνεδεετο φιλικώ; 
ή οικογένεια αύτοΰ. Έκεΐ άπήλαυσε διόασκαλων ων 
ήτο άξιος ώς τοϋ Αανκελότου τοϋ συνγραφέως
τών καλών Αατινοελληνικών διαλόγων, τοϋ Αρνόλδου

είς δν κατά  μ έγα μέρος οφείλεται ή λογική, 
τοϋ Νικόλ ένός τών καλλιτέρων συγγραφέων τής  
έποχή; του, καί άλλων κρυπτομένων ύ7ϊό τήν σκιάν 
τής μονής τοϋ P o r t  E o j /Λΐ παρασχόντων τ?, νεό- 
τη τ ι διπλήν καλλιέργειαν παιδευσεως κα ι κ αλα ι
σθησίας, εύσεβείας καί άρετής. ‘Ο Ρακίνας έκ τών 
διδασκάλων τούτων προσεπορίσχτο τάν προς τήν  
άρχαιότητα κα ί τήν κλασικήν της Ελλάδος φιλο
λογίαν ζήλον δ ι’ ου τοσούτους άδάμαντας μετηγ-
γισεν εις τά  έργα του. Διάθεσις έπιμελής καί πνεΰμα  
μαθήσεως επιδεκτικόν, κατέστησαν τοσουτον τάν 
νέον μαθητήν ώστε το  δέκατον εκτον τής η λ ι
κίας του έτος νά νοή τούς Έ λληνα; ©ουκιδιόην 
καί Δημοσθένην, πολλφ  δέ μάλλον του; Ρωμαί
ου; συγγράφει; κα ί ίδίω; τάν Κικέρωνα ούτινος τα ς  
έπιστολάς έπί πολύ ήγάπα. Μετά τριετή διαμονήν 
έν τω έκπαιδευτηρίω τούτω άγλαούς έπενεγκοΰσαν 
καρπού;, ό Ρακίνα; όπω; σπουδάση τήν λογικήν  
μετέμη εί; Παρισίου; έν τώ  γυμνασία τ ή ί  SdTCO U Tt. 
Έκεΐ δπω; μετριάζη τήν ξηράν τής λογική; σπουδήν 
έμύγνυε τα ύτη  τάς τέρψεις της ποιήσεω;. Συμβάν 
τ ι  δπερ έπησχόλει δλόκληρον τήν Γ αλλίαν, οί 
γάμοι δηλονότι τοΰ βασελέω; τ η ;  προσεφερε τώ
νεαρφ μαθητή  τά εικοστόν έτο; τη ; ηλ ικ ία ; του 
διατοέχοντι άντικείμενον κατάλληλον όπω; άποκα- 
λύψει τήν μεγάλοφυίχν του. "Οταν ή βασιλόπαις
Μαρία ©ηρεσία είσήρχετο εί; Παρισίου; ό Ρακι-
νας προσηγόρευσε τήν καλώς έλθοΰσαν δ ι’ άλλη- 
λογορικής τίνος πλήν εύφυοϋς ωδή;. (Ή  νύμφη τοϋ 
Σικουάνα). ‘Η μυθολογική αύτη , ούτω; εί^πεΐν, σύν- 
ίεσ ι;, ή άληθώ ; έπιτυχοΰσα έφερε τ ά  ίχνη άςιας 
λόγου προόδου· εϊ; τόν κ α τ ’ εκείνον τάν χρόνον
δημοσιευθεισών τοιούτου είδου; ώδών έκριθ») η καλ- 
λιτέρα, έπιδοκιμασθεΐσα ύπό τών περί τήν φιλο
λογίαν ειδημόνων κα ί ίδίω; ύπό τοΰ C h d jp c ld ill  
όστις συνέστησε τάν ποιητήν είς τόν γενναϊον Λουδο
βίκον τόν 14ο  ν  ό βασιλεύς χορηγών είς τάν 
χαιρετίσαντα τούς γάμους του ποιητήν έκατόν λου- 
δοβίκια, πςοσέφερεν α ϋτφ  μικρόν τ ι  βοήθημα δπως 
δ ι’ αύτοΰ δυνηθτι νά διαμείνη ολίγον έτι έν Πα-
ρισίοι;, καθ’ ότι τά  άνυπαρκέ; τής πατρικής πε
ριουσίας του έπίεζε τοϋτον νά έξασφαλίστι άλλο  
πρός διατηρησιν μέσον. Έ πί τώ  σκοπφ τουτω ά- 
να/ωρήσας έκ Ηαρισίων μετέβη είς Ααγκουεδοκην 
πρός τόν μητρός θειον του ιερέα Σκονέν, έπιθυ-
μοϋντα δπως διδάξει τόν νέον ποιητήν τ ά  θεο- 
λογικά. Μεθ’ όλην όμως τήν έπιδαψιλευθεΐσα στοργήν 
τοϋ σνγγενοϋς του τούτου, ό Ρακίνας έφαίνετο ά
γνωστος είς τήν Γαλλικήν ταύττ,ν επαρχίαν, είς 
ήν μόλις κα ί {/όνον οί πρόκριτοι τ ή ί  πόλεως



