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ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

Ό  περιώνυμος συγγραφεύς τής «Περιόδου τής 
Γής εν ήμεραις όγδοήκοντα» έγβννήθη εν Νάν- 
τΥ) τής Γαλλίας τή 8 Φεβρουάριου 1828. Είνε 
εύσωμος καί ρωμαλέος, το όζύ αύτοϋ βλέμμα 
φωτίζει μορφήν εύφυεστάτην, αγαθήν καί μει- 
διώσαν, ήν εκκυσεν δ ήλιος καί 6 θαλάσσιος άνε
μος κατά τά  συνεχή αύτοϋ ταξείδια.

Ό  Ιούλιος Βέρν ήρξατο του φιλολογικού αυ
τού σταδίου διά διηγημάτων καί κωμωδιών συν- 
εργασθείς, προς άλλοις, καί μετά τού ’Αλεξάν
δρου Δουμά υιού, μεθ’ ού εκτοτε συνδέεται διά 
στενής φιλίας.

Τό επιστημονικόν μυθιστόρημα ή το ήδη ένσπέρ- 
ματι έν αύτώ, οτε ¿δημοσίευσε τό περιεργότατον 
διήγημα ¿/γ>ά/εα έ>· τώ άέρι,έν <ρ διηγείται τάς 
περιπετείας αεροναύτου, δστις λαβι!>ν επί τού 
αεροστάτου αύτοϋ ε'πιβάτην τινά βλέπει μετ’ 
ολίγον οτι δ επιβάτης ούτος ήτο παράφρων. 
’Αλλά τό πρώτον μυθιστόρημα, τό άποκαλύψαν 
την φιλολογικήν αύτοϋ ιδιοφυίαν, είνε αί Πέγτε 
ίτ  άεροστάτω ¿βόομάόις έκδοθέν τώ 1863 
ύπό τού εκδότου καί συμβούλου αύτοϋ, τού άρτι 
άποθανόντος ’Ιουλίου Έ τζελ . Τό παράδοξον καί 
κενότροπον τούτο έργον εύθυς αμέσως κατέστησε 
γνωστόν τόν συγγραφέα του. Τό μυθιστόρημα, 
οπερ άλληλοδιαδόχως είχε γίνη εν Γαλλία ιστο
ρικόν, φιλοσοφικόν, κοινωνιστικόν, εθνικόν, πρα
γματικόν, φυσιογραφικόν, εις τάς χείρας τού ’Ιου
λίου Βέρν έγένετο επιστημονικόν. Τούτου ένεκα 
έξέπληξε μέν εύαρέστως τούς λογίους, κατέθελζε 
δε τούς περιέργους, διεσκέδασε τούς σοφούς ώς 
θελκτική παραδοξολογία καί ζωηρότατον εΐλ - 
κυσε των οικογενειών τό ενδιαφέρον ώς εϋχύλος 
καί εϋπεπτος επιστήμη.

Αί περιπέτειαι του π.Ιοιάρχου Χατέρας, τα 
Τέχνα ζοΰ π.Ιοιάρχου Γραντ περιήγαγον τούς 
κναγνώστκ; τού Ιουλίου Βέρν δτέ μέν εις τόν 
Βόρειον πόλον καί τήν Αύστραλίαν, δτέ δέ εις 
τήν Παγωμένην θάλασσαν καί τόν Ειρηνικόν Ω
κεανόν. 'Ο συγγραφευς άλλοτε ώδήγει αύτούς 
εις τά  βάθη των θαλασσών ή επί τής Σελήνης, 
8ις τό κέντρον τής Γής, ή εις την χώραν τών 
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μηλωτών, τό δέ κοινόν παρηκολούθει αύτόν πι- 
στώς πανταχοϋ.

Ή  φήμη τού ’Ιουλίου Βέρν είνε σήμερον παγ
κόσμιος. ’Εν 'Αγγλία καί ’Αμερική τό όνομα 
αύτού είνε δημ,οτικόν όσον και έν τή ιδία αύτού 
πατρίδι. Εις τήν ήμετέραν γλώσσαν εκτός τής 
«Περιόδου τής Γής έν ήμέραις όγδοήκοντα» καί 
ατών Παθημάτων Κινέζου», ών έπιτυχεστάτην 
μετάφρασιν ύπό τού κ. Αγγέλου Βλάχου φιλο- 
πονηθεϊσαν έδημοσίευσεν άλλοτε ή α Ε στία », 
πάντα σχεδόν τά  έργα αύτού μετεφράσθησαν έν 
έπιφυλλίσιν ενταύθα ή έν Κωνσταντενουπόλει ή έν 
Σμύρνγι.

Φίλος αύτού έκ τού σύνεγγυς γνωρίσας τόν 
'Ιούλιον Βέρν ε’ γραψε πρό τινων έτών τήν έπομέ- 
νην Σχιαγραφίαγ, ήν παραθέτει καί ό Ιούλιος 
Κλαρετή έν τή βιογραφία τού διαπρεπούς συγ- 
γραφέως.

«Θέλετε νά γνωρίσητε τόν Ά γιο γ  ΜιχαήΛ; 
είνε μικρόν θαλαμηγόν όκτώ μέχρι δέκα τόννων, 
έξηρτυμένον ώς αλιευτικόν πλοιάριον. Στενός τις 
χώρος εις τήν πρώραν χρησιμεύει ώς κοιτών τού 
πληρώματος, δωμάτισν δέ εις τήν πρύμνην ώς 
θάλαμος τού πλοιάρχου καί τών έπιβατών, άν 
δυνάμεθα ν' άποκαλέσωμεν οΰτω θαλαμίσκον ε’-  
χοντα τεσσάρων πεδών ύψος, έξ ποδών μήκος καί 
πέντε πλάτος. Όπίσω τής κλίμακος, ήτις άγει 
άπό τού καταστρώματος εις τόν περί ού δ λόγος 
θάλαμον, εΰρίσκεται εϋρύ ερμάριον περιέχον τήν 
βιβλιοθήκην τού πλοίου, τουτέστι τό ήμερολόγιον 
τών παλιρροιών, χάρτας τινάς ναυτικούς καί τρία 
τέσσαρα ογκώδη λεξικά καί συγγράμματα πε
ριηγητών. ’Επί τού καταστρώματος υπάρχει μι
κρόν τηλεβόλον, μέ τό όποιον ποτέ δέν πυροβο
λούν, πριν ζητήσουν συγχώρησιν παρά τού Θεού, 
ένεκα τού φόβου 6ν έχουσι μή έκραγή.

« Τό πλήρωμα άποτελεΐται έκ δύο έξαιρέτων 
ναυτών, οϊτινες έκαστον έτος άφίνουσι τά  δίκτυα 
αύτών καί τάς δρμιάς καί έπιβαίνουσι τού Άγιον  
Μιχαή.Ι. Πλοίαρχος δέείνε αύτόςδ Ιούλιος Βέρν, 
ο συγγραφεύς τών ΠαραόόζωΥ ταζειάίωτ, είς 
τών προσφιλεστάτων τύπων τής συγχρόνου φιλο
λογίας.

α Ό  ’Ιούλιος Βέρν αγαπά περιπαθώ; τήν θά
λασσαν, διατρίβει δ ' έν αύτή όλον τόν καιρόν όν
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δύνχται νά ύποκλίψη άπό τών έργασιών του.Ή  βι
βλιοθήκη, ής έμνήσθημεν,όσον ατελής καί αν ή- 
νε, τω  έπιτρέπει νά έξακολουθή καί έπί τού 
πλοίου τάς απαραιτήτου; διά τά  έργα χύτου 
μελετάς. Διότι δέν αγνοείτε βεβαίοις, ότι ααί όταν 
δέν μ.ελανώνη τον χάρτα,ν ή χειρ, εντός του εγ
κεφάλου εργάζεται ή σκέψις, παρασκευάζουσα, 
συλλέγουσα, συνδυάζουσα τά  ποικίλα συστατικά 
του μέλλοντος βιβλίου. Έπί του Ά γιου Μιχαή.Ι 
λοιπόν είτε έν ω κυβερνά διατάττων τούς χει
ρισμούς, είτε ε’ν ώ το πνεϋμ.α αύτού πλανάται εί; 
τόν έναστρον ουρανόν , ένεπνεϋσθη τά  ήμίση τών 
έργων του.

«Φορών ναυτικόν έπενδύτην έκ χονδρού έριού- 
χου, καί έπί κεφαλής, κατά τόν καιρόν, ή βύρ- 
σινον πίλον πισσωμένον, ή σκούφον, ότέ μ.έν κρα
τεί τόν οϊααα, ότέ δέ βοηθεΐ είς τόν χειρισμόν 
τών ιστίων, πλοίαρχος καί ναύτης εναλλάξ-διότι 
σέβεται την πείραν τού γηραιοτέρου τών ναυτών 
καί εις τάς κρίσιμους στιγμάς άνατίΟησιν είς 
αύτόν την πλοιαρχίαν.

«Μεθ’ ολην την σμικρότητα τού Άγιου Μ ι-  
χαή.Ι δ Ιούλιος Βέρν δεν αρκεϊται άκτοπλοών. 
’Ανάγεται καί είς τό πέλαγος, δι’ αύτού δέ με- 
τέβη είς τάς άκτάς της Νορμανδίας, τής Βρε
τάνης καί τής Α γγλίας. Ά λ λ ’ άπό τινων ήδη 
έτών τό μικρόν πλοίον διεδέςατο ατμήλατος θα
λαμηγός εκατόν περίπου τόννων, ό δέ πλοίαρχο; 
Βέρν διέπλευσε ολην την Βορείαν Ευρώπην καί 
τήν Μεσόγειον Θάλασσαν διανύων ενίοτε 150 ή 
200  μ,ίλλια χωρίς νά προσπέλαση εί; την ξηράν. 
Ό τ ε  συνέγραφε τό Ανάστατου Αιγαίου έφθα- 
σε μ-έχρι τών έλληνικών παραλίων διά τής θα
λαμηγού ταύτης.»

Ό  σκιαγοαφών τόν Ιούλιον Βέρν, άφ’ ού διη
γείται τάς φιλολογικός αύτού απόπειρας έν Πα- 
ρισίοις έπάγεται τά  έξής: « ’Από τής δημοσιεύ
σ ε ι ; τών Πέντε έν άεροστάζω εβδομάδων 
έκαστον έργον ηΰξησεν, έκράτυνε τήν ύπόληψιν 
τού συγγραφέως, πάντα δέ τής αυτής τυγχά- 
νουσιν ενθουσιώδους ύπό τού κοινού ύποδοχής.

«Ί Ι  επιτυχία εξεγείρει τόν συναγωνισμόν. Εύ- 
νόητον λοιπόν είνε ότι πολλοί ώρμησαν έπί τά 
ίχνη τού 'Ιουλίου Βέρν είς τό πεδίον,όπερ ούτος 
έςεχέρσωσε.Άλλ’ οΰδείς ήδυνήΟη νά τόν φθάση. 
Πρώτον μέν διότι ή τελειότης είς ήν ανήγαγεν, 
ευθύς αμέσως, τό είδος τούτο τής φιλολογίας α 
ποθάρρυνε καί τού; τόλμηροτάτους, δεύτερον δέ 
διότι τά  έργα ταύτα προαπαιτούσι σύνολον επι
στημονικών γνώσεων, άςδέν δύναται ν' απόκτη
ση ό τυχών.

«Ό Β έρν λοιπόν εϊνε ό μόνος κάτοχο; τού μεταλ
λείου του.Τό μεταλλεΐον δέ τούτο είνε τό σόμπαν, 
καί ούχί μόνον ή γή, άλλά καί αί θάλασσαι, 
καί οί αέρες,καί πάντες οί οίκούμενοι καί μη οίκού- 
μενοι κόσμοι. Δι’ ο μ.εθ’ έκαστον δημοσιευόμενον

I τόμον ε’ρωτώσι πάντες μή έζηντλήθη, άλλ’ 6 έ- 
πόμενος τόμος άποδεικνύει ότι τό μεταλλεΐον είνε 
άνεξάντλητον.

« Ό  Ιούλιος Βέρν, κυριολεκτικοί: δέν είνε μυθι- 
στοριογράφος- διότι ό έρως, ή βάσις πάντων 
τών μυθιστορημάτων, ελλείπει άπό τών πλείστοιν 
αύτού έργων. Ή  γυνή τίθεται πάντοτε έν αύτοίς 
έν δευτέρα μοίρα, έν τισι δέ ούδαμώς ύπάρχει. 
Ά λ λ ’ ήτο επόμενον τούτο. Οί ήρωες αύτού δέν 
ε*χουσι καιρόν νά πκίζωσι μέ τόν μικρόν κακεν
τρεχή θεόν. Οί γιγάντιοι αγώνες κατά τών δυσ- 

’ υπερβάτων κωλυμάτων, άτινα ή φύσις έξωργι- 
σμένη ανεγείρει πρό αύτών, απαιτεί πάσας αύ- 
τών τάς δυνάμεις. Δι’ δ b Βέρν, πρωτότυπος 
πρό πάντων καί περιφρονών τούς κοινούς τόπους, 
τήν προσοχήν αύτού συγκεντροϊ είς τήν διαγρα
φήν τών τύπων εκείνων τών ίδιοτρόπων καί φαν
τασιοκόπων σοφών καί τών τολμηρών εξερευ
νητών, οΐτινε; καλούνται Φέργκουσον, Χατεράς, 
Κλοουμπονάϊ, Γκλέναρβαν, Παγανέλ, Άρροναξ, 
πλοίαρχος Ούτις (N em o), Μιχαήλ Ά ρδάν, Φι- 
λέας Φόγγ. Οί άνθρωποι ούτοι περί ούδενός δι- 
στάζουσι, πρό ούδενός άποδειλιώσι. Διαπερώσι 
τήν Αφρικήν δι’ άεροπόρου, προχωρούσι μέχρι 
τής έλευθέρα; τών πόλων θαλάσσης διά μέσου 
τών όγκων τών πάγων, είσχωρούσιν είς τά  έγκα
τα τής γης καί εξέρχονται διά τού κρατήρος η
φαιστείου, άνκτινάσσονται είς τήν Σελήνην εντός 
γιγαντιχίας σφαίρας κεκλεισμένοι· πάντα δέ 
ταύτα άφηγεΐται b συγγραφεύς μετά τηλικαύ- 
τη ; φυσικότητος, προσάγει τοιαύτα πειστικά επι
χειρήματα, ώστε b αναγνώστης αμφιβάλλει πρός 
στιγμήν καί σκέπτεται μή ταύτα αληθώς συνέ- 
βησαν.Ά λλως,δέ ποιον ακριβές όριον χωρίζει τό 
πλάσμα τής φαντασίας άπό τής άληθείας; Τις 
οίδεν 7.1 ό συγγραφεύς δέν προεφήτευσε καί προ- 
διεχάραξε τ ά ; μελλούσας ανακαλύψεις τής επι
στήμης, ή τις θά καταστήση ποτέ δυνατήν τήν 
πραγμάτωσιν τών παραδόξων τούτων ταζειδίων!