ήίυναντβ  νά  τον γνωρίζβσι. ’£ν τούτοις προαγό- 
μ^ος ύπό τής φήμης τής ώδ%ς τον έγένετο άν- 
τικείμενον πολλών Φιλοφρονήσεων ά λλ ' έν το ύτος  
δεν έβράδυνε ν ’ άναμνησθί) τών συναναστροφών ας 
άπελεσε, κ α ί πρό πάντων νά αίσΟανθή ότι ήτο  
δλως ακατάλληλο ; νά οϊκιωδή τ&5 ίερατικω βία», 
Τούτο μαρτυροΰσι διάφορος έπ ιστολαί ας άντήλλα- 
ςε μ ετά  τών έν Παρισίοις φίλων τον καί αΐτι- 
νες παρέχουσιν ήμίν εικόνα της εποχής έκείνης τοϋ 
βιου t o u . «(Διέρχομαι τον χρόνον, έγραφε πρός τόν 
” Ζ «  F o n t a in e  μ ετά  τοΰ θείου μου, τνΰ  ‘Αγίου 
??θωμα, κα ί τοϋ Άριόστου», Προσέτι παρατηρεί 
τις  έν τα ΐς  έπιστολαϊς τα υτα ις  ότι άν κ α τ ’ ανάγκην 
άνεγινωσκε tqv "Αγιον Θωμά χαί τον "Αγιον Αύ- 
γουητΐνςν, έμελέτα όμως τούς "Ιταλονς καί ’Ισπα
νούς ποιητάς τούς τότε φημιζομένους· έπανεγίνωσκε 
τον Βιρ^ίλιον, τον "Ομηρον κα ί τον Πίνδαρον, έ- 
πιδοθείς ιδίως είς την ‘Οδύσσειαν κα ί είς τούς’Ο- 
λυμπιονίκης, έτ?1 τούτων ποιούμενος ίύφυεις παρα
τηρήσεις ίκανοποιουσας τοδτον άπό των θεολογι· 
κών μελετών' Ουτω έπί τινα  χρόνον έν τ ΐί Γαλ- 
λικνϊ εκείνη επαρχία ό Ρακίνας διαμείνας έπανήλ- 
θεν είς ΙΙαρισίους οπού πρόσχατος πρίησις <s.ReUOmme 
ΟΜΖ M u se s '»  έπιδοκιμασθείσα Οπό τοΰ διά τήν 
Φιλολογίαν ένθουσιώντος βασιλέως, απέδειξε τόν Ρα
κίνα άξιον τής ίημοσίκς προσοχής, κα ί τής έκ 
δευτέρου βασιλικής άμοιβής 4 0 6  λίτρων, καί ά λ 
λου τινός πολυτιμωτέρου τής φιλίας τοΰ Βοαλώ 
πρεσβυτέρου τοΰ Ρακίνα κα τά  τρία ετη. Ή  ποίη- -  
σις αυτή ητο το προανάκρουσμα τής πρώτης αύ- 
τοϋ τραγωδίας. Ή  «Θ  η β α ίς »  ί) οί « π ο λ έ -  
μ ιο ι  ά  δ ε λ  φ ο ί»  μ ετ ’ ολίγον έβλεπον τό φώς, 
κα ί ό συγγραχεύς αύτης συχνάζων εις τό Θέα-
τρον και είσχωρών είς την αύλήν έζήτει ν ’ άπο- 
κτησητα ι κριτας δ ιά  τά  έργα του ευνοϊκούς. Ταύ- 
τοχνόνως συνέδεσε μ ετά  τοΰ Μολιέρου σχέσεις έπί 
μικρόν διαρκεσάσας καί ή εταιρεία ην ό κωμ**- 
διοποιός ουτος διηύθυνεν είς τό βασιλικόν άνάκτο- 
ρον παρέστησεν ολίγον ύστερον την πρώτην τοΰ 
Ρακ(να τραγωδίαν, (4664). Είχε μεν ύπ ’ οψει κα
τά  την σύνταξιν τής τραγωδίας ταύτης τούς δύο α
στέρας τής αρχαίας Ε λληνικής τραγωδίας τόν Σο
φοκλή κα ί Εύριπίδην, τούς ύπό άλλον όνομα την 
ιδίαν ύπόφεσιν πραγματευσαμένους, ά λ λ ’ έν τουτοις 
δεν ήδυνηθη δια τά ς  πρώτας τ*ύτας δοκιμάς ού- I
τε  τόν ενα νά όμοιάση, οζτε τόν έτερον νά
πλησιαστι. Εν τ &> άτελεΐ δμως τούτω έργω χ**- 
ρία τ-νά διακρινομένης άξίας είς ά φαίνεται ρ,ι- 
μηθείς τόν Κορνή^ιον προήγγελον ποιητήν. Ουτω 
9 συγγοαφεύς κα τά  τό  25ον τής ηλικίας του έτος 1

παραθαρρυνθείς έκ τής ?ν μέρ*ι έπιτυχίας τής 
Θ η β α ί & ο ς  έποίησε τόν ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν , * ·  
ρυσάμενος τήν ΰπόθεσιν άπό τοϋ μέρους έκείνου 
τής ιστορίας δπερ περιλαμβάνει τάς πράξεις τοΰ 
μεγάλου Αλεξάνδρου άπό τής εισόδου αύτοΰ είς 
τάς ’Ινδίας μέχρι τής καταστροφής τοΰ Πώρου* 
Κύριος όμως τ,ρω; Τής τραγωδίας είνε ό ’Λλέ- 
ξανδρος έγκαθιστών την Κλεωφίλην είς τόν θρόνον 
αύτής μετά  τήν ήτταν της θελχθεί; ύπό τής καλ
λονής της, Ή  τραγωδία *υτη διδαχθεΐσα ύπό τών 
υποκριτών τοΰ Θεάτρου τής Βουργουνίας (4665) έ
γένετο τό αίτιον τής ρήξεως τοΰ Ρακίνα μετά  τοϋ 
Μολιέρου, δυστυχώς δέ καί τής άποχωρίσεως τοΐ} 
Κορνηλίου άπό τοϋ Ρακίνα. ‘Ο ποιητής τοΟΆλε- 
ξ ά ν δ ρ ο υ  άναγνώσας τήν τραγωδίαν του είς τόν 
ποιητήν τρΰ Κ ί ν α  ήξιώθη άπαντήσεως πάντη ά- 
ναρμόστου πρός τόν χαρακτήρα του. «(Κατέχεις, 
»;Τ*ρ είπεν, δ Κορνήλιος, ευφυΐαν διά τήν ποίησιν, 
>?άλλ’ όχι χαί διά τό Θέατρον». ’Αληθώς τήν 
γνώμην ταύτην τοϋ Κορνηλίου δέν διέψευσεν ή 
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ,  καθότι άν δ Ρακίνας ήκολο^τ 
θμ  πιστώς τήν ιστορίαν τοΰ πρωταγωνιστοϋντος 
προσώπου του δέν θά κατεκρίνετο ή τραγωδία.Ή  
ύπόθεσις ώς έξελήφθη ήτο άπλή, τό υφός έστε- 
ρημένον εύφυΐας, κα ί δ χαρακτήρ τοΰ ’Αλεξάν
δρου τοιοΰτος ώστε ήμαύρωσε τόν ποιητήν, ή γλώσσα  
άκατάλληλος πρός τραγωδίαν, Έν τουτοις όπως ποτ’ 
άν ή τα ΰ τα  ησαν τά  ίχνη προόδου άξίας ση- 