α Πρό εκατόν έτών θάέθεωρείτο παράφρων ή ά- 
γύρτης ό διισχυριζόμενος ότι είνε δυνατόν νά με- 
ταβιβασθή ιδέα τις έκ Πχρισίων εί; Λονδϊνον είς 
δευτερόλεπτά τινα, ή νά μεταβή τις ό ίδιος άπό 
τής μιάς είς την άλλην πόλιν είς όλίγας ώρας. 
Μετά έκατον έτη ή επιστήμη θ’ άποκαλΰψη ίσως 
είς ή μα; νέα αύτής απόκρυφα καί τά  ονειροπο
λήματα τού Ιουλίου Βέρν πιθανόν νά γίνωσι πρα- 
γματικότης.»

Ό  ’Ιούλιος Βέρν είνε κατ’ εξοχήν συγγραφεύς 
τών νεωτέρων χρόνων, b έποποιος τής εποχής 
καθ’ ήν οί πόλ.εμοι άποφασίζονται διά τών τη
λεγράφων, οί στρατοί φθάνουσι διά τών σιδηρο
δρόμων είς τά  πεδία τών μ,αχών, έποχή; τού ή- 
λεκτρικοϋ φωτός καί τού τηλεφώνου. Έκαστος 
αιών έχει ανάγκην ιδανικού τίνος καί ονειροπολή
ματος. Έκάστη γενεά έχει ανάγκην τού παρκ-
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μυθίου της.Ό  άνθρωποςμετά τό πέρας τής μονο
τόνου συνήθως καί ανιαρά; ημέρας αισθάνεται ά- 
νχκούφισιν άνοίγων τό παράθυρον αύτού πρός τύ 
άγνωστον τό δνειρον δέ τούτο τών χρόνων ημών, 
τήν τάσιν ταύτην πρός τό επιστημονικόν φαντα
σιώδες διηρμήνευσε θαυμασίως b ’Ιούλιος Βέρν ά- 
νακαινίσας τήν φαντασμαγορίαν, έπινοήσας νέαν 
χίμαιραν έκτείνουσαν τάς χρυσάς αύτής πτέρυγας 
έπί τής ειδεχθούς ώς έπί τό πολύ πραγματικό- 
τητος.

Ό  ’Ιούλιος Βέρν, όστις φέρει καταφανή έπί 
τών έργων του τήν έπίδρασιν τού περιωνύμου 
Έδγάρ Πόε καί κατά τήν άφετηρίαν καί κα
τά τήν ύφήν αύτών, διότι πάντα πρόκεινται οί- 
ονεί προβλήματα πρός λύσιν, είνε γονιμώτατος 
καί δημιουργικώτατος συγγραφεύς- κέκτηται με- 
γίστην δύναμιν καί τέχνην όπως καθιστά δρα- 
ματικωτάτας τάς αφηγήσεις του, κρίσιν ίσχυράν 
όπως διά μέσου τών αλλεπαλλήλων περιπετειών 
καί επεισοδίων διατηρή συνεπή τόν χαρακτήρα 
τών προσώπων του. Αί περιγραφαί έν τοίς έργοις 
αύτού ε’χουσι συνήθως επικήν έντέλειαναί σκηνογρα- 
φικαί καλλοναί αύτών είνε μεγαλαι,δι δ πλεΐστα 
τών μυθιστορημάτων αύτού είς τήν σκηνήν με- 
τενεχθέντα έτυχον ενθουσιώδους ύποδοχής έκα- 
τοντάκις'καί πλέον παρασταθέντα.

Ώ ς έκ τής ιδιοφυίας αύτού καί τών θεμάτων 
περί ά  άσχολείται ό Ιούλιος Βέρν αδιαφορεί, ώς 
εινε επόμενον, περί τού πραγμ,ατικού βίου. Ό  ο
φθαλμός αύτού πρός τό άπειρον έστραμμένος δέν 
ευκαιρεί νά προσηλωθή έπί τών έν τή όδώ καί 
ύπό τάς στέγας ανθρώπων· ύπό τού άδυνάτου 
μόνον καί άπιθάνου έμπνέεται ή τού ■πραγματι
κού τού έν τοίς πόλοι; συμβαίνοντος καί συνορεύ- 
οντος πρός τό απίθανου · δέν είνε φιλόσοφος 
συγγραφεύς, ούδ’ άνατόμος τής ανθρώπινης καρ
διάς ώς b Βαλζάκ- δέν είνε καλλιτέχνης παλαιών 
πρός τήν λέξιν, δίδων εί; αύτήν χρώμα καί 
φθόγγον, καθιστών αύτήν ικανήν νά διατυπώση 
μελωδικώς καί έρρύθμως τά  λεπτότατα τών 
ψυχικών συναισθημάτων, νά έκφραση τό σχεδόν 
άνέκφραστον. Ή  ιούσις είνε δύναμις κατ’ αύτόν 
καί ούχί θέαμ.κ· τόν ’Ωκεανόν διαπλέει ούχί ώς 
τοπειογράφος άπεικονιζων τήν μ.εγαλοπρέπειαν 
τών νέων όριζόντων, άλ,λ’ ώ ; πλοίαρχος κατα - 
ατρώνων πιστώς καί άκριβώς τό ήμερολόγιόν 
του. Ό  ’Ιούλιος Βέρν ζωγραφεί μέ ζωηρά χρώ
ματα, άδιαφορών περί τών αποχρώσεων. Ά λ λ ’ 
ό μέγιστος αύτού έπαινος είνε οτι έδημι- 
ουργησε νέον φιλολογικόν είδος προσιτόν είς πά- 
σαν διάνοιαν, είς δ άνεδείχθη τέλειο; καί άπαρά- 
μιλλος. Τό βασίλειον αύτού δέν είνε πιθανώς 
πρώτης τάξεως, άλλά τό κατέκτησεν έπαξίως 
και βασιλεύει άνευ φόβου νά έκθρονισθή.

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΗ Σ ΚΥΝΘΙΑΣ
( Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α  ’ Ι ο υ λ ί ο υ  Β έ ρ ν  κ α ί  Ά ν δ ρ έ ο υ  Α ω ρ ή )

[ Μ ε τίφ ρ .  Α .  Π .  Κουρτίδου.]

Ά .
Ό  ¡ρί.Ιος του Μα.ΙαρΙον.

Ούτ' έν Εύρώπη πιθανώς ούδ’ αλλαχού εύρί- 
σκεται σοφός ούτω πασίγνωστου άνά τόν κόσμον 
έχων τήν μορφήν ώ ; δ έκ Στοκόλμης ιατρός 
Σχβαρυεγκρόνα· ή βίκων αύτού κεχαραγμένη 
άνω τού σήματος τού εργοστασίου του έπί 
έκατομμυρίων φιαλών κυκλοφορεί μετ’ αύτών 
μέχρι περάτων τής οικουμένης.

Ή  αλήθεια απαιτεί νά εϊπωμ-εν οτι αί φιά- 
λαι αύται περιέχουσιν άπλ.ώς έλαιον τού ήπατος 
τού ονίσκου, φαρμακον ωφέλιμον καί εύεργετι- 
κόν έτι, άποφέρον είς τούς κατοίκους τής Νορ
βηγίας ετήσιον εισόδημα είς χορόινας, άξίαν έ- 
χούσας δραχμής καί τριάκοντα ε’ννέα λεπτών, 
ποσόν δι’ έπτά ή οκτώ αριθμών γραφόμενον.

Τό έλαιον τούτο κατειργάζοντο άλλοτε οί 
άλιεΐς. Νύν όμως αί μ.έθοδοι τής έξαγωγής αύ
τού έγένοντο έπιστημονικώτεραι, κορυφαίος δε έν 
τή ειδική ταύτη βιομηχανία είνε σήμερον αναν- 
τιρρήτω; b περιώνυμος δόκτωρ Σχβαρυεγκρόνα.

Είς πάντα; εμποιεί έντύπωσιντό σφηνοειδές αύτού 
γένειον, τό ζεύγος τών διόπτρων, ή γρυπή ήίς 
καί τό έκ δοράς ένυδρίδος πιλίδιόντου. Ή  είκών 
δέν είνε βεβαίως τελεία άλλ’ είνε δμοιοτάτη. 
Άπόδειξις δέ έστω τό έπόμενον, συμβάν έν τφ 
δημοτικω σχολείω τής Νορόης, έπί τής δυτικής 
άκτής τής Νορβηγίας, λεύγας τινάς μακράν τού 
Βέργκεν.

Είχε σημάνη ή δευτέρα μετά μ,εσημβρίαν 
ώρα. Οί μαθηταί ήσαν έν τή μεγάλη άμμοστρώ- 
τω αιθούση τής διδασκαλίας— τά κοράσια αρι
στερά τά  δ ’ άρρενα δεξιά— προσέχοντες συντόνως 
είς τόν μελανοπίνακα, έφ’ ου ό διδάσκαλός των 
Μαλάριος άπεδείκνυεν εν θεώρημα, ότε αίφνης 
ήνοίχθη ή Ούρα καί έπί τού κατωφλιού έφάνη 
τις φορών έπανωφόριον γουνωτόν, υποδήματα γου- 
νωτά, χειρόκτια γουνωτά, πιλίδιον έξ ένυδρίδος.

Άμ.έσως οί μαθηταί άνηγέρθησαν μετά σεβα
σμού, ώς πάντοτε ότε είσήρχετό τις εί; τήν αί
θουσαν τής διδασκαλίας. Ούδείς αύτών είχε τέως 
ϊδη τόν νέηλυν. Ά λ λ ’ όμως άπαντες συγχρόνως 
έψιθύρισαν ώς είδον αύτόν:

—  Ό  δόκτωρ Σχβαρυεγκρόνα !
Τηλικαύτη ήτο ή όμ-οιότης τής έπί τών φια

λών τού ελαίου κεχαραγμένη; είκόνος του!
Όμολογητέον ότι οί μαθηταί τού Μαλαρίου 

εί·/ον σχεδόν διαρκώς πρό οφθαλμών τάς φιάλας 
ταύτας, διότι έν τών πρωτίστων έργοστασίων 
τού Σχβαρυεγκρόνα εύρίσκεται άκριβώς έν Νο- 
ρόη. Ά λ λ ’ αληθές έπίσης είνε ότι άπό πολλών
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έτών δ σοφό; ιατρό; δέν είχεν έπισκεφθή τό χω- | 
ρίον καί ότι ούδέν τών παιδιών ήδύνατο vi 
καυχηθή μέχρις εκείνης της ημέρας, οτι ειχεν 
ΐδνι τό πρωτότυπον τής είκόνος.

Έν τούτοις η το πασίγνωστος, ώς είποαεν. Συ- 
χνάκις έγίνετο λαγός περί του δόκτορος Σ χ βα - 
ρυεγκρόνα εν Νορόη. T i  δ ’ ώτα αυτού ου /v i θά 
Ιβήϊζαν αν ή πρόληψις τού λαού επ' έλάχιστον 
είχετο αλήθειας.

"Οπως αν ή, ή ομόφωνος εκείνη καί ακαριαία 
άναγνώριαις άπετέλει άληθή θρίαμβον τού άγνώ- 
οτου τής είκόνος χαράκτου, θρίαμβον έφ’ ώ βε
βαίως εδικαιούτο να έναορϋνηται.. . .

Πράγματι όμοια. ήσαν καί απαράλλακτα τό 
σφηνοειδές γένειον,τό ζεύγος των διόπτρων,ή γρυπή 
όίς καί τό έξ ένυδρίδος πιλίδιον τού περιωνύμου 
σοφού. Ούτε λάθος ούτε σύγχυσις ήτο δυνατόν vi 
γίνγ. Πάντες οί μαθηταί τού Μαλαρίου ήδόναντο 
να όρκισθώσιν ότι ήτο Σχβαρυεγκρόνα.

Τό μόνον οπερ ¿'έπληττε καί δυσηρέστει μά
λιστα ολίγον αυτούς ήν ότι ό ιατρός είχε σύνη- 
θες καί μέτριον τό ανάστημα, ενώ ουτοι είχον 
φαντασθή αύτόν γίγαντα. ΙΙώς ήτο δυνατόν 
σοφός τόσον ε“νδοξο; ν’ άρκήται εις ανάστημα πέν
τε ποδων καί τριών δακτύλων; Ή  μεσοπόλιος 
κεφαλή του μόλις ε'φθανε μέχρι τού ώμου τού 
Μαλαρίου. Έν τούτοις ó Μαλάριος είχεν ήδη 
κυρτωθή ύπο τού γήρατος. Ά λ λ α  πολλώ ισχνό
τερος ών τού ιατρού έφαίνετο διπλάσιος τό ύψος.
Ό  εύρύς καστανόχρους επενδυτής αυτού εκ της 
μακράς χρήσεως ϋποπράσινος καταντήσας έκυ- 
μάτιζεν επ’ αυτού ώς σημαία επί τού κοντού. 
Ό  Μαλάριος έφόρει βραχείαν περισκελίδα, πέ
διλα καί μέλανα μετάξινον σκούφον, έξ ού διέ— 
φευγον λευκαί τινες τρίχες. Τό ροδάχρουν καί 
μειδιών πρόσωπόν του άπέπνεεν ακραν πραό
τητα . Καί ούτο; επίσης έφερε δίοπτρα, δι’ 
ών οί γαλανοί αυτού οφθαλμοί, οί μή εχοντες 
τό όζύ τού ιατρού βλέμμα, έφαίνοντο βλέποντες 
τα πάντα μετ’ χνεξχντλήτου αγαθότητας.