^μειώσεως, ατινα  ό λαός δέν παρέβλεπεν, δστις ένώ 
έπεδοκίμαζε τόν άναφαινόμενον ποιητή,ν, συγχρόνως 
εβλεπεν έγειοομένην κ α τ ’ αύτοΰ εχθρικήν μερίδα 
ύπό τάς έμπνεύσεις τοϋ γέροντος Κορνηλίου. ‘Ο 
Ρακίνας ώφειλε νά παλαίση κατά  τής έχθρικής 
ταύτης μερίδος ζητώ ν ύπερασπιστάς δπου ήδύνατρ. 
Πρός τοΰτο προσφωνεί τήν πρώτην αύτοΰ τραγω
δίαν είς εύφυέστατόν τ ινα  φίλον του είς τόν δοΰκα 
S a i g t  A i g n a n ,τόν πατέρατοΰ δουκόςB e m iv i l l ie T S ,  
διά κολακευτικής προσχωνήσεως, τήν δέ δευτέραν 
δ ι’ δριοίου κολακευτικοΰ τρόπου προσφωνεί είς τόν 
Λουδοβίκον τόν 44ον, όλίγω δ ’ ύστερον παραδίδων 
τ ά  εργα του εις τήν δημοσιότητα έτυχε γενικής 
έπευφημίας, πάντων τών προκρίτων υπέρ αύτοΰ κηρυ- 
χθέντων. Αί έπιδοκιμασίαι δμως αυτα ι δέν έξεΤ 
θάμβουν τόν ποιητήν, ά λ λ ’ οίονεί ένεψύχουν τοΰ- 
τον δπως έπί τό βέλτιον τραπή.

Έπεισόδιόν τι λαβόν χώραν κατά τήν σοβαράν 
εκείνην εποχήν άπεκάλυψεν είς τον Ρακίνα άλλοϊ- 
ον πνεΰμα έκείνου τής ποιήσεως. Έν τινι κωμω
δία « ‘Ϋ π ν ο β ά τ  α ι» όνομαζομέν») καί τότε 
φημιζομένη προσεβάλλοντο οί Ίανσενισταί ώς «ίρε.

τικοί. (0  τό μέρος τής προσβολής ύποκρινόμενο5 
άνεμίγνυε φράσεις τινάς κατά  τών δημοσιογράφων 
κ α ί δραριατογράφων άποκαλών τούτους «Δ η μ  ο
σ ί ο υ ς  δ η λ  η τ η ρ ι  α σ τ α ς » .  ‘Η φρασις αυτη  
πολύ τόν Ρακίνα ήρέθισεν έκλαβόντα την προσβο
λήν ταύτην προσωπικήν, διό καί άπεφάσισεν δπως 
£κδικηθή γράφων κα ί δηριοσιεύων τ ι. (4666). Τοι- 
«ύτη  περίστασις τόν ποιητήν άναδείςασα πρόμα- 
y  ον τών δημοσιογράφων καί δραρςατογράφων, άπε- 
δειξεν δτι έν τΛ πεζώ λόγω ήδυνατο να όμοιχ- 
Gf] τώ  Πασχάλ. Έν τούτοις τό ύπ ’ αύτοΰ συν- 
τα/θέν ήρ/.ίφυλλον έπησχόλησεν όλους τούς κύκλους, 
έξεθειάσθη ύπό τών ριέν, κατεκρίθη ύπό τών ά λ 
λων. Μακράν δμως τοΰ νά μεθυσθίί έκ τής φήμης 
δ Ρακίνας ταχέως ήρυθρίασεν δτε ύπό τίνος τών 
διδασκάλων αύτοΰ έψέχθη. Σπευσωμεν να  ειπωμεν 
δτι ΐνω σε τήν δόξαν μετά  τής μεταμελειας, άλλ  
έν  τή  ποώττι έξάψει τής προσβληθείσης φιλοτιμ ί
ας του συνέταξε καί έτερον ήμίφυλλον ούτινος τήν 
δημοσίευσιν άνέστειλε πεισθεις είς τας συμβουλας 
τοΰ Βοαλώ, κα ί όπερ έξεδόθη πολύν μ ετά  τόν θά- 
τόν του χρόνον.

Τήν πάλην ταύτην ουτω διακοπεΐσαν ολίγον ύστε
ρον ήκολούθησεν ή παράστασις τής ’Α ν δ ρ ο μ  ά -  
χ  η ς. Έν τη  τραγωδία ταύτη  δ ύπερασπιστής τής 
δραματικής ποιήσεως αίφνης κα ί δ ι’ ένός μόνου ά λ 
ματος έφθασε τόν κολοφώνα τής τραγικής τέχνης. Ή  
τραγωδία αύτη άπέδειξεν ότι φθονεροί προφήται 
ήμφισβήτησαν τήν ροπήν τοΰ Ρακινα προς την 
δραματικήν τέχνην. Ή  ’Α ν δ ρ ο μ ά χ η  ήν ό 
Ρακίνας αφιέρωσε πρός τήν δούκισσαν τής ’Ορλεά
νης Ιτυχε τής επιδοκιμασίας τοΰ Κίδ. ’Αληθώς ή τρα
γω δία  αύτη άπεκάλυψεν άγνωστον εύφυίαν, καί 
νέαν φύσιν είς τό πνεύμα τοΰ Ρακίνα, κα ί δια τοΰτο 
διά ταύτης ό ποιητής άνεδείχθη ό έντελέσιερος 
τών παθών ζωγράφος, Ή  τραγωδία αύτη , λέγει ό 
Σατωβριάνδ, μας παρουσιάζει τήν γυναίκα τής νε- 
ωτέοας κοινωνίας οποίαν δ Χριστιανισμός την ά - 
πειργάσατο, είνε ή ψυχή τής αρχαίας ’Ανδρομά
χης τελειοποιηθεΐσα ύπό πνεύματος νεωτέρου.

Ή  ’Ανδρομάχη καίπερ άποπνέουσα τής οσμής 
τοΰ ‘Ομήρου κα ί τοΰ Βιργιλίου άπεκάλυψεν δμως 
πεοίοδον έν τη  ποιήσει τοϋ Ρακίνα πλήρη λεπτό- 
τητος καί φυσικής χάριτος. ‘Ο Λαβρυγερος έλεγε 
περί τής τραγωδίας ταύτης α ’ ΐδου ήμεΐς έντος τής  
άληθείας ό άνθρωπος οποίος εινε, αντικαθιστησι 
τόν άνθρωπον δποΤον ώφείλε να είνε.»?

(Έ πεται συνέχεια)

ΓΕΩΡΓ. Δ. ΜΑΝΚΣΗ2

Η ΕΝ ΖΑ.ΚΥΝΘΩ ΙΙΑΝΩΛ.ΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1728

(συνέχεια δρα προηγ. φυλλ.)

Έν τ& γρονικω, δπερ έδημοσιευσαμεν, 
μνείαν ποιείται περί τίνος ‘ Ιερώνυμον Στρα- 
τη Πιτόρου. ‘Ο άνήρ ουτος εινε δ γνωστός 
Πλακωτός, εμπειρικός ιατρός και οιακεκρι- 
μένος της εποχής του ζωγράφος, δστις 
ειργάζετο διά τοΰ έλαίου,καιώοϋ, a fresco και 
a tempra. Αί έν τώ ένταΰΟα περικαλλεϊ ναω 
τής Φανερωμένης εικόνες, περί τούς τοίχους, 
τών 24 Προφητών καί 8 ‘Ιεραρχών, είνε έργα 
τοϋ Πλακωτόν. ‘Ο αοίδιμος ιεράρχης Κα- 
τραμής λέγει έν τοις «Φιλολογίκοΐς Α- 
ναλέκτοις Ζακύνθου» (σελ. 371) ότι «έν τη  
»οικία τοϋ άποβιώσαντος Κωνσταντίνου 
»Στράτη Πιτόρου, έσώζοντο διάφοροι είκό- 
3>νες, έν αις οί δώδεκα μήνες καί έτεραι πα- 
«ριστώσαι οπώρας καί ποικιλόχροα άνθη, 
ιεχοντα μεγίστην φνσικοτητα, τάς όποιας ε- 
»δείκνυεν ό ρηΟείς Στρά.της, ώς έργα τοΰ 
»θείου του ‘Ιερωνύμου Ιΐλακωτοϋ.»

‘Ο Πλακωτός, έκ τών σωζομένων έργων, άν 
χριθη, ήτο καλός τεχνίτης, ά λλ ’ ^ ό  χρωμα
τισμός αύτοϋ δέν είνε ζωηρόν ουδ ευροΟμ0'̂  
καί τά παρις·ανόμενα εινε, έπί τό πολύ, άνευ 
έμπνεύσεως. Εις τινας τών εικόνων του, είρ- 
γασμένων διά τοΰ ώοϋ κατά τό βυζαντινόν, 
παρατηρεϊται δτι προσεπαθει νά συμβιβαση τα  
δύο είδη τής τέχνης, τό βυζαντινόν μετά τοΰ 
τής άναγεννήσεως τής γραφικής· τοΰτο δμως 
έπραττεν είς τάς βυζαντινάς αγιογραφίας, είς 
άς τό impastOTfaiv χρωμάτωνίδίως, δεν εινε κα 
τάτό βυζαντινόν.Τό καΟ ήμας, ό τροπος ούτος 
τής γραφικής εΐνε γε^νοΐος, εινε παρωδία τών 
δύο σχολών. Αί εικόνες πρέπει νά είνε ή κα9α· 
ρώς βυζαντιναί ή τής άναγεννήσεως. Μόνονέ- 
πιδέξιος καλλιτέχνης, ίς-ορώνκατά τό βυζαν
τινόν εικόνας, πρέπει είς το σχέδιον καί σχή
μα νά προσέχη, ΐνα είνε τεχνικά, ά λ λ ’ ό δλος 
τρόπος τοΰ χρωματισμού, ιστορησεως, Οεον να 
£ΐνε βυζαντινόν. Μάλιστα πρεπει νά καλλιερ— 
γηθή τό είδος τοΰτο τής έθνικής ημών τέ
χνης. νΑζ^ος επαίνου είνε ό Πλακωτός έπει- 
δή κατεγίνετο είς παντοΐα εϊοητής τεχνηςτου. 
Ε νίοτε ήθελε νά είνε οπαδός τοϋ ά λ  η θ ο ΰς , 
έπειδή τό α λ η θ έ ς  ένόμιζεν ότι θά ήτο 
ό καλλίτερος τών διδασκαλων, διο έμελε-