Καθόσον ενεθυμούντο οί μαθητχί ό Μαλάριος 
ουδέποτε είχε τίμιο ρήση τινά έξ αυτών. Τούτο 
όμως δέν ήμπόδιζε διόλου να ήνε σεβαστές έκ 
τής μεγάλης αγάπης ήν ένέπνεεν. Ή το αγαθός 
άνήρ. Γνωστόν δ ’ ήτο έν Νορόη ότι κατά τήν 
νεότητα αύτού είχε τά μάλιστα εΰδοκιμήση εΐ; 
τάς έξετάσεις, οτι ήδύνατο, άν ήθελε, να έπι- 
τύχη θέσεις καί βαθμούς, v i  γείνη καθηγητής 
πανεπιστημίου καί ν’ άποκτήση πλούτη καί τι
μάς. Ά λ λ ’ είχε μίαν αδελφήν, τήν δυστυχή Χρι
στίναν, ασθενή διαρκώς καί καχεκτικήν. Επει
δή δ ’ αϋτη δέν ήθελε ν’ άπέλθη τού χωρίου 
των, φοβούμενη μή άποθάνη άν μετώκει εις 
πόλιν ό Μαλάριος έθυσίασεν ¿αυτόν εις τήν 
αδελφήν του. Άνέλαβε τό έπίμοχθον καί τα
πεινόν ε'ργον τού δημοδιδασκάλου. Είτα δέ, ότε

μετά είκοσι περίπου ε”τη άπέθανεν ή Χριστίνα 
ευλογούσα αύτόν, είθισμίνο; πλέον εις τον άφανή 
βιον, οΰδ’ έφαντάσθη καν ν’ άρχίση άλλον. Συν- 
τόνως ασχολούμενος περί επιστημονικά; μελε
τάς, ά ;  δέν έφρόντιζε νά άνακοινοί εις τάς ά . 
καδημίας, ήρέσκετο τά μέγιστα ών δημοδιδά
σκαλος, έχων τό άριστα ώργανωμίνον σχο7.εΐον 
τής χώρας καί πρό πάντων έξερχόμενος τού στε
νού κύκλου τής δημοτικής διδασκαλίας όπως 
διδάξη υψηλότερα μαθήματα. Εις τούς άρί- 
στου; τών μαθητών αύτού παρείχεν άνωτέραν 
παίδευσιν, καθιστών γνωρίμους εις αυτούς τά; 
έπιστήμας, τήν άρχαίαν καί νεωτέραν φιλολο
γίαν καί διδάσκων έν γένει όσα συνήθως θεωρούν
ται κλήρος τών πλουσίων ή εύπορων τάξεων καί 
ούχί τών άλιέυιν και τών χωρικών.

—  Διατί ό,τι είνε καλόν εις τούς μέν θά είνε 
κακόν εις τούς δέ ; ε’ λεγεν. Ά φ ’ ου οί δυστυ
χείς πτωχοί δέν έχουν όλα τά  ευτυχήματα εις 
τόν κόσμον τούτον, διατί νά τοϊς άρνηθώμεν καί 
τό ευτύχημα νά γνωρίσουν τόν "Ομηρον καί τον 
Σαικσπήρον, νά είξεύρουν" τό όνομα τού αστέ- 
ρος, ό όποιος τούς όδηγεϊ εις τούς ωκεανούς ή 
τού φυτού τό όποιον πατούν διά τών ποδών των; 
Τό χειρωνακτικόν έπάγγελμα πολύ ταχέως θά 
τούς άρπάση άπό τόν λαιμόν καί θά τούς γονα
τίση. "Ας πιουν τουλάχιστον, όσον είνε παιδιά, 
άπό τάς καθαράς αύτάς πηγάς καί άς λάβουν 
τό μερίδιόν των άπό τήν κοινήν ταύτην τών 
ανθρώπων κληρονομιάν.

ΓΙολλαχού τό σύστημα τούτο θά έκρίνετο βε
βαίως άσύνετον, συντελούν εις το νά έμπνευση 
εις τούς ^ταπεινούς αποστροφήν προς την μοίραν 
αύτών καί τυχοδιωκτικούς πόθους. Ά λ λ ’ έν Νορ- 
βηγίοι ούδείς ανησυχεί περί τών πραγμάτων 
τούτων. II πραότης τών χαρακτήρων, ό μακράν 
τών πόλεων ήρεμος βίος, αί φιλόπονοι έ’ςεις αραιού 
πληθυσμού άφαιρούσι πάντα κίνδυνον τών τοι- 
ούτων πειραμάτων. Διά τούτο δέ είνε λίαν συ
χνά. Έν τοϊς πενιχροί; αγροτικοί; σχολείοις και 
τοίς λοιποί; έκπχιδευτηριοις ούδενός άλλου κρά
τους διδάσκονται τόσον ύψηλά μαθήματα· έφ’ 
ο» ή σκανδιναυική χερσόνησος δύναται ίσως νά 
καυχηθή ότι παράγει άναλόγω; τού πληθυσμού 
αυτής πλείους σοφούς καί διαπρεπείς άνδρας 
πάσης άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Ό  περιηγού- 

ι μένος αύτήν συχνάκις εκπλήττεται έπί τή κν- 
τιθέσει ήν αποτελεί ήμιαγρί* φύσις πρός τά  μη
χανικά έργοστάσια καί τά τεχνικά έ'ργα, τελείαν 
μαρτυρούντα ήθών ήμέρωσιν.

Ά λ λ ’ ίσως καιρός είνε νά έπιστρέψωμεν εις 
τόν δόκτορα Σχβαρυεγκρόνα, ον άφήκαμεν έπί 
τής φλιάς τού σχολείου τής Νορόης.

Οί μαθητχί ουδέποτε ΐδόντες άνεγνώρισαν κύ- 
τόν αμέσως, δέν συνέβη όμως τό χύτό καί εις τόν
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διδάσκαλόν των, οστις έν τούτοις έγνώριζεν αυ
τόν πρό πολλού.

—  Καλημέρα, αγαπητέ μου Μχλάριε, άνέ- 
χοαξεν ό ιατρός, προχώρησα; πρό; τόν δημοδι
δάσκαλον καί τείνας πρός αύτόν τήν χειοα.

—  Καλώς ήλθατε, κύριε, άπεκρίθη ούτος, με
τά τίνος αμηχανίας, συνεσταλμένος ών ώς πάν
τες οί μονήρη διάγοντες βίον, ίξαίφνης δέ κα
ταληφθείς έν τώ  μέσω τής άποδιίςεως τού θεω
ρήματος. . .Μοί έπιτρέπετε νά σάς ¿ρωτήσω πρός 
ποιον έχω τήν τιμήν ; . .  .

—  Πώς ; τόσον ήλλαςα άφ’ οτου Ιτρεχαμεν 
μαζί έπάνω εις τά χιόνια καί έκκπνίζκμεν μέ 
τόσον μεγάλα; πίπας εις τήν Χριστιανίαν ;.  . . 
Έλησμόνησες τό έκπαιδευτήριον τού Κράους καί 
είνε ανάγκη νά σού είπώ τό όνομα τού συσπου - 
δαστοϋ καί φίλου σου διά νά τό ένθυμηθής;. .  .

—  Ό  Σχβαρυεγκρόνα ! .  . . ανέκρκξεν ό Μ α- 
λάριος. Είνε δυνατόν ; Συ είσαι; . . .  Σείς είσθε, 
κύριε ιατρέ ; .  . .

—  *Ω ! σε παρακαλώ άφησε κατά μέρος τάς 
φιλοφρονήσεις καί όμιλε*, μου εις τόν ενικόν ! . .  . 
Έγώ δέν είμαι διά σέ ό παλαιός σου 'Ρόφ 
όπως σύ δέν είσαι δι’ έμέ ό καλός μου Όλάφ, 
— ό καλλίτερος, ό αγαπητότερος φίλος τής νεό- 
τητό; μου ; Ναι1 τό είξεύρω· ό καιρός περνά: καί 
μετε βλήθημ εν ολίγον τι καί οί δύο μας εις τριάν
τα ε τ η ! . . .  Ά λ λ ’ ή καρδία έμεινε νέα, δέν 
είν’ αλήθεια ; καί φυλάττομεν ακόμη μίαν γω
νίαν αυτής δι’ εκείνους τούς όποιουςέμάθαμεν ν’ 
άγαπώμεν όταν έτρώγχμεν πλάγι πλάγι τά ξη- 
ρον ψωμί τού φοιτητικού βίου.

Ό  ιατρός έγέλα καί έσφιγγε τάς δύο χεΐρας 
τού Μαλαρίου, ού ή σαν ύγροί έκ δακρύίυν οί ο
φθαλμοί.

— Ά χ ,  καλέ μου, αγαπητέ μου, αξιόλογε μου 
φίλε, έλ εγ ε ... Δέν πρέπει νά μείνωμεν έδώ, θά 
σχολάσω μίαν στιγμήν τά  παιδιά, τά όποια 
δέν πιστεύω νά δυσαρεστηθούν διόλου διά τού
το, καί άς ύπάγωμεν εις την κατοικίαν μου. . .

—  Διόλου, άπήντησεν ό ιατρός στραφείς προς 
τούς μαθητάς μετ' ενδιαφέροντος προσέχοντας εις 
την σκηνήν ταύτην. Δέν έννοώ νά σέ ανησυχή
σω διόλου άπό τό ε'ργον σου οΰτε νά ταράξω τά 
μαθήματα τ ώ / καλών αύτών παιδιών ! . . .  Ά ν  
θ|λη; νά μ ’ εύχαριστήσης, δός μου τήν άδειαν 
να καθήσω έδώ σιμά σου, καί έξ ακολούθησε τό 
μάθημά σου.

■—  Ευχαρίστως, άπεκρίθη ό Μαλάριος- άλλά 
να σού είπώ τήν αλήθειαν, άφού μ ’ ενθύμισες όλα 

παλαια μα: δέν έχω καρδίαν διά τήν Γεω- 
μετρίαν, καί άφ οΰ είπα άπχζ νά τά σχολάσω 

χ παιδιά δυσκολεύομαι νάπάρω όπίσω τόν λό- 
ΐν μου . , . Ά λ λ ’ υπάρχει έν μ-έσον ολα νά συμ- 
βασθούν. Δηλαδή νά κκταδεχθή ό ιατρός 

Σχβαρυεγκρόνα νά έρωτήση τούς μαθητάς μ.ου

περί τών σπουδών των κ’ έπειτα ν' άνοιξη διά 
σήμερα τό κλουβί των νά φύγουν.

—  Λαμπρά ιδ έα !. . . καί τήν παραδέχο
μαι . . .  Ιδού Ιγεινα κ’ έπιθεωρητής! .  . .

Είτα δ ’ αποταθείς εις όλους τούς μαθητάς·
—  ΙΙοΐος είνε ό καλλίτερος μαθητής; ήρώ- 

τησεν ό ιατρός καθήσας εις τήν έ'δρχν τού δι
δασκάλου.

—  Ο "Ερικ “Ερσεβον! άπήντησαν αδίστα
κτο); πεντήκοντα περίπου δροσερχί φωνχί.

—  Ά ! ό "Ερικ “Ερσεβον! . . . Καλά ! "Ερικ 
“Ερσεβον, έλα έδώ, σε παρακαλώ.

Δο)δεκαετές περίπου παιδίον έγερθέν άπό τού 
πρώτου βάθρου επλησίκσεν εις τήν έδραν. Ή το 
σοβαρόν παιδίον, οΰ ή σκεπτική φοσιογνωμία καί 
οί μεγάλοι οφθαλμοί πανταχού μέν θά ένεποίουν 
έντύπωσιν άλλ' ίδιοι; αξιοπαρατήρητοι ήσαν 

έν τω  πλήθει τών ςανθών εκείνων κεφαλών. 
Έν ώ οί συμμαθηταί άμφοτέρων τών φύλων εί
χον λινόχρουν τήν -κόμην, όοδόχρουν τήν μορφήν, 
οφθαλμούς πρασίνους ή γαλανούς, ή κόμη αύτού 
είχε βαθύ καστανόν χρώμα ώς καί τό βλέμμα καί 
το μελαγχροινόν δέρμα. Δέν είχεν έξέχοντα τών 
παρειών τάμή λα , ούδέ βραχεϊαν τήν ρίνα όπιο; οί 
παϊδεςτής Σκανδιναβίας. Εν ένί λόγω, κατά τά 
φυσικά χαρακτηριστικά διίστατο τής ιδιοφυούς 
φυλής εις ήν άνήκον οί συμμαθηταί του.

Έφόρει ενδύματα έκ χονδρού εντοπίου έριού- 
χου ώς καί τάλλα παιδία τών χωρικών τή; ε
παρχίας Βέργκεν άλλ’ ή σοβαρότης καί σμι- 
κρότης τής κεφαλής αύτού έπί λεπτού καί ώ- 
ραίου τραχήλου στηριζομένης, ή φυσική χάρις 
πάσης κινήσεως αύτού καί στάσεως, τά πάντα 
κατεδείκνυον ότι τό παιδίον ήτο ξενικής κατα- 
γωγής. Εί: ούδένα δέ φυσιογνώμονκ θά. ένεποίει 
τόσην έκπληξιν τό σύνολον εκείνο τών ίδιαζόντων 
χαρακτηριστικών όσην ένεποίησεν εί; τόν ιατρόν 
Σχβαρυεγκρόνα.

—  ΙΙόθεν ν’ άρχίσωμεν ; άπό την γραμματι
κήν ; είπεν εις τό παιδίον.

—  Ό π ω ς θέλετε, είπε μετριοφρονώ; ό “Ερικ.
Ό  ιατρός άπέτεινεν αύτιΤ> δύο άπλουστάτα:

ερωτήσεις, έμεινε δ ’ έκπληκτος ίδών ότι άπεκρί- 
νετο ούχί μόνον εις σουηδικήν γλώσσαν άλλά καί 
εις γαλλικήν καί αγγλικήν. Οΰτω συνείθιζε τού; 
μαθητάς του ό Μαλάριος. Διισνυρίζετο δέ, ότι 
ήτο σχεδόν επίσης ευχερές νά διδαχθή τις τρεί; 
γλώσσας τχύτοχοόνως όσον καί μίαν.

—  Τούς διδάσκεις βλέπω καί γαλλικά καί 
αγγλικά, είπεν ό ιατρός στραφείς πρός τόν φί
λον του.

—  Διατί όχι : παρεκτός στοιχειωδών τινων
γνώσεων τής ελληνικής καί λατινικής. Δέν είξεύ— 
ρω τί ήμπορεϊ νά τούς βλάψη αύτο το πράγμα.

—  Ούτ’ έγώ ! άνέκραξεν ό ιατρός γελών.
Καί ήνοιξε τυχαίως τόμον τινά τού Κιχέρω-
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νος, εξ ού ό Έρικ Έρσεβον μετέφρασε κάλλιστα 
φράσεις τινάς.

Έν τώ χωρίφ τούτω ε’γίνετο λόγος περί τοϋ 
κώνειου όπερ έπιεν ό Σωκράτης. Ό  Μαλάριος 
παρβκάλεσε τον ιατρόν νά έρωτήση τον μαθητήν 
ποιας οίκογενείας ήτο το φυτόν έκεΐνο. Ό  Έρικ 
άπήντησε χωρίς νά &ιστάση ότι ήτο της οίκογενείας 
τών σκιαδιοφόρων τής φυλής των σμ.υρνόσμεων,καί 
περιέγραψε παντα τά  χαρακτηριστικά του.

Μετά την Βοτανικήν ήλθεν ή Γεωμετρία. Ό  
Έρικ έξετέλεσεν ακριβέστατα τήν άπόδειξιν 
θεωρήματος τινο: άναφερομένου εις το άθροισμα 
των γωνιών ένός τριγώνου.

Ό  ιατρός μετέπιπτεν άπό έκπλήξεως εις ε”κ- 
πληξιν.

—  Τώρα είπε μου καί όλίγην Γεωγραφίαν, 
έξηκολούθησε. Ποία θάλασσα δρίζει προς βορ- 
ράν τήν Σκανδιναβίαν, τήν "Ρωσίαν καί τήν 
Σιβηρίαν ;

—  Ο Βόρειος Παγωμένος ’Ωκεανός.
—  Καί μέ ποίας θαλάσσας συγκοινωνεί ό 

’Ωκεανός ούτος ;
—  Μέ τον ’Ατλαντικόν πρός δυσμάς καί τόν 

Ειρηνικόν πρός άνατολάς.
—  Δύνασαι νά μου είπής δύο τρεις άξιους 

λόγου λιμένας έπί τοϋ Ειρηνικού ’Ωκεανού ;
—  Μάλιστα· Τήν Ύοκοχάμαν εις τήν ’Ια 

πωνίαν, τό Μελβούρνον εις τήν Αυστραλίαν, τόν 
"Αγιον Φραγκίσκον εις τήν Καλιφορνίαν.

—  Αφού ό Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός συγ
κοινωνεί άφ’ ενός μέν μέ τόν ’Ατλαντικόν οστις 
περιβρέχει τήν χώραν μας καί άφ’ έτέρού μέ τόν 
Ειρηνικόν, δέν νομίζεις ότι δ συντομώτερος δρό
μος διά νά ύπάγη κάνεις εις τήν Ύοκοχάμαν ή 
εις τόν "Αγιον Φραγκίσκον είνε ή Βόρειος θά
λασσα ;

—  Βέβαια, άπήντησεν δ Έρικ, θά ήτο δ συν
τομότερος δρόμος, άν ήτο δυνατόν νά τόν κάμουν 
τά  πλοία. Ά λ λ ’ έως τώρα δλοι οί θαλασσοπό
ροι (ίσοι ¿δοκίμασαν νά τόν περάσουν έσταμ.ά- 
τησαν, επειδή οί πάγοι δεν τούς άφιναν νά προ
χωρήσουν παρήτησαν τό σχέδιόν των, καί ε’πέ- 
στρεψαν όπίσω όσοι είμπόρεσαν, καίδέν άπέθανον 
εκεί επάνω.

—  Καί άπεπειράθησαν πολλάς φοράς ν’ άνα- 
καλύψουν τόν βορειοανατολικόν πόρον !

—  Έ ω ς πενήντα φοράς άπό τρείς αιώνας κ’ 
έδώ, άλλά μ.αταίως.

—  Δύνασαι νά μού άναφερης μερικάς άπό 
τάς άποστολάς ταύτας;

—  Ή  πριύτη ώργανίσθη τώ 1523 ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Φραγκίσκου -  Σεβαστιανού Κ α - 
βότου. Άπετελεΐτο άπό τρία πλοία διοικούμ.ενα 
άπό τόν άτυχή σέρ Χούγκ Ούελλοουγγβάί, όστις 
άπέθανεν έν Λαπωνία μέ ολον τό πλήρωμά του. 
Εις των υπάρχων του δ Σανσελλώρ, κατ’ άρχάς

μέν έφάνη ευτυχέστερος του καί κατώρθωσε ν’ ά- 
νακαλύψη μίαν ευθείαν οδόν, διά μέσου τών άρ- 
κτικών θαλασσών, μεταξύ τής Μάγχης καί τής 
'Ροισίας. 'Αλλά καί οΰτος, εις τόν δεύτερον 
πλοϋν τόν οποίον έπεχείρησεν ¿ναυάγησε καί άπέ- 
θανε.Πλοίαρχός τις σταλείς πρός άνεύρεσίν του, δ 
Στήφεν Βορόουγ κατώρθωσε νά διαβή τό στενόν 
τό οποίον χωρίζει τήν Νέαν Ζέμβλην άπό τήν νή
σον Βαίγκάτην, καί νά είσδύση εις τήν θάλασσαν 
τοϋ Καρά· άλλ’ οί πάγοι καί αί δμίχλαι τόν ¿μ
πόδισαν νά. προχοιρήση περαιτέρω...Δύο άποστολαί 
έπεχειρήθησαν τώ 1580 άλλ' άνωφελώς. Ή  ά- 
πόπειρα έν τούτοις έπανελήφθη μετά δεκαπέντε 
έτη, άπό τούς ’Ολλανδούς, οϊτινες διωογάνισαν 
τρείς συγχρόνως άποστολάς ύπό τήν διοίκησιν 
τοϋ Βάρεντς διά ν’ άνακαλύψουν τόν βορειοανα
τολικόν πόρον.Τώ 1596 δ Βάρεντς άπωλέσθη εις 
τούς πάγους τής Νέας Ζεμβλης.. .Μ ετά δέκα 
έτη δ 'Ερρίκος Οϋδσον, σταλείς άπό τήν 'Ο λ
λανδικήν έταιρίαν τών 'Ινδιών, άπέτυχεν δμοίως 
εις τρείς αλληλοδιαδόχους ά π ο σ το λ ά ς ... Οί 
Δανοί δέν έφάνησαν ευτυχέστεροι τώ 1 6 5 3 .. . 
Τω 1676,δ πλοίαρχος Τζών Βούδ άπέτυχεν δ
μοίως . .  . Έ κτοτε τό πράγμα έθεωρήθη ώς άκα- 
τόρθωτον καί ε’γκατελείφθη άπό ολας τάς ναυ- 
τικάς δυνάμεις.

—  Από τήν έποχήν ¿κείνην δέν έπανελήφθη 
διόλου ; ήρώτησεν δ Σχβαρυεγκρόνα.

—  Έπανελήφθη άπό τήν 'Ρωσίαν, ή δποία 
είχε μέγιστον συμφέρον, ώς ολα τά  βόρεια έθνη, 
νά εύρη εύθεΐαν θαλασσίαν δδόν άπό τών άκτών 
της εις τήν Σιβηρίαν.Έν διαστήματι ένός αίώνος 
έστειλε περί τάς δέκα όκτώ άποστολάς αλλη
λοδιάδοχοι: διά νά ¿'ερευνήσουν τήν Νέαν Ζέμ
βλην, τήν θάλασσαν τοϋ Καρά, τάς άνατολικάς 
καί δυτικά: άκτάς τής Σιβηρίας. Ά π ό  τάς ά
ποστολάς αύτάς εγειναν γνωστότεραι αί χώραι 
¿κείναι άλλ έθεωρήθη ώς βέβαιον πλέον ότι ήτο 
αδύνατον νά εύρεθή δρόμος διά τής Βορείου θα
λάσσης. Ό  ακαδημαϊκός Βάν Βάερ, δ όποιος ά- 
πεπειράθη νά περάση τό 1837, μ.ετά τόν ναύαρ
χον Λούτκε, καί δ Πάχτουσοφ όμ.ολογοϋσι ρη- 
τώς ότι ό ωκεανός ούτος είνε έάτασις πάγου α
πλωτός άπό τά  πλοία όπως ή ξηρά.

—  Δέν υπάρχει λοιπόν έλπίς νά εύρεθή δ 
βορειοανατολικός πόρος ;

—  Αύτό τό συμπέρασμα εξάγεται άπό τάς 
πολλάς ταύτας καί πάντοτε άνωφελεϊς άποπεί- 
ρας. Λέγουν έν τούτοις, ότι δ μέγας θαλασσοπό
ρος Νόρδενσκιολδ σκοπεύει νά έπαναλαβη τήν 
δοκιμήν, άφ’ ού προτήτερα έκαμε πολλά ταξεί- 
δια καί έξηρεύνησε κατά μέρη τάς άρκτικάς θα
λάσσας. ’Ά ν άληθεύη τούτο, φαίνεται ότι τό 
πράγμα είνε κατορθωτόν. Καί άφού αυτή είνε ή 
γνώμη τοϋ Νόρδενσκιολδ, είνε τόσον σοφός καί 
έχειτόσην πείραν, ώστε πρέπει νά τόν πιστεύσωμεν.
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Ό  ιατρός Σχβαρυεγκρόνα ετυχεν ών εις τών 
θιραών θαυμαστών τού Νόρδενσκιολδ· διά τού
το δ ’ ακριβώς έφερε τόν λόγον περί τού βορειοα
νατολικού πόρου. Ηϋχαριστήθη λοιπόν τά μέγι- 

ί στα ¿κ τής ευκρίνειας τών άπαντήσεων τούτων.
Τό βλέμμα του είχε προσηλωθή έπί τοϋ Ε- 

ρικΈρσεβον μετ' έκφράσεως ζωηροτάτου ενδια
φέροντος.

 Πού τά  έμαθες, παιδί μου, όλα αυτά τά
πράγματα ; ήρώτησε μετά σιγήν άρκούντως 
μακράν. ( , (

—. ’Ε δώ, άπήντησεν δ Έρικ, έκπλαγείς επι 
τή έρωτήσει.

—  Δέν ¿πήγες ποτέ εις άλλο σχολεΐον.

“  ' ° * 1' . * . Ό  κύριος Μαλάριος έχει το δικαίωμα να
καυχάται διά σέ! έξηκολούθησεν δ ιατρός στρα
φείς πρός τόν διδάσκαλον,

—  Είμαι πολύ ευχαριστημένος άπό τόν Έρικ, 
ειπεν ούτος. Τόν έχω όκτώ ε”τη μαθητήν μου, 
διότι ήλθε πολύ μικρός εις τό σχολεΐον, καί ανέ
καθεν ήτο δ πρώτος τής τάςεώς του.

Ό  ιατρός έβυθίσθη καί πάλιν εις τήν σιωπήν 
του. Οί όξεΐς αυτού οφθαλμοί έμενον προσηλω
μένοι έπί τοϋ “Ερικ μετά παραδόξου έντάσεοις. 
Έφαίνετο άσχολούμενος εις τήν λύσιν προβλή
ματος τίνος, όπερ δέν ¿νόμισε κατάλληλον νά δια
τύπωση ύψηλοφώνως.

—  Κανείς δέν ήτο δυνατόν νά κάμη καλλι- 
τέραν άπάντησιν εις τάς ερωτήσεις μου, ειπεν 
δ ιατρός, θεωρώ λοιπόν άνωφελές νά έξακολου - 
θήσω περισσότερον τήν έξέτασιν! Αφ’ ού δέ και 
δ κύριος Μαλάριος είνε σύμφωνος, φθάνει έως 
έδώ σήμερα καί πηγαίνετε, παιδιά μορ.

Μετά τάς λέξεις ταύτας δ διδάσκαλος ¿κρό
τησε τάς χείράς του. Πάντες οί μ,αθηταί άνη- 
γέρθησαν συγχρόνως, συνήθροισαν τά  βιβλία των 
καί παρετάχθησαν εις τέσσαρας σειράς έν τω 
προ τών θρανίων κενώ χώρω.

Ό'Μαλάριος ¿κρότησε καί δεύτερον τάς χεί- 
ρας. Ό  λόχος ήρχισε βαδίζοιν καί έξήλθε μέ 
ε”ρρυθμον βήμα.

Ά μ α  τώ  τρίτω κροτήματι τών χειρών αί τά
ξεις διεσπάσθησαν καί τά  παιδία άπήλθον φαι
δράς έκβάλλοντα κραυγάς. Μετά τινα δευτερό
λεπτα διεσκορπίσθησαν περί τά  κυανά όδατα 
τού ορμίσκου, εν ώ ή Νορόη άντικατοπτρίζει τάς 
χορτοπλινθοσκεπεΐς στέγας της.

[Έ π ε τ α ι  συνέχΐ'.α].

Σ Μ Υ Ρ Ν Η

μου.
Οΰλον ιόν κόσμον γύρεψκ, πονέντε καί λεβαντε, 
νά 'δρω ’να φίλον πιστικό 'σάν καί τόν άκατό |
Δέν ηύρα φίλον πιστικό μ η ί ' άόελφό καλλιάν του 
•σαν τό σπαΟάκι μ’ άβελφό, ’σάν τό πουγγί μου φίλο. 
Κ ι’  όπου καυγά; και πόλιμο; πολέμα σΰ σπαθί μου, 
κι’ όπου ’ναι γάμος καί χαρά 'ξάόιαζε σύ πουγγί μου.

(Λ ήμδδε; κρητικόν άσμα.)

[Σμύρνη καί μικρά Ά σ ία  ύπό εποψιν οικονομικήν καί 
εμπορικήν, ύπό Δημητρ. Γεωργιάδου(Σμυρναίου), μετά^προ- 
λεγομένων ύπό Άρϋούρου Μαγκέν (A . M augill). Μετά πί- 
νακος γεωγραφικού τ ή ;  Μικρά; 'Λσίας καί σχεδίου τ ή ;  πό· 
λ εω ; Σμύρνη;. 1 8 8 5 .]