τα και αντέγραφε τήν φύσιν. ‘Η με
λέτη  της φύσεως διά τόν ζωγράφον εϊνε 
βεβαίως ω φέλιμος.!‘Ο Βάκων έλεγεν ars est 
homo, άξίωμα δπερ αρμόζει μάλλον ε’ις 
τήν πανθεϊστικήν τέχνην της πατρίδος τοϋ 
Spinosa, παρά είς χριστιανόν άγιογράφον. 
Τήν φυσιν μελετών λοιπόν ό ΙΙλακωτός έφι- 
λοτίχνησε πολλάς εικόνας di genere κατά 
μίμησιν τών συμπολιτών τοϋ Spinosa. ‘Ο 
Πλακωτός ήτο ό πρώτος τών ζακυνθίων ζω
γράφων, ος-ις κατέγεινεν έπιμελώς και είς τό 
εΐδος τοϋτο της γραφής.

Σύγχρονον έγγραφον λέγει· « .....  μεταξύ
»τών καταστροφών της πανούκλας πρέπει νά 
»λυπηθοΰμε και διά τό χάσιμο τοΰ ΙΙιτόρου, 
»όποΰ άμπελίρισε κάμποσους ναούς, σπί- 
»τια με φιγούραις, φιόρα, ζώα καί πουλιά, 
»Οί Σανιτάδες έκάμανε καλά νά κάψουνε και 
»τα πολλά του πράματα τής επιστήμης του 
»ποΰ ήσαν είς τό στούντιο του, καθώς ά- 
»γ ίους στό ξιρόν καί στό φράγκικον και 
»πολλαΐς άλλα ις φιγούρες προφάναις. Και 
»ώς Ιατρός μόνο,ν όποΰ δεν έστουντιάρισε 
»είς τά κολέκια, έγνώριζε καλά τήν έπις-ή- 
*μην του και καταλάβενε τα ΐς άσθένειαις.»

Νΰν δέ, δ τ’ έποιήσαμεν τήν μεγάλην ταύ- 
την παρένθεσιν, περί τοϋ καλλιτέχνου τού
του τής Ζακύνθου, ό όποιος άπέθανεν έκ 
τοϋ λοιμοϋ, άς έπανέλΟωμεν εις τά τής 
Πανώλους, δημοσιεύοντες άνέκδοτα αποσπά
σματα τών προκηρύξεων τοϋ ‘ Γγειονομείου. 

(επεται σννέχεια)
Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΕΡΩΤΟΣ ΔΟΚ1ΜΑΣΙΑΙ
Σαβοίχνόν διτγτ,μα 
(έ* τοΰ Ά γγλ'.κοΰ)

νΗμεθα δλοι πτωχοί είς τό χωρίον μας. 
Τινές δμως ήσαν πτωχότεροι τών άλλων—τό
σον πτωχοί ώστε δέν είχομεν αρκετόν μέλα- 
να άρτον διά νά τρώγωμεν—τόσον πτωχοί 
ώστε όταν έπήρχετο ό σκληρός χειμών ώς π ι- 
ναλέα τίγρις δέν είχομεν βραχίονα ϊνα τόν 
άναχαιτίζωμεν.

ΕΙς τήν καλύβην τής Βεττίνας, ένθα αΰτη 
έκάΟητο καί έγνεθεν, ένώ οί γέροντες γονείς 
της άπεκοιμώντο είς τά καθίσματά των παρά 
τήν εστίαν, τό παν ήτο καθαρόν ώς εις πα- 
λάτιον· εκείνη δμως ειχεν επίπονον έργον 
νά τρέφτ) τούς γέροντας καί έαυτήν.

Έκτος τούτου εκαμνε καί ξένας εργασίας 
διά τάς οποίας ήμείβετο γεναίως, ά λ λ - είχε 
μόνον δύο χείρας καί ταύτας άδυνάτους.ΙΙολ- 
λάκις ελεγον καθ' έαυτόν, δτι θά ήρχετο ε
ποχή κατά τήν οποίαν δέν θά είργάζετο ή Βετ- 
τίνα, δτι θά είργαζόμην έγώ δέ άμφοτέρους, 
καί διά τούς γέροντας. Ή Βεττίνα καί έγώ  
εΐμεθα ήρραβωνισμένοι δύο έτη, καί ό γάμος 
άκόμη δέν πλησιάζει, άν καί προσπαθώ πάν- 
τ ί σθένεΐ.

«ΙΙερίμενε ήσύχως», μοί έλεγεν ένίοτε 
ή Βεττίνα. «Τί σέ μέλλει·, Ά φοϋ άγαπώ- 
μεθα πρέπει νά εΐμεθα ευχαριστημένοι..

Ά λ λ ’ έγώ δέν ηύχαρ ιστο ύμ ηνΆ λλο ι ο ΐτι- 
νες ήσαν πτωχοί σύζυγοι, άφινον τήν πάτρι
ον γην, καί εύρισκον είς άλλο μέρος κα- 
λειτέραν τύχην. Ή Βεττίνα εύχαρίς·ως θά συν- 
εμερίζετο τήν τύχην μου, όποιαδήποτε καί 
άν ήτο, ά λ λ ’ οί γέροντες γονείς της τήν 
έκράτουν πλησίον των.