Ή  συγγραφή βιβλίου σκοποϋντος νά κατα- 
στηση γνωστήν εις τάς Εύρωπαϊκάς αγοράς τήν 
οικονομικήν καί εμπορικήν κατάστασιν πόλεων 
καί επαρχιών, είτε τής έλευθέρας είτε τής δούλης 
Ελλάδος, είνε εργασία εθνική, άξια παντός λό

γου καί πάσης τιμής. Διά τοιούτων βιβλίων γε- 
γραμμένων μάλιστα έν ξένη γλώσση, κινείται το 
διαφέρον τοϋ ευρωπαϊκού έμπορίου ύπέρ εισαγω
γής εις τήν Ευρώπην νέου ελληνικού προϊόντος 
καί β ι ο μη χ α ν ή μ κ τ ο ς, ή εΰωνοτέρας αγοράς, καί 
μεταφοράς, καί παραγωγής άφθονωτέρας, καθί
σταται δέ καί δ τόπος έν γίνει γνωστός, καί δί
δεται νέα ζωή έκάστοτε ενεργός, εκεί όπου πρό- 
τεοον ό κάτοικος δέν έφρόντιζεν ή περί παραγω
γής πρός ίδιαν μόνον αύτοϋ χρήσιν καί συντή- 
ρησιν, ούδέν έχων έλατήριον, ή οϊονδήποτε άλλο 
συμφέρον άσκόπως νά παραγάγη πλείονα.

Έν Έλλάδι οί συνεχείς αγώνες τών πολιτικών 
κομμάτων, γέννημα οντες οΰχί τού συνταγμα
τικού πολιτεύματος, άλλά τής ιστορικής κατα - 
στάσεως τής χώρας, άπερρόφησαν πάσαν προσο
χήν τών κατά μέρος πολιτών έπί τής εγχωρίου 
παραγωγής, καί σχεδόν ούδέν βιβλίον, όσον η
μείς γνωρίζομεν, έγράφη ύπό ιδιώτου όπως κα
τάδειξη εί: ξένας αγοράς τήν έγχωρίαν παραγω
γήν, είτε. τής όλης Ελλάδος, είτε τμήματος 
μικρού. Αί κυβερνήσεις δέ τής 'Ελλάδος σμικρόν 
μ.όνον συνετέλεσαν εις τοιοϋτον εθνικόν έργον 
διά φυλλαδίων τινών,καί διά στατιστικών ενίοτε 
πληροφοριών κατά μακρά χρονικά διαστήματα 
δηαοσιευομένων. Έν τή εκθέσει δέ τή τελευ
ταία τών Παρισίων έγένετο βήμά τι προς τά 
ποόσω έκδοθεισών μονογραφιών ελληνιστί καί 
γαλλιστί τή χορηγία καί προτροπή τής επιτρο
πής τών Όλυρ.πίων περί τών ζψων τής 'Ελλά
δος ύπό τοϋ κ. Θ . Χελοδά'ιχ, περί τών ορυκτών 
ύπό τοϋ κ. Κορδέλλα, περί τής γεωργίας έν Έ λ
λάδι ύπό τού κ. Τομπάζη, καί σταστιστικαί ση
μειώσεις ύπό τού κ. Μανσόλα.

Έπί τών χρόνων τής δουλείας, οτε ή Ελλάς 
διετέλει ε'τι μάλλον χώρα άγνωστος, ού μόνον 
ίδιώται ήλθον εις αυτήν, άλλά καί ξέναι κυ
βερνήσεις, ώ ; ή τής Γαλλίας, άπέστειλαν ει
δικούς άνδρας πρός έξερεύνησιν ού μόνον τής 
γεωγραφίας καί τών αρχαιοτήτων άλλά καί 
τών προϊόντων, τής εμπορίας, καί τής βιομηχα
νίας. Αί εκθέσεις τοϋ έν Θεσσαλονίκη προξένου 
τής Γαλλίας Φέλιξ Μπωζούρ περί τής κα- 
ταστάσεως τοϋ ελληνικού έμπορίου κατά τά
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ετη 1787 μέχρι 1797, -ή είς τήν Ελλάδα πε- 
ριήγησις τού Σικελιώτου Εαβερίου Σκροφάνη 
(1799), ή τού Σοννίνη καί πολλών άλλων έχέ- 
νοντο χάριν του γαλλικού κυρίως εμπορίου, καί 
τής βιομηχανίας. Μεγάλως δέ συνετέλεσαν αί 
περιηγήσεις αυτών μετά των λοιπών συγγραφέων, 
οΐτινες περιηγήθησαν την Ε λλάδα  χάριν αρχαι
ολογικών καί βοτανικών ερευνών, εις την άνά- 
πτυςιν του ελληνικού εμπορίου καί την παρα
γωγήν.

Μετά την άπελευΟέρωσιν τής "Ελλάδος καί 
μετά την άνάπτυξιν τών γραμμάτων, επιβάλ
λεται καθήκον εις ημάς αυτούς-νά δείξοψ.εν την 
παραγωγήν του τόπου, όπως προσελκύσωμεν καί 
τό ξένον έμπόριον καί τά  κεφάλαια.

Είνε αληθές, ότι έξεδόθησαν συγγραφαί 
τινες ελληνιστί περί του ελληνικού εμπορίου, ών 
άρίστη είνε ή τού κ. Βερναρδάκη «Περί τού εν 
ΕλλάÄt εμπορίου» ή καί βραβευθεΐσα έν τώ δο- 

σιείω διαγωνισμιρ· έξεδόθησαν δέ καί στατιστι- 
καί πληροφορίαι περί τού εσωτερικού καί εξωτε
ρικού εμπορίου, αλλά δέν άρκούσιν οϋτε πρός όδη- 
γίαν τών εγχωρίων, ούτε πρός όδηγίαν τών ξέ
νων αί δέ στατιστικά! πληροφορία·, στερούνται 
ετι τής ακρίβειας, ήν απαιτεί ή στατιστική επι
στήμη, ή τις θεωρείται σήμερον 6 μόνο; οδηγό; 
τής δημοσίας καί ιδιωτικής οικονομίας.

Ά λ λ ’ ε"λθωμεν εις τό κύριον ήμών θέμα, εις 
το έμπόριον τής Σμύρνης καί ιδία εις τήν περί 
τούτου ειδικήν μελέτην τού κυρίου Δημητρίου 
Γεωργιάδου έκ Σμύρνης.

Ή  Σμύρνη, ή έλληνικωτάτη αύτη τών πό- 
λεοιν τής Ιωνίας, διετήρησε μέχρι σήμερον άπό 
τών αρχαιοτήτων χρόνων τήν προνομιούχου εμ
πορικήν αύτής Οέσιν, συγκεντρούσα έν έαυτή τό 
έμπόριον τής μικρής ’Λσίας, καί πολλά είδη εμ
πορίου τών μεσογειοτέρων χωρών τής Άσίας. 
Θεωρείται δε ή Σμύρνη μία τών πλουσιωτάτων 
καί τερπνοτήτων πόλεων τής ’Ανατολής, ώς έκ 
τής τοποθεσίας αύτής καί τής μαγευτικής χ ά -  
ριτος τών περί αυτήν εξοχών. Ό  κατάλογος τών 
περί Σμύρνης γραψάντων είνε μακρός, μνημο
νεύομε-; δ ’ ενταύθα μόνον τών Ελλήνων καί τών 
είδικώς περί τού εμπορίου αύτής γραψάντων ξέ- j 
νων. Πρώτος τούτι.ιν είνε ό Κωνσταντίνο; Οίκο- ' 
νόμου ό έξ Οικονόμων γράψας «Αύτοσχέδ’ ιον δια- 
τριβήνπερί Σμύρνηςτώ 1817,» ήτις άνετυπώθη 
τώ  1831 έν Μελί τη καί τω 1869 έν Σμύρνη, 
διαλαμβάνουσαν περί τής αρχαίας ιστορίας τής 
Σμύρνης- τό έργον τούτο μετέφρασε γαλλιστί τω  
!8 6 8  ó Bonaventure Slaars, καί συνεπλή- 
ρωσε δι’ υποσημειώσεων καί προσθηκών ιστορι
κών, αρχαιολογικών Ιδίως πολυτίμων, καταστή- 
σας δεκαπλασίαν τήν εκτασιν τού πρωτοτύπου 
κειμένου. Τώ  1868 έξέδωκε καί ό κ. Κυριακ. Δ. 
Μυλωνάς εναίσιμον διατριβήν περί Σμύρνης λατι-

νιστί. Τελευταίου δ ’ έργον είνε τού κ. Μ.Τσακύρο- 
γλου, «Τ ά  Σμυρναϊκά,ήτοι ιστορική καί τοπο
γραφική μελέτη περί Σμύρνης 1876.»Έξεδόθη μό- 
νον τό πρώτον μέρος διήκον μέχρι τών Βυζαντινών 
χρόνων. ’Εκ τών περί τής εμπορίας δέ γρ.αψάν- 
των έν παρόδω περί Σμύρνης σημειούμεν τόν 
Ά γγλον περιηγητήν Charles M a c-F a r la n e  
1828, C onstantinople, et la Turqu ie en 1828 
(Σελίς 55 τής γαλλικής μεταφράσεως). Τόν So- 
m ini(V oyage en G rèce  et en T u rq u ie )1 8 0 1. 
Ό  L llig i S torari έδημοσίευσε τώ  1857 μετά 
μεγάλου σχεδίου τής πόλεως οδηγόν τής Σμύρ
νης ίταλιστί καί γαλλιστί. Ό  C herzer πρόξενος 
αύστριακός έξέδωκε διατριβήν περί τής Σμύρνης 
είδικώς πραγματευθείς περί τών προϊόντων καί 
τού εμπορίου.

Ή  πληρεστέρα όμως πασών τών μελετών περί 
Σμύρνης ϋπό ε'ποψιν οικονομικήν καί έμπορικήν 
είνε ή τού Κ. Γεωργιάδου, ήν έγραψεν όπως ά- 
ναγνωσθή ύπό αλλοδαπών βιομηχάνων, έμπορων, 
οικονομολόγων, τραπεζιτών καί πολιτικών, ώς 
αναφέρει ό τόν πρόλογον γράψας Α . Μαγκέν.

Τάς στατιστικά; πληροφορίας ό κ.Γεωργιάδης 
ηντλησεν εκ τών αρχείων τού ύπουργείου τού έμ- 
πορίου τής Γαλλίας, καί έκ τών αρχείων τών 
εμπορικών επιμελητηρίων τών ΙΙαρισίων καί τής 
Μασσαλίας.

Τό ολον έργον του ό κ. Γεωργιάδης, άποτέ- 
λούμενον έκ 26  5 σελίδων, διήρεσεν εις τρία μέρη· 
έν τώ πρώτοι πραγματεύεται συντομώτατα μεν 
περί τής γεωγραφία; τής Μικρά; 'Ασίας, εκτε
νέστατα δέ περί τής γεωργίας, τού έμπορίου, 
τής βιομηχανίας, τής κοινωνικής καί πνευματι
κής καταστάσεως, καί περί τής διοικήσεως τής 

Σμύρνης, ήτις περιλαμβάνει νύν 
τάς αρχαίας έπαρχίας τής Φρυγίας, Λυδίας,’Ιω 
νίας, Γαλατίας, ΓΙισιδίας καί Λυκίας.

Έν τώ δευτέρω τμήματι εισέρχεται εις έκ- 
θεσιν ιστορικήν, γράφων διά Γάλλους περί τού 
έμπορίου τού αρχαίου τής Μασσαλίας μετά τών 
λιμένων τής 'Ανατολής· άλλ' έπί τού μέρους 
τούτου, άνήκοντος εις τήν ειδικήν ιστορίαν τού 
έμπορίου τής Γαλλίας, καθώς καί έπί τού τρίτου 
έν ώ ό λόγος περί τού έμπορίου τής Γαλλίας έν 
τώ έξωτερικω, δέν θέλομεν κάμει λόγον, περιο- 
ριζόμενοι εις τήν έκθεσιν τών κεφαλαίων τού Α'

! μέρους.
Μετά βραχυτάτην γεωγραφικήν διαγραφήν ό 

κ. Γεο>ργιάδης εισέρχεται εις τήν έκθεσιν ένός 
έκάστου είδους τών προϊόντων τής έπαρχίας εκ
θέτων τόν τόπον τής παραγωγής, τό ποσόν, τάς 
τιμάς, καί πάσαν πληροφορίαν αναγραφών περί 
τής έμπορίας καί τής καλλιέργειας, τής μετα
φοράς, τών μέτρων καί σταθμών καθ' ά πωλεί
ται, τάς χημικά; αλλοιώσεις τών προϊόντων, καί 
νοθεύσεις, αιτινες καθιστώσιν αύτά προτιμητέα

ή άπορριπτέα, αναφέρει τά  διάφορα είδη μετά | σημειοί καί διά τήν κορινθιακήν σταφίδα τής 
τών κοινών ετι ονομάτων αύτών. έΐ.,.θί™,· Έλλάδοσ.

Καί έν πρωτοις περί τών δημητριακών καρ-

έλευθέρας "Ελλάδος.
Τά σΰχ·α, τής Μικράς Άσίας θεωρούνται ώς 

τά  έκλεκτότερα παντός άλλου τόπου. Αί συκαϊ
ε-*“ V μανθανομιν, ότι η επαρχία Σμύρνης υπερ- ^  J  μ,ταφυτευόμεναι εις έτ

τερεί πάσαν άλλην του Οθωμανικού κράτους ως g ^  ύθ^ αν ρ τ ά  τ,
πρός τον παραγωγήν. Επι ευφορίας r  π αρα- . ^ · Η παραγωγή τών σύκι
γωγή τής χριθής φθάνει μέχρι τών 100,000 
σόννων. Ή  καλλιτέρα δέ ποιότης τής κριθής, ή 
χρήσιμο; εις τήν ζυθοποιίαν, παράγεται έν τή 
περιοχή τών χωρίων Μενεμένης καί Δικέλι, άπο- 
στέλλεται δέ εις Αγγλίαν, εις Αμβέρσαν, εις 
Γερμανίαν, καί εις τά  βόρεια τής Γαλλίας προς 
κατασκευήν οινοπνεύματος.

Ώ ; πρός τόν βάμβαχα τώ  1783 μανθάνομεν 
ότι ή Μικρά Ά σία  παρήγαγε 4 2 -1 3 ,0 0 0  δέ
ματα, μετά τόν πόλεμον δέ τής Αμερικής ή π α 
ραγωγή άνήλθε μέχρις 150,000 δεμάτων, αςίας 
60,000,000 φράγκων· άλλά πρό τίνος αύθις 
ήλαττιΰθη εις 12-25 ,000  δέματα· τώ  1878 
άνήλθεν είς 3 4 ,8 00  δέματα, έξ ιόν εις τήν 
έλευθέραν "Ελλάδα είσήχθήσαν 1,700 δέματα.

Σημαντικωτάτη είνε ή παραγωγή τού ο

τινα
χρονον εςεφυλίσθησαν. "Η παραγωγή τών σύκων
τώ 1 8 6 ! άνήλθεν είς 9 2 ,0 0 0  καντάρια, εκτο- 
τε δέ τεραστίως ηύξησε μέχρι 12,000 τόννων 
αξίας 10 ,0 00 ,0 00  φράγκων. Είς Γαλλίαν τώ 
1881 είσήχθησαν 2 ,0 0 0 τόννοι, αξίας 1,105,290 
φράγκων. Τά έν κιβωτιδίοις έκλεκτά σύκα εξά
γονται είς "Ρωσίαν, Γερμανίαν, ’Αμερικήν, Α γ
γλίαν. Είς τήν Γαλλίαν δέ τά τής κατωτέρας 
ποιότητος. Ά π ό  τίνος δέ χρόνου τά  άχρηστα και 
απόβλητα σύκα όλων τών ποιοτήτων αγοράζον
ται είς τήν Αύστρίαν, ένθα κατασκευάζεται είδος 
τι εύγεύστου καφέ.

Be.la.rldι.  Ή  παραγωγή τού προϊόντος τού
του, οπερ κυρίως πωλείται είς Αγγλίαν, κατ' ε”τος 
φθάνει είς 1 έκατομ. κανταρίων, άξίας 15 έκα- 
τομμυρίων φράγκων,

„  , -  IQQI · 7’· Γ Ρ? Υω?  y  ! Έρυθρόδανοτ (διζάρι). Ή  παραγωγή τούτου
« Τ *  ε7 -°υ < 7  A μετά τήν έοεύρεσιν χημικών ούσιών πρός έρυθράν
ποσον « ; , ας 653 ,000  φράγκων Οι χωδία. δε ( £  ^  ^  ^  χχτ> £-τ5ς
του μηκωνο; (grains de pavot), ε ; ου το οπιον, ?  ϊ  ^  ^  ά ϊ ίαν τών 100 ,000  φράγκων,
η ό χαρπός. χρήσιμος εις την ιατρικήν , στελλον- ~E h u o r  Ή  ™ γωγ*  Τ0ύ έλαίου κατ' έτος
ται εις τα βόρεια προ πάντων της> I αλλιας. Η 200 ,00 0  καντάρια, αξίας 9 έκατομ.
παραγωγή του τψ 1877 εφθασεν εις 9,500 κου- Τ  r j g 8 l  ίξ ■ θγ)σαν 11,278 βαρέλια έλαίου,
φε;(1 κ ου φ «= 40 — 65 οκαδ.)  ̂ , άξ ίις  2 ,3 8 3 ,4 0 0 , φράγκων είς "Αγγλίαν καί

Σήσαμον. Ή  καλλιέργεια τούτου αύξάνει κατ | ·ρ ω τίαν. 
έτος, εφθασε δέ ή παραγωγή μέχρι των 100 ; Ε ξαγωγή ώσαύτως σημαντική γίνεται χνά- 
χιλιάδων σάκκων άξίας 6 0 0 ,0 0 0 . Έ κ τού ! χδμμβ(ύς τραγαχανθίνον, άνωτέράς ποιότη- 
σησάμου έξάγουσι τό ε’ λαιον, οπερ πωλούσι κ α - rQ-J πχρχγ0^ νου ¿ν ΙΙελοποννήσσω, Συρία,
τά μέρος, τό ύπολειπόμενον δέ άλέθοντες παρά- Αίγύπιφ· σχαμμοτίας, γ.Ιυχορρίίης, καί μα-
γουσι τό γνωστόν ταχίνι. στίχην έκ μόνης τής Χίου παράγεται 130

Σταφίδες καί oiroi. ΤΙ καλλιέργεια τής ά μ -  χιλιάδας όκάδας, άξίας μέχρι 2 έκατομμυρ. 
πέλου έκτείνεται είς άπασαν τή,ν έπαρχίαν Σμύρ- φράγκων. Κηροϋ έξαγωγή άξίας 600 ,000  φραγ. 

•νης. Ένεκα τής ένσκηψάσης άσθενείας τών άμ.- : Τών μαΛ.Ηωχ τών άπλύτων ή παραγωγή άνερχε- 
πέλο>ν έν Γαλλία, εξάγονται μεγάλαι ποσότητες ; ται είς 2,000 καντάρια καί είς 7,000 τών πε- 
σταφίδος ροζαχιας καί σου.) ra v ir  ας- τώ  1873 > πλυμένων.
ή έξαγωγή άνήλθεν είς τήν άξίαν τών 642,000 | Σημαντικόν είνε τό έμπόριον τών άχατεργά- 
φράγκων, τίρ δέ 1881 είς τήν άξίαν τών φράγ- I στων δερμάτων, έξ ών γίνεται έξαγωγή αςίας 
κων 10,604,360-παρήχθηδ’έντή έπαρχίαΣμύρ- 1 2 ,00 0 ,00 0  φράγκων, καί τών σπόγγο»· τών νή- 
νηςτώ 1881 σταφίς σουλτανίνα 204,300 καντά- I σων Σύμης, "Γόδου καί Κάλυμνου, 
ρια, καί ^οζακιά 336 ,000 , μαύρη δέ σταφ ίς! Έκ τών βιομηχανημάτων τών ίγχμορίων έςα- 
523 χιλ. Ό  κ.. Γεωργιάδης διά μακρών άναπτύσ- ; γονται μόνον τάπητες άξίας 3 έκατομμυριων 
σει τάς δαπάνα; τής παραγωγής οίνου έκ τών στα- ] φράγκων, 
φίδων,καί προτρέπει γαλλικά; οίνοποιητικάς έται-
ρίας νά άναλάβωσιν έπί τόπου τήν κατασκευήν 1 Ά λ λ ά  πλήν τών προϊόντων τούτων τής Μι- 
ρίνου διά καλλιτέρο>ν καί έπιστημονικωτέρων μ.εθό- | κράς Ά σίας καί είδικώτερον τής επαρχίας Σμύρ· 
δων, έξαρκούντος πρόςτούτο κεφαλαίου 2 0 0 ,0 0 0  ! νης, τών εξαγόμενων εκ τής πόλεως Σμύρνης, εκ 
φράγκων. Κατακρίνει δέ τούς δασμούς, ούς έπέ- j ταύτης ίτι εξάγονται προϊόντα μεσογειοτέρων με- 
βαλεν ή Γαλλία έν γένει εις τήν σταφίδα, καί ! ρών, οίοντή; Βαγδάτης, Δαμασκού, Περσίας καί 
μάλιστα τήν μαύρην, τήν χρήσιμον ούσαν πρό; j  πολλών μερών τού Πόντου, ώσαύτως τής Ρωμ.υ- 
παραγωγήνάποκλειστικώςοινοπνεύματος, τά  αύτά ; λίας. Τά φημιζόμενα δέρματα τής Αγκύρας,

ΤΟΜΟΣ κα'.— ι 886
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το σήσαμον, τά ααλλία, τά δέρματα τής Κχρχ- 
μανίχς, τής Άδριανου-όλεως, τοϋ Βόλου, τής 
Θεσσαλονίκης, οί τάπητες τής Περσίας μόνον διά 
τής Σμύρνης εξάγονται.

Ή  γεωργία έν τή επαρχία Σμύρνης, ούση εν
τελώς γεωργική, εύρίσχετχι έν τη πρωτογόνω 
αυτής κχταστάσει, πιεζομ-ένη ϋπό άδικου καί 
κκταθλιπτικής φορολογίας καί υπό τής έλλείψεως 
ασφαλείας, συγκοινωνίας καί δικαιοσύνης. Ή  έλ- 
λειψις προστασίας τής βιομηχανίας κατεστησεν 
αδύνατον πασαν βιομηχανικήν ε’πιχείρησιν. Νη
ματουργεία τινα ίδρυθεντα κατεστράφησαν. Φέ
ρει δέ ύ συγγραφεύς εις σύγκρισιν τήν έλευΟεραν 
’Ελλάδα, τόπον πτωχότερου τής επαρχίας Σμύρ- 
νης, ένθα τα  νηματουργεία εύτυχοϋσιν ΰπό την 
προστασίαν τών νόμων μέ δλον τόν διαγωνισμόν 
των αγγλικών ε’ ργοστασίων. Θεωρείται δέ ό βάμ
βαξ τής Σμύρνης άνωτέρας ποιότητος τοϋ τών 
Ινδιών, ούτινος ποιοϋσι χρήσιν οϊ “Αγγλοι.

«Ό π ω ς  κατανόηση τις,» γράφει, «τίήδύνατο 
ν’ άποφέρη ή εις Τουρκίαν εισαγωγή λογικού συ
στήματος άγρονομικοϋ διά τήν ευτυχίαν τών κα
τοίκων, άρκεϊ νά £ίψη έν βλέμμα εις τάς προό
δους τής ελεύθερα; Ελλάδος έν διαστηματι 50 
έτών άν καί έχει χύτη γήν ήττον πλουσίαν καί 
γόνιμον ή ή Μικρά Ά σία , ομως έπήλθον α
πίστευτα αποτελέσματα, καί ταϋτα πριν ή ή 
Ελλάς είσαγάγη πανταχοϋ ε’ις τόν τόπον τέλειον 
κατά τό μάλλον ή ήττον άγρονομ’.κόν σύ
στημα. »

ΌρΟώς δέ παρατηρεί ότι ή εν γίνει έκπαίδευ- 
σις δέν συντελεί παντάπασιν εις τόν πρακτικόν 
βίον, αί δ ’ επί τούτου παρατηρήσεις του άρμό- 
ζουσι τόσον εις τήν δούλην, όσον καί εις τήν 
ΙλευΟέραν Ε λλάδα , έ ι ή επικρατεί' τό αύτό σύ
στημα τής έκπαιδεύσεως, έκ ταύτης δυστυχώς, 
ήτις ώφειλε νά ήνε υπογραμμός πάσης διοργα- 
νιόσεως εκπαιδευτικής, διαδοΟέν καί εις τήν δού
λην. « Ή  έκπαίδευσις, γράφει ο κ. Γεωργιάδης, 
ούδέν έχει θεμέλιον ουσιαστικόν, στερείται ύπο- 
στάσεως καί στερεότητος. Μάς διδάσκουσι ζώσας 
γλώσσας, κλασσικούς συγγραφείς, όλίγην ιστο
ρίαν, γεωγραφίαν καί γνώσεις τινάς μαθηματικών. 
Ιδού τό πάν. Ούδεμία γνώσις πρακτική, ούδε- 
μία κοινωνική καί οικονομική μόρφωσις, ήν καί 
αί οίκογίνειαι ήμών άδυνατοϋσι νά μάς διδάξω- 
σιν. Έν ένί λόγω είσερχόμεθα αμαθή παιδία εις 
τά  σχολεία καί έξεοχόμεθα μετά τινα έτη ¿ζυ
μωμένοι έν τή σχολαστικότητι, μετ άςιώσεων 
γελοίων, θεωροϋντες τήν γραμματικήν ήμών ύ- 
περοχήν ώς έκπίπτουσαν άν άκολουθήσωμεν τό 
επάγγελμα τών γονέων, ή τό εμπορικόν στάδιον.» 
’Επί τοϋ θέματος τούτου ό συγγραφεύς εκτεί
νεται διά μακρών, θεωρεί δέ, ότι ένεκα προλή
ψεων κοινωνικών παρ’ ήμϊν, πολλοί προτιμώσι τό 
επάγγελμα τοϋ ιατρού καί νομικού, ή τό τοϋ

εμπόρου, τού βιομηχάνου καί τοϋ γεωργού. Τού
το δογματικώς έκφερόμενον δέν είνε νομίζομεν 
ακριβές κατά πάντα, διότι δέν προέρχεται ή 
κατάστασις αότη έκ κοινωνικών προλήψεων, 
άλλ’ έκ τών δυσκολιών, αιτινες ϋπάρχουσιν έκ 
τής πολιτικής καί κοινωνικής καταστάσεως έν 
τή ασκήσει τής γεωργίας καί πάντων τών παρο- 
μαρτούντων αύτή κλάδων. Ό π ως ή γεωργία 
άποφέρη κέρδη, έχει πρώτιστα χρείαν συγκοινω
νίας, προστασίας, τραπέζης γεωργικής, ταχείας 
απονομής τής δικαιοσύνης. Αλλά ταϋτα παρ’ 
ήμΐν ¿τι έλλιπώς έχουσι· τις δέ καταρτισθείς 
όπως δήποτε δι’ εγκυκλοπαιδικής παιδεύσεως 
θέλει ασκήσει τό επάγγελμα τοϋ γεωργού μή 
δυνάμενος νά αποκόμιση πλείονα τών όσων ό 
πατήρ αυτού άπεκόμιζε; Πώς νά επιδιώξη δέ 
μείζονχ παραγωγήν μή ε"χων πώς νά μεταφέρη 
εΰωνότερον τά προϊόντα του, καί κατισχύση έν τώ 
άγοραίω διαγωνισμό); πώς ν' αύξηση τήν καλλι
έργειαν πολλαπλασιάζων τάς φυτείας, είσάγων 
μηχανάς, βελτιών τά  προϊόντα του, όταν δανεί- 
ζηται έπί ύπερόγκω τόκω ; Τά πάντα λοιπόν 
συμβαδίζουσιν έν τώ  κοινωνικώ όργανισμώ. καί 
δέν είνε δυνατόν κλάδος τις νά βελτιωθή μεμο- 
νωμένως ανευ τής βελτιώσεως τών έχόντων άμε
σον μετ’ αύτοϋ σχέσιν. Ταύτα δ ’ ε’ τι μάλλον 
άρμόζουσιν εις τους τήν δούλην 'Ελλάδα οϊκοϋν- 
τας, όπου πάν φυτόν τής κοινωνικής δραστηριό- 
τητος μαραίνεται, καί άν άποφέρη καρπούς, 
ούτοι αποκομίζονται ασθενείς, άνευ γενναίου καί 
πλουσίου χυμού.