Ώς πρός εμέ, έσκεπτόμην, δτι εάν ήθελον 
νάποκτήσω τήν Βεττίναν έπρεπε ν’ άναχω- 
ρήσω άμέσως τής Σαβοΐας καί νά ύπάγω  
είς ’Αμερικήν δ που τόσοι άλλοι τών συμ
πατριωτών μου πρό πολλοϋ είχον ύπάγει 
καί όπόθεν έγραφον έπιστολάς ένθαρρυντι- 
κάς, αιτινες εκαμνον τάς καρδίας μας νά 
πάλλωσιν έπί τή έλπίδι τοϋ μέλλοντος.Είς 
ταύτην τήν ευτυχή χώραν θά ήδυνάμην 
νά πραγματοποιήσω τά δνειρά μου. Τό ειπον 
εις τήν Βεττίνα ήτις μοί άπεκρίθη κλαίουσα:

ϊ'ΊΓπαγε, ύπαγε Βερνάρδε καί θά προσεύ
χομαι διά σέ, θά κάμω δ,τι δύναται νά 
κάμγ] μιά κόρη.»

Είχον χρήματα διά τό ταξείδιον, διότι 
τά είχον οί ονομήσει ολίγον κατ’ ολίγον 
έπί δύο έτη, καί τώρα ήλθε ή ώ ;α τής 
άναχωρήσεώς μου.

• 'Ημέραν τινά θά συναντηθώμεν» τή έίπον.
Τά δάκρυά της κατέ^ρεξαν τό πρόσωπόν 

μου. Ένηγκαλίσθημεν ά λλήλο ι; έν συγ- 
κινήσει Ά χ ,  έάν ό χρόνος ήδύνατο νά ς·α- 
ματήση κατ έκείνην τήν στιγμήν τήν πο
ρείαν του καί μας αφήσει ένηγκαλισμέ- 
νους. Έπί τέλους ήγέρθη σκοτισθείς έκ τών 
δακρύων καί άνεχώρησα.

Δέν έφοβούμην μήπως μέ λησμονήσει ή  
Βεττίνα. Έγνώριζον δτι έκεΐνος ό νέος 
πλούσιος χωρικός έταξείδευε πολλά μ ίλ ια  
διά νά βλέπη αύτήν καί τούς γονείς της, 
κολακεύων αύτήν δι’ δλης της τέχνης του· 

[ ά λ λ ’ ή Βεττίνα ήγάπα έμέ καί ό ενρως της

ήτο αδαμάντινος. Ά χ ,  πόσον ολίγον έγνώρι
ζον τό μέλλον τό όποιον κατοπτεύω τότε 
διά μέσου τών χρυσών ύέλων τής έλπίδος καί 
τοϋ ερωτος !

Διήλθομεν τήν θάλασσαν ασφαλώς. Έπί 
τέλους εύρέθην είς ξένην γην καί μεταξύ 
ξένων ανθρώπων, οίτινες ευτυχώς δέν ήσαν 
βάρβαροι. Ευρον πάραυτα έργασίαν. Έ ζων 
καθώς ζώμεν ήμεϊς οι Σαβοϊανοί είς τήν 
πατρίδα μας έξοδεύων ολίγα. ‘Ημέραν παρ’ 
ημέραν τά χρήματά μου ηύξανον είς τό 
δερμάτινον βαλάντιόν μου. 'Ημην εύτυχές·α- 
τος Έγραφον χαρμοσύνως έπιστολάς είς τήν 
Βεττίναν. Μή άπήντα εύελπις.

Έ ν έτος παρήλθε=δώδεκα μεγάλοι μήνες 
= Έ ν  έτος άκόμη καί θά ήρχετο πλησίον 
μου. Οί μήνες θά παρήρχοντο ώς οί κόμβοι 
τοϋ κομβολογίο·> (*) ένός δστις προσεύχεται, 
θά  ήσθανόμην τήν χειρα της έντός τής ίδι- 
κής μου. Θά έθλιβον τά χείλη μου έπί τών 
ίώικών τη ς= δ λ α  θά έλησμονοΰντο μετά τήν 
συνάντησιν μας καί ένώ θζ έζώμεν όμοΰ 
οι γέροντες θά συνεμερίζοντο τήν ευτυχί
αν, μας.

Τοιαύτας σκέψεις έχων κατά νοϋν είσ- 
ήλθον είς τό δωμάτιον ένθα είργαζόμην η
μέραν τινά, καί είπον κατ’ έμαυτόν:

«Τό απόγευμα θά γράψω τής Βεττίνας».
Ήξεύρομεν ήμεΐςένταΰθατί σημαίνει πρωία, 

άπόγευμα, νύξ, τίποτε·
Ενθυμούμαι ένώ περιεπάτουν είς τό δωμά

τιον, ότι εΐδον αίφνιδίαν λάμψιν καί ήκου- 
σα φοβερόν κρότον μετά ταϋτα τάς άράς 
τών ανθρώπων καί παράφορον κραυγήν 
μιας κόρη:. Μετίπειτα ούίέν πλέον, έως δ- 
του αίσθημα πόνου μέ αφύπνισε καί εύ
ρέθην είς βαθύ σκότος, έχων τήν ψυχράν χεΐ- 
ρά |μου έντός άλλης μαλακής καί θερμή;, 
ήτις τήν έκράτει σφιγκτά.

ΓΙροσεπάθησα .νά έγερθώ, άλλά δέν ή
δυνάμην.

«Ιΐοΰ εύρίσκομαι·,» ήρώτησα, καί ή φωνή 
μου αδύνατος καί βραγχνώδης έφθασε μέ
χρι τών ώτων μου. «ΙΙοιος εινε·,a

«Εινε ό ιατρός» άπεκρίθη φωνή της « ‘Η
σύχασε φίλε μου.» «Είνε νύξ·,» ήρώτησα.

«Μάλιστα.» ειπεν ή φωνή.

* Kosary. Κομβολόγιον τών Λατίνων έχων 450 
κόμβου; δ ι’ ών άριθμοΰνται α ί προσευχαί.