Ή  πόλις τής Σμύρνης κατοικεϊται ϋπό 200 
χιλιάδων κατοίκων. Έχει δέ ύπέρ τάς 25,000 
οικίας, καί 800 περίπου έμπορικά καταστήμα
τα . Έλληνες υπολογίζονται 100.000, Τούρκοι 
50 ,000 , Ισραηλΐτχι 15,000,Εύρωπαϊοι 10,000, 
'Αρμένιοι 7,000, καί άλλοι ξένοι. Έκ τών έν 
Σμύρνη Ευρωπαϊκών αποικιών ή τών “Αγγλων 
είνε ή σημαντικωτέρκ· συνετέλεσε δέ τά  μέ
γιστα ή αγγλική αποικία εις τήν βελτίωσιν τής 
κοινωνικής καί διανοητικής καταστάσεως τών 
Σμυρναίων.

Οί Γερμανοί έπίσης έν Σμύρνη διά τής νοη
μοσύνης αύτών μάλλον ή τοϋ αριθμού, τής δρα- 
στηριότητος καί τής φιλεργίας, έπιδρώσι σπου- 
δαίως έπί τής έκεϊ κοινωνίας. Έπιδεξιώτατα δέ 
«χρησιμοποίησαν ύπέρ αύτών τόν διεθνή χαρα
κτήρα, ον ειχον άλλοτε τά  γαλλικά σχολεία έν 
Σμύρνη· καί ήδη εις τά  σχολεία τά  γερμανικά 
συχνάζουσι παϊδες πάσης έθνικότητος. Κατενό- 
ησαν, ότι παρήλθεν ό χρόνος, τουλάχιστον έν 
Σμύρνη, καθ’ δν προσεπάθουν οί έν τοίς σχολείο·.; 
διδάσκοντες νά έπιδρώσιν έπί τής θρησκευτικής 
συνειδήσεως τών μαθητών, οπερ διατηροϋσιν έτι 
οί Γάλλοι διδάσκαλοι.

Ε Σ Τ Ι Α

Έν τή τοπαρχία τής Σμύρνη; έπί πληθυ
σμού 210,000 Ελλήνων ύπαρχουσι 240 σχο
λεία τών δύο ούλων, εις ά  φοιτώσι 17,000 
παίδων. ΊΙ βιβλιοθήκη τής Εύαγγελικής σχο
λής τής Σμύρνης περιέχει 20 ,000  τόμους, 145 
χειρόγραφα, τό αρχαιολογικόν μουσεΐον 500 τε
μάχια, ή δέ συλλογή τών αγγείων 1 ,500.

Ό  κ. Γεωργιάδης μετά ταύτα εισέρχεται εις 
τά τής δημοσίας διοικήσεως τής ’Επαρχίας, εις 
τά τής δικαστικής καί οικονομικής όργανώσεως, 
εις τό τελωνειακόν δασμολόγιον. Ειδικόν δέ κε- 
φάλαιον άφιεροί εις τά τής κατασκευής τοϋ λιμέ
νας καί τής προκυμαίας τής Σμύρνης ύπό τών 
αδελφών Δυσσώ (Dussaud), ο'ίτινες ¿δαπάνησαν 
διά τήν κατασκευήν ύπέρ τά 40  έκατομμύρια 
φράγκων. Ιίχραθέτει δέ πολλούς πίνακας τών 
καταβαλλόμενων λιμενικών δικαιωμάτων εις τήν 
Εταιρίαν τής προκυμαία; ύπό τών είσαγομένων 
καί έξαγομένων έμπορευμάτων.

Έν τέλει καταγράφει τά  νομίσματα, τήν συ
ναλλαγήν τήν έξωτερικήν, βάρη καί σταθμά, 
πιστωτικά καταστήματα, ασφαλιστικά; έται- 
ρίας ύπέρ τάς 40 , άτμοπλοϊκάς, σιδηροδρομικά;, 
πίνακας τής έμπορικής κινήσεως έξαγωγής καί 
εισαγωγής άπό τοϋ 1839— 1881, πίνακας τής 
ναυτικής κινήσεως.

Τοιοϋτον έν συνάψει τό περιεχόμενο* τοϋ έρ
γου τοϋ κ. Δ . Γεωργιάδου, δπερ θέλει διαχύσει 
νέον φώς έπί τής καταστάσεο); τής έπαρχίας 
Σμύρνης. Τό έργον του φέρει πλήρη τον τύπον τών 
τού τοιούτου είδους πονημάτων, είνε δέ προωρι- 
σμένον νά ζήση ώς πηγή γνώσεων ώρισμένων 
χρόνων τής καταστάσεως τής έπαρχίας Σμύρνης, 
οίαδήποτε διοικητική, ή  οικονομική ή καί πο
λιτική μεταβολή περιμένει εις τό μέλλον τήν έ- 
παρχίαν ταύτην. Ό  Κ. Γεωργιάδης εγραψεν ώς 
Σμυρναϊος, καλώς γινώσκων τήν πατρίδα του, 
καί ώς έκ τής έν Ευρώπη διαμονής του δυνά- 
μενο; νά συγκρίνη την κατάστασιν αυτής, καί 
νά συμβουλεύση τά δέοντα. Δι’ ολου τοϋ συγ
γράμματος αισθάνεται I  μελετών αύτό διαπνέον- 
τα  τόν εύώδη αέρα τής ’Ιωνίας, διά τής περι
γραφής τών προϊόντων, τών ονομάτων τών τό
πων, τής αφελούς καί σαφούς διηγήσεως καί τής 
περιγραφής τής έμπορικής καί γεωργικής κατα- 
οτάσεως.

"  Α ν .  Μ η λ ια ρ α κ η ε

Δεν θέλω οποίαν δήποτε ζωήν άνδρός 
ποτέ ή μακαρίοη ή κατκμεμοΟή, 
διότι ή Τύχη άνατρέπ’ ή άνορθοΤ 
τον εύτυχοϋντα ή τόν ουστυχήχαντα, 
καί ούδείς μάντις του ίδιου μέλλοντος.

(Σοφοκλής.)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
Α ’

Οί σκ λάβοι

Ό  βασιλιάς έπρόσταίεν, αφέντης δ Κρυτάγων,
Δίνει ’ς  τούς σκλάβους ’λευτεριά, ’ς τούς έένους

[τήν πατρίδα·
Ό  Κοούμοςτούς έσκλάβωσεν,άνάθεμα’ ς τονΚρούμο! 
Είκοσι χρόνους έλυοναν ’ς τήν ίενιτειά τήν έρμη,
Κ ’ οί άντρες έγεράσανε κ’ ol viol γεινήκαν άντρες, 
Λεβένταις τά παιοάπουλα, μητέραις ήπαιδούλαις. 
Αλλοίμονο 'ς  τά γηρατειά κι’ άλλοίμονο ς ’ τά νιάτα 
Π ’ άνθούνε καί καρποφορούν καί ζοϋν καί μεγαλώνουν 
Μέσ” ςτής σκλαβιάς τήνέρημιά, μέσ"ς τής σκλαβιάς

[τδν “Α δη !
Ό μ ω ς άλλάζουν οί καιροί. Τδν Κροϋμο ή γή τόν

[τρώει,
Τώρα ’ς τήν Πάλι μέ μυαλό Θεόφιλος βρίζει,
Τώρα τοϋ Κρούμου τβ σπαθί κρέμεται καί σκουριάζει.

Ό  βασιλιάς έπρόσταίεν, αφέντης ό Κρυτάγων- 
Φεύγουν οί σκλάβοι, μαζωχτοί περνούν άπδ 'μπρο-

[στά του
Κι’ άπάνου’ σέ χρυσβ θρονί τούς άγναντεύεΓΕκεΤνος. 
Περνούν γυναίκες μέ παιδιά καί μέ ραβδιά γεράντςι, 
Λεδένταις μέ φορτώματα, κορίτσια μέ όεσκλίδια. 
Περνάει πεΤνα, δυστυχιά, καί γύμνια καί τρεμούλα. 
Ή  έμμορφαις παράλλαξαν άπ’ τής σκλαβιάς τόν πόνο, 
Κ ’ οί άρχοντες άπ’ τή δουλειά κι’ άπό τήν κακοπάθεια. 
Τβ χώμα τδ βουλγάρικο, οί κάμποι, τά βουνά του, 
Έφύλαγαν τάγκάθια των μονάχα γιά τούς σκλάβους, 
Κ ’ εΤχαν γιά τούς έλεύθερους τά ¿όοα των μονάχα. 
Κι’ δ ήλιος τούς έφλόγιζε χωρίς νά τους ζεσταίνη 
ΚΓ δ Ισκιοςτοΰς έπάγωνε χωρίς νά τούς δροσίζη... 
Περνούν χιλιάδες μαζωχτοί ’μπροστά του οΐ σκλα

βωμένοι
Καί πότε άναστενάζουνε καί πότε άχνογελούνε,
Καί σμίγουν πόνος τής σκλαβιάς κ’ έλπίδα τής

[πατρίδες
’Σ  τούς άναστεναγμούς αυτούς, ’ς τάχνόγελα έκεΐ*«. 
’Ακόυα ’λίγη υπομονή κι1 ακόμα 'λίγο δρόμο 
Καί έά πατήσουν άλλη γή κι’ άλλο ούρανδ θά Ιδοϋνε, 
Πού θάχη ρόδα πλειά γι’ αυτούς καί ζέστη κσΐ

[δροσοϋλα.
Πατρίδα! κάθε ώμμορφιά μόνον έσύ τήν έχεις!

Ό  βασιλιάς είνε κακός, Χριστό δέν προσκυνάει· 
Προχτές ακόμα δ Μανουήλ δ  άγιος δ Δεσπότης 
Μαρτύρεψε ’μπροστά ’ς αϋτδν γιά τού Χριστού

[τήν πίστι -
Μά τώρα ή χάρις τού Θεού ’σά’ νάτδν έχει φτάσει 
Καί ’σάν νά τον έφώτισε, ’σάν νά τδν ήμερώνη. 
Αναγαλλιάζει άπάντεχα, κρυφή χαρά τδ νοιώθει 
Πού δίνει τήν έλευθεριά ’ς τδν άχαρο τδν κόσμο, 
ΓΙοϋ κάθε σκλάβος προσπερνά καί τόνε προσκυνάει.

Μόν’ ένας δέν τδν προσκυνά, δέν σκύβει τδ κεφάλι! 
Δέν είνε δράκος ’ς τδ κορμί κι’ άντρας σωστός ‘ς

[τά χρόνια,
’Ακόμα χτές παράτησε τάφρόντιστα παιγνίδια· 
"Εχει ’ψηλό τ’ ανάστημα κ’ εύγενική τή χάρι,
Είνε παιδί ’ς τήν ίεγνοιασιά καί βήγας ’ ς τδ καμάρι 
Κ’ είν’ άρχοντας ’ς τήν φορεσιά κι’ αυγερινός ’ς

[τά κάλλη.
’Σ  τήν άκρη άπ’ τή χλαμύδα του, λεβέντικα ¡όηγμένη, 
Άϊτόπουλά είνε κεντιστά μέ πούλια καί τυρτίρι.
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Θαρρείς ποτέ δέν έμαθε 'οά δουλευτής νά σκύβη, 
Kal δέν τδν ηδρε πουθενά νά τδν μαυρίση 6 ήλγος, 
Κι’ άλλους 6 ήλ]ος πύρωνε κι' άλλοι γι’ αυτόν

[οουλεύαν-
ΘαρρεΤε, ο! άλλοι ¿ντύνονταν καί έεσχιμένα,
Γιά νάχουν νά τδν ντύνουνε'ς τ’ άσήμι,’ς τδ μετάίι, 
Αύτδς νά λάμπη μοναχά καί νά μοσχομυρίζη.
Μέ τΙ γοργάδ' άφεντική τραβάει άναμεσό τους!
Δέν τόνε λές άπόσκλαοιά ’ς τόντάπο του πώς πάει· 
Λές άπό μάχη πώς γυρνά γιά ν’ άνεβή ’οέ θρόνο ! 
Μονάδα δ νιδς δέν προσκυνά, μονάχα ö νιος δέν

[σκύβει.
Κι' ό βασιλιάς ‘ αχνίζεται κι’ 6 βασιλιάς βωτάει- 
ΑΤμα θαρρείς βασιλικό ’σά δράκοντας μυρίσθη.
— Ποιος εϊν’ ό έμμορφος ό νιός ό κακοροιζικάρης 
Πού οέ γυρίζει νά μέ ίδή και νά μέ προσκυνήση;

—ΕΙνε τής χήρας τό παιδί, τής χήρας τό βλαστάρι.

— Γιά σύρτε καί γυρίστε το καί φέρτε το'μπροστά μουί

Καί νά δυό καόαλλάρηδες, τού βασιλιά νομάτοι, 
Πέρνουν τής χήρας τό παιδί, ’ς τδ βασλιάτό πάνε.

Σάν έρθη άπ' τδ βροχόνερο ποτάμι μανιωμένο 
Καί πλημμυρήση καί χυθή καί πελαγώση δ κάμπος 
Καί συνεπάρη τά δεντρά καί τά σπαρτά σκεπάση, 
ΚΓ δπώχει τήν καλύβα του 'ς τή μέση άπό τόν κάμπο 
Ξυπνήση νύχτ' άπάντεχα κι' άκούη βοή καί βό'γγο 
Καί δέ 'μπορεί νά πάη μπροστά καί δέν πηγαίνει

[ ’πίσω,
I ιατί 'μπροστά είνε κύματα καί βέμματ' άπό 'πίσω, 
Καί ή φωνή του σδύνεται κι' αχνίζει, τρέμει, λυώνει,- 
"Ομοια έαφνιούνται, αχνίζουνε καί τρέμουνε καί

[λυώνουν
Σ  τ’ άπάντεχοτδ 'μπόδισματ'άκριβογυιοΟ τής χήρας, 

Καί δέ'μπορούν νάπάν’ 'μπροστά γιατί δ νιδς τούς
[λείπει.