«Διατί δέν άνάπτετε φώς·,»
Ούδεμία άπάντησις.
«Τί συνέβη ·,»
«Δέν ένθυμεΐσαι ·,»
«Ενθυμούμαι θόρυβον.»
«’Έγεινεν έκκρηξις·» άπεκρίθη μετά τινα  

σιγήν. «Έβλάφθης φίλε μου. ’'Αλλοι έφο- 
νεύθ/,σαν έντελώς.»

«Ιατρέ·» είπον «εινε νύ ξ ;»
«Μάλιστα» άπεκρίθη σοβαρώς.
« Ά λ λ ά  μόνον δι’ έμέ’ τό ήξεύρω» έίπον 

«έτυφλώθην.»
«ΙΙροσπάΟησε νά ήσυχάσης φίλε μου» έψι- 

θύρισεν. «Εινε σκληρόν— άλλά προσπάθησε 
νά τό ύποφέρης.»

Δυνάμεθα νά μή ύποφέρωμεν δτι μας 
στέλλει ό θεός } Έγώ δμως δέν ύπέφερον. 
νΙσως θαυμάσητε. Τό παν δι’ έμέ έχάθη— ό
λη  ή έλπίς τής ζωής μου, καί μετ’ αυτής δ, 
τ ι ειχον οικονομήσει τό παρελθόν έτος. 
Ά θ λ ιο ί τινες μοί έκλεψαν τό βαλάντιον έκ 
τοΰ κόλπου μου. Έ γεινα επαίτης καί τυφλός. 
Προσηυχόμην ν ’ άποθάνω, άλλά... φεϋ I... έ
ζων σκληρώς.

‘Ημέραν τινά ένώ έκαθήμην είς εν πα
ράθυρον τοϋ νοσοκομείου σκεψις τ ις  μοί έ- 
πήλθε. Είπον κατ’ έμαυτόν. "Οτι πρέπει νά 
γείνω  άρκετά γενναίος διά νά οικονομώ 
τίποτε καί διά τήν Β εττίναν καί θά τό κάμω 
άν καί αί δυστυχ ίαι μου θά αυξάνουν έκ τής  
έργασιας. Ήξεύρω δτι έάν έγνώριζε την ά- 
λήθειαν ήθελε κλαύσει πικρώς καί ήθελε 
κλαύσει πι*ρώς καί ήθελε μείνει πιστή είς έ
μέ. Ήξ εύρω, δτι, έάν μέ εστελλον είς τήν 
οΙκίαν μου, καθώς λέγει καί δ ιατρός, ήθελε 
μείνει σταθερά διά παντός= ήθελε μάλιστα  
μέ ύπανδρευθή, καί θά προσεπάθει νά μέ τρέ- 
φη καθώς τούς άνικάνους γονείς της. Α λ
λά  τοΰτο δέν γίνεται. Θά τή γράψω δτι 
άπέθανον. Αύτη θά λυπηθή ολίγον, άλλά με
τά ταΰτα θά ύπανδρευθή τόν νέον χωρικόν, 
δστις πράγματι τήν άγαπα. Θά ένθυμήται 
δμως καμμίαν φοράν καί τ ίν  δυστυχή Βερ
νάρδον δστις τήν ήγάπα... φεϋ ! καί {*·έχρι 
θανάτου...

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν διή^χετο έμπρο- 
σθέν μου ό ιατρός, καί άφοΰ τόν προσεκαλε- 
σα τώ διηγήθην τούς σκοπούς μου.

«Θά είνε καλήτερον δι’ αύτήν», ειπον «θά 
τήν άφήσω έλευθέραν. θά  κλαύση πικρώς, τό



ήξεύρω. Έίπέ της δτι άπέθανον με τό όνομά 
της είς τά χείλη μου. Μάλιστα. Καθώς άπέ- | 
θνησκον έμπροσθεν σου, ή καρδία και ή ψυ
χή μου, δέν ειχον παρά μόνον μίαν σκέψιν. 
ϊ ό  όνομα Βεττίνα.»

«Καί νομίζεις δτι δέν σέ άγαπα, καθώς 
σύ'» ήρώτησεν.

«Μέ άγαπα καθώς εγώ» ειπον. « Ά χ , ια
τρέ, επειδή τήν αγαπώ τόσον, διά τοΰτο 
ήθελον νά τήν βοηθήσω δσον ήδυνάμην. Εΐ- 
νε αξία καλειτέρας τύχης άπό τοΰ νά ύ- 
πανδρευθή ενα άθλιον, ώς έμέ. Θά γράψιτ,ς·?

«Θά γράψω.» ειπεν «Έλθέ μαζί μου είς 
τό μικρόν γραφεΐον μου, όπου θά ήμεθα ή 
συχοι. ‘Η γυνή δύναταί νά έξιστορήση τό 
πράγμα καλώτερον καί συγκινητικώτερον. 
"Εχω μίαν τροφόν ήτις δύναται νά παρα- 
στήση τήν ύπόθεσιν σαφεστέραν καί παθητι- 
κωτέραν παντός άλλου. Σε υπηρετεί έπί δύο 
ήμέρας χωρίς νά σοί όμιλή πολλά. Τη τό 
άπηγόρευον. Είναι ευπροσήγορος καί λίαν 
συμπαθητική.»

«‘Ο Θεός νά τήν έλεήση ! Είνε εϋγενής, 
ώς μήτηρ. Μάλιστα. 'Ας γράψη λοιπόν τήν 
έπιστολήν.»

Μέ έλαβεν έκ της ^ειρός καί μέ ώδήγησε 
εις τό γραφεΐον. Μέ άφήκεν έπί μίαν σ τιγ 
μήν, δτε δέ έπέστρεψε ήκουσα ρπισθέν του καί 
ήχον γυναικείων φορεμάτων.

«Αΰτη είνε ή τροφός ήτις θά σοί γρά
ψη τήν έπιστολήν», εϋπεν.

«Τήν ευχαριστώ» άπεκρίθην. «Εΐσαι φιλάν
θρωπος, κυρία,καθώς ήτο καί ήΒ εττίνα μου!»

«Τι θά γράψω :» ήρώτησεν ήσύ^ως.
«Γράψον ότι άπέθανον» εΤπον «καί ότι τήν 

ήγάπων μέχρις εσχάτων. Γράψον δτι σέ πα- 
ρεκάλεσα νά τή εΐπτ;ς, δταν παρέλθη ή λύπη  
-της νά ύπανδρευθή άλλον διά νά ζήση εύ- 
' ίυ χ ή ς .»

«Ευτυχής, καί σύ νεκρός !» ειπεν αΰτη 
«Καί σέ άγαπ α!»

«Κυρία μου», εΐπον«ήμεΐς εχομεν μίαν πα
ροιμίαν είς τήν πατρίδα μας«ή λύπη τοϋ πε- 
θ,αμμένου εινε μικρότερα άπό τήν λύπην τοϋ 
ζωντανού.» Τυφλός επαίτης τόν όποιον αΰτη 
ήγάπα ώς καί αύτός,θά ήτο οχληρότερος είς 
την Βεττίναν, άπό τήν ένθύμησιν τοΰ άποθα- 
νόντος Βερνάρδου της. Γράψον κυρία.»

Ή  γραφίς έκινήθη έπί τοΰ χάρτου κ«1 τα
χέως ε^πεν

«”Εγραψα, θέλεις νά τό άναγνώσω;»
«Μάλιστα, άν θέλης κυρία μου.»

"Ηρχισεν* «Άπόθανε δυστυχής κόρη ! ‘Ο 
Βερνάρδος σ?υ έχάθη ! Τί σοί χρησιμεύει ή 
ζωή περιπλέον · Άπέθανε. 'Αν ήτο τουλάχ ι
στον τυφλός, ή χωλός ή άνίκανοςπρός εργα
σίαν, θά ήτο έλπίς οι’ εσέ. Θά ήδύνασο νάτόν 
βοηθής—θά ήδύνασο νά τόν παρηγορής-^θάήρ- 
γάζεσο δι’ αυτόν— θά ήσο τό φως τοϋ ήλίου 
του. Φεΰ! ούδεμία τοιαύτη χαρά σέ άναυένει. 
'Εφυγε.Δέν υπάρχει ούδαμ ϋ δπου νά δύνασα! 
νάτόν εΰρης. Κεΐται χαμαί ν?κρυς. Δέν δύνα- 
σαΐ νά τόν βοηθήσης είς τίποτε... Άπέθανε.»

Έτελείωσε τήν επιστολήν διά χειμάρρου 
δακρύων.

«Διατί γράφεις τοιουτοτρόπως;» έφώναξα 
«ΙΙο^α είσαι διατί όμιλεξς διά τοιαύτης φω
νής, ‘Ωμίλησον!»

Πάραυτα ήσθάνθην δύο μικράςχεΐρας περί 
τόν λαιμόν μου, καί ύγράν παρειάν ψαύου- 
σαν τήν ίδικήν μου, καί φωνήν λέγουσαν

«Βερνάρδε είμαι έγώ. Δέν μέ αναγνωρίζεις; 
Δέν γνωρίζεις τήν Βεττίναν σου;»

Μέ ένηγκαλίσθη περισσότερον.'Ηκουσα τήν 
θύραν κλξΐομένην= ό ιατρός άπήρχετο.

*40κα7^ός ίατρός»εΙπεν έκείνη. «Τήν πρώ
την ήαέραν της άσθενείας ίσου ευρεν έπιστο
λήν τήν οποίαν εϊ/εζ έτοίμην νά μοί στείλης 
καί τήν έστειλε προσθέ’ ας τά τής συμφοράς 
σου. 'Αχ! ό θεός νά τόν έλεήση! έγνώριζε τήν 
καρδίαν τής γυναικός καλείτερον άπό σέ.»

«"Οταν έλαβον τήν έπιστολήν, οί γονείς 
μου ήσαν νεκροί. Μόνον έπερίμεινα νά ίδω 
τόν τάφον των καί άνεχώρησα.

«ΤΗσο τόσον άδύνατος, ώστε δέν μέ άφήκε 
κατ’ άρχάς νά σοί εΐπωποία είμαι. Σήμερον 
έπρεπε νά τό μάθης. Ά χ ,  Βερνάρδε, σήμερον 
δτε μοί έγραφες ότι άπέθανες! Βερνάρδε, πώς 
θά τό έπραττες ! δέν μέ έλυπάσο ρ

«Θά ήτο καλείτερον διά σέ» τή έίπον.
Ά λ λ ’ έκείνη μέ ένηγκαλίσθη παραφόρως.
‘ΪΓ. ζωη μου έγινεν όχληρά, ά λλ ’ ή χε'ρ τής 

Βεττίνας, μέ ώδήγει ήμερα τή ήμερα, καί ή 
άγαθότης τοΰ καλοΰ ίατροϋ μας έδείκνυεν 
ποιας έργασίας ήδυνάμην νά κάμνω. Δέν θά 
έπανίδω τήν γλυκεΐαν μορφήν ήν ένθυμοΰ- 
μαι τόσω καλώς ! Γνωρίζω τήν ώραιότητά 
της καί τούς γλυκείς οφθαλμούς της ώστε 
εινε άδύνατον νά τήν λησμονήσω. Καί γνω 
ρίζω δτι είμαι προσφιλέστερος είς αυ
τήν ένεκα τής δυστυχίας μου, καί ιιμ α ί 
ευτυχής . . . .

(ΈκΠατρων) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. Π.