Καί πίσω δέ 'μπορούν νά πάν, γιατί ή σκλαβιά
[είνε ’πίσωΐ

ΚΓ άκούστη μιά πνιχτή φωνή: «Πώ! πώ] καιμέν’ |
[αδέρφια! |

Ό  νιός μας, τ’ άφεντάπουλο, δέ 8ά γυρίση ’πίσω, | 
Στού βασιλιά τή δούλεψι τά νιάτα του Θά φάη!»
Ή  μάννα ή χήρ’ άπ’ τδν καμιδ σωριάζεται 'ςτδχώαα, 
Έδώ τραβούν τά μάγουλα κ' έκεΐ αναστενάζουν,
ΚΓ άλλοι σηκώνουν τήγροθιάκαΙ θέν νά φοβερίσουν.
— Αύτή μονάχα δύναμι κι’ άρματοσιά τους έχουν.— 
Καί χίλια μάτια υψώνονται ’ς τού βασιλιά τδ θρόνο 
Μέ θερμοπαρακάλεσμα βουβό κΓ απελπισμένο· 
«Κάλλιο τά σίδερα νά φαν γιά πάντα τή ζωή μας 
Παρά έμεΤς έλεύΘεροι κι’ δ νιδς μακρυά μας δούλος!» 
ΚΓ άπλωσε δ λάγος 'ς τή στιγμή κΓ άκούσθη πέρα

[ώς πέρα·
—Έτσι τά κύματα δ βορει άς τώνα μέ τ' άλλο απλώνει ! 
«Παρά μακρυά του έλεύθερΑ, κάλλιο μαζί του

|σκλάβοι !»
Β ’

Ό  ά ε τ ό ς

Ποιδ είνε τής χήρας τδ παιδί τό μοσχαναθρεμμένο, 
Τάσου λαού καμάρωμα, τόσου λαού λαχτάρα,
Κι' άντδ κρατήση δ βασιλιάς 'σάν τι κακό δά κόμη; 
Ήτανε ψιέρα θερισμού, μεσημεριού ήταν ώρα! 
Λαμποκοπάει δλόσπαρτος άπδ τά στάχυα δ κάμπος, 
Έπάψανε γιά μιά στιγμή τδ θέρισμα οί άργάταις.
Καί δέν άκούεται λαλιά καί δέ γροικιέται γοϋσλα· 
Είνε τής ’ μέρας ή έμμορψιά, τής νύχτας ή γαλήνη.

Τά περιστέρια ταιριαστά φιλιούνται'ς ταίς φωλιαίς των 
Καθένα καί χχονόβολο πού δέν τδ λυών’ ή φλόγα· 
Σταίς άκραιςκάΘε χωραφιού ή παπαρούναις γέρνουν 
Στεγνή την πορφυρόμαυρη τήν δψι των 'ς τδ χώμα, 
’ Σάν νά ζητούν άπδ τή γή τή δρόσο πούδέ βρίσκουν. 
Κ ' ή άγελάδες στέκονται σωμέναις άπ’ τή λαύρα 
Μέ τά μεγάλα μάτια των, τά λαμπερά καί μαύρα, 
Καί μαρμαρένια πλάσματα άπδ μακρυά φαντάζουν 
Πούτά μαυροκιτρίνιασαν’ς τδ διάβα των τά χρόνια. 
Τδν ίσκιο τους άνώφε/ο έαπόλνουν τά πλατάνια, 
Σάν καρφωμένα στέκονται τά φύλλα 'ς τά κλαδιά των. 
'Ο ήλιος, φεΤδι πύρινο, στυλώνει τή ματιά του 
Κ’ ή γή, μυριό/ρωμο πουλί, βασκαίνετ’ άπδ κείνη. 
ΚΓ δ,τ’ είν! ώραΤο καί λυγερό καί δυνατό καί μέγα 
Σωπαίνει κΓ όνειρεύεται καί δένετ' άπδ μάγια.

Νά πάρη 'λίγη άνάπαψι δέν πρόφτασε κ’ ή χήρα, 
'Σ  τδν τόπο της άρχόντισσα, καί 'ς τή σκλαβιά

[Θερίστρα,
Καί πάλι άνασηκώνεται καί τρέχει 'ς τδ παιδί της. 
Γδν άντρα της τδν πέΘανεν ή καταφρόνια, ή πεΤνα, 
Κ ' ένα παιδί τής έμεινεν, ένδς χρονοί άγόρι. 
Κρεβάτι λευκοπράσινσ άπ' ά/9η καί χορτάρια 
Γού στρώνει γιά νά κοιμηΘή, δσω ν’ άποΘερίση,
Σέ μιάς δαφνούλας τή σκεπή,'ς τή βίζα μιας δαφνούλας. 
Μά ή δαφνοΰλα είνε κοντή κ' έψήλωσεν δ ήάος, 
Καί βίχνει ταίς άκτίναις του άπάνου 'ς τδ παιδί της. 
Τδ ζαγναντεύ’ ή μάννα του καί νά τδ πάρη τρέχει. 
Κε7 πού σιμώνει, σύννεφο 'ς τά ύψη £αγνα.τεύει, 

Σύν/εφο μαύρο πού κυλά καί γοργοχαμηλώνει,
Καί στέκει καί ζυγιάζεται άπάνου άπ’ τδ παιδί της 
Καί τδ σκεπάζει ολόκληρο, τδ κρύβει άπ’ ταίς άκτΤνεε, 
’Σάν ποιδ βαθειά τ ’ άποκοιμά μέσ’ τδβαόύ τουίσκγο. 
Κ’ έέαφνα ή χήρα έεπετδ φωνή τρεμουλιασμένη.
Δέν είνε νέφος τουρανού, κΓ άχνόπλαστη μαυρίλα- 
Είνε αϊτός κυνηγητής, άϊτδς καμαρομύτης 
Μέ τά μεγάλα του φτερά, τά κλαδωτά του πόδια, 
Καί τάσπροκιτρινόμαυρα καί παρδαλά του ρούχα I

’Σ  τής γυναικδς τ’ άνάκρασμα τρέχουν οί Θεριστάδες· 
Πέρνουν λιθάρια, ρίχνουνε νά δγώέουν τ ’άγριοπούλι, 
Καί τ’ άγριοποϋλι φεύγει μιά καί μιά έανασιμώνει· 
Εφτά φοραίς τδ κυνηγούν κ' έφτά φοραΐς γυρίζει 
'Πάνου άπ’ τδν ύπνο τού παιδιού ν' άπλώση τά

[φτερούγια.

Τότ’ ένας γέρος δουλευτής ποϋγνώριζ' άπδ μάγια, 
Κ ’ έννοιωθ’ άπδ ιιαντέμματα, έπρόβαλε καί είπε:

«Μεγάλ'ή χάρις τού Θεοϋ καί δόέα’ς τδ βνομά του! 
Κ ' είν' άπδ θέλημα Θεού δ σταυραϊτδς σταλμένος! 
Τδν έρχομδ τής άνοιέις μάς δείχνει τδ λελέκι,
Τού φθινοπώρου ή κυκλαμιά, καί τής βροχής τδ νέφος, 
ΚΓ δ μακρομμάτης όάΐτδς τού βασιλιά τή μοίρα!

I Ή  κουκουβάγια όπου λαλεϊ τή συμφορά μηνάει,
Τδ χελιδόνι όπου σταθή τήν ευτυχία φέρνει,
ΚΓ δποιον Ισκιώση σταυραϊτός, αύτδς θά βασιλέψη1»

Τδ λόγο δέν άπόσωσε κΓ άλλος τδ λόγο πέρνει, 
Γραμματικός πού τωρινά καί περασμένα έέρει:

« ’Ακόμα οέν έκλείσανε τά πεντακόσια χρόνια 
; ’Απ' τδν καιρό πού ρήμαέανοί Βάνδαλοι τδν κόσμο. 

Τή 'Ρώμη δγαγουμίζουνε, τήν Πόλι φοβερίζουν 
Ό  Γενζερίχος κύρις των, τδ ταίρι τού 'Αττίλα, 
Χυμάει, χτυπάει, σκορπάει, νικάει, σκλαβώνει, καίει,

[σφάζει.
Τ ' άσκέρι τδ βασιλικό τδ σφιχτοκλεΤ, τδ πιάνει, 

ι Τούς σκλάβους άπδ ψήλωμα τούς άγναντεύει κάτου.
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«Σ ' δλους μαχαίρι καί φωτιά!» φωνάζει δΓενζερΤχος. 
Δειιέν’ ο! σκλάβοι άραδιαριά τδ δήμιο καρτερούνε,
Κ" ένα σκλαβάκι μοναχά δέν καρτερεί, κοιμάται,
Καί σταυραϊτδς μ’ δύάν'οιχτα φτερούγια τδ σκεπάζει.
Κι' δ Βάνδαλος έαφνίζεται, κι' δ άγριος προστάζει:
—Μή τδν πειράέετε τδ νιδ τδ γλυκοκοιμισμένο,
ΚΓ αύτδς θά γίνη βασι/.ιάς, θέν ’ άνεβή σέ θράνο!
Κι' αντί μαχαίρι καί φωτιά τ' ανοίγει τήν άγκάλη.
ΚΓ δ νιδς έγίνη βασιλιάς κΓ άνέβηκε σέ θρόνο!»

Κ' ήρθε κ' ή μάννα κ' έσκυψε, τδ φίλησε, καί είπε.

«Σου πρέπει έσέν', άγάπη μου, βασιλικό στεφάνι I 
’Εσένα είνε πατρίδα σου τ' Άλέέανδρου ή πατρίδα, 
'Εσένα είν' δ πατέρας σου χρυσού δέντρου κλωνάρι,
Κ' έγώ πετράδι ταπεινό κορώνας αγιασμένης.
Αίμα κρατεί 'ς  ταίς φλέόαις σου άγιοκωνσταντινάτο ! 
'Ακόμα δ; ν έστέρεψαν, παιδί μου, οί ΆρσακΙδαι, 
Ακόμα θέ νά βγάλουνε 'ς τδν κόσμο βασιλιάδες!»
ΚΓ ακόμα έστεκ’ δ άίτδς μ' ό/άνοιχτα φτερούγια!

Αύγούλα τέτοια έγέλασε 'ς  τά σκλαβωμένα πλήθη. 
Τέτοια δροσιά ζωντάνεψε καρδιοίς μαραζωμέναις 
Στήν ώρα τού μεσημεριού, 'ς τού θεριστή τδ κόμμα 
Ό  μακροφτέρουγος αϊτός φτερούγιασε καί πάει 
Μ' άπόιιεινε τδ μάγεμμα τοΰ ίσκιου του γιά πάντα. 
Καί άπδ κείνη τή στιγμή κΓ άπδ τή ’μέρα έκείνη 
Τό νιδ τδν είχαν 'κάνισμα καί τδν ¿προσκυνούσαν 1

Γ

Τό τραγούδι τ ο ύ  π ο υ λ ι ο ύ

Καί τδν 'ρωτάει δ βασιλιάς, άφέντης δ Κρυτάγων:

—Ποιός είσαι, νιέ ’περήφανε κΓ άρχοντοφορεμένε ;

— Είμαι τής χήρας τδ παιδί, τής χήρας τδ βλαστάρι. 
Μακεδονία δ τόπος μου καί Νίκη τδ χωριά μου I

—Δέ μένεις 'ς τό παλάτι μου, παιδί, 'ς τή δούλεψι ιιου. 
Νά μού κρατάς τδ σκήπτρό μου, τάρματα νά μού

[ζώνης,
Κοί τήν πλατειά πορφύρα μου 'ς ταίς πλάταις μου

[νά βίχνης,
Νάχης περίσσια τάγαθά, καντάρια τδ χρυσάφι;
—Πολλά τά έτη, βήγά μου, κ' ή χάρις σου μεγάλη! 
Τό χώμα τδ έλεύθερο παλάτ' είνε γιά μένα.
Δουλεύω μάν’ δπ' αγαπώ κΓ δποϋ μέ λαχταρούνε. 
Είνε βαρύ τδ σκήπτρό σου γιά τά δικά μου χέρια,
ΚΓ δταν μού τύχη άρματωσγά, τή ζώνομαι δ ίδιος. 
Ή  μάνα μου δέ μ’ έμαθε τήν τέχνη τής στολίστρας, 
Καί μέσα 'ς τδ χρυσάφι σου τδν ύπνο μου θά χάσω! .

"Ετσι άποκρίθηκεν δ νιδς 'ς τού βασιλιά τά λόγια. 
Τά λόγια τά λεβέντικα τά είπε μέ κόρης γλύκα,
Κ ' έχύθηκε ’ ς τήν δψι του βαφή τριανταφυλλένια.

Καί συννεφιάζει δ βασιλιάς κΓ οί άρχοντες φρενιάζουν. 
Ό  νιδς έφέρθη άπόκοτα καί θ:νατος τοΰ π ρ έ π ε ι.  
'Ολόρθος άπ' τδ θρόνο του τινάζεται δ Κρυτάγων, 
Φιλεί τδ νιδ ς τδ μέτωπο, τού λέει π α λ Λ η κ α ρ ίσ ια :

—Γϋρνα, παιδί, 'ς τή μάννα σου καί τρέζε ’ς τούς
[δικούς σου

Καί γλέντησε τή νιάτη σου, χάρου τήν άφοόιά σου- 
"Αν είσαι λιονταρόπουλο, είμαι κ' έγώ λιοντάρι 1

Σάν άγριέψ’ ή θάλασσα καί σηκωθή φουρτούνα

Καί β(£η μύρια τρίμματα'ς τήν Σέρα τδ καράβι,
Κ ’ οΐ ταίιδιώταις στριμωχθούν έρμοι σέ μιά βαρκούλα 
Καί φέρνονται καί δέ'ρνονται τρεις ’μέραις καί τρεις

[νύχταις
Καί μιάν απέραντη έρημιά άπδ νερό τούς τρώει 
Κ ' έέαφν’, άπάντεχα, βαθειά, λευκό πανί άντικρύσουν 
'Οπού σαλεύει, άπλώνετσι, σιμώνει δλοένα,—
Δέ νοιώθουν τόση αγνή χαρά, τόσο τρελλδ μεθύσι, 
Τέτοια έγκάρδια βοή όέ χύνουν 'ς τδν άέρα,
Κ' έτσι θερμά ς τδν ουρανό τά χέρια δέ σηκώνουν, 
'Σάν τή χαρά καί τή βοή μέσ' ςτδ λαό τών σκλάβων 
'Σάν είδαν πώς έγύρισεν δ νιδς άνάμεσά τους.

ΚΓ άκούσθη τότ' ένα πουλί 'ς ένα δεντρί κρυμμένο, 
ΚΓ άκούσθη νά γλυκαρχινα περί/αρο τραγούδι· 

ί Δέν κελαϊδάει ‘σάν πουλί, σάν άνθρωπος 'μιλάει:

«'Εψές γλυκοκοιμήθηκα κ’ είδα μέσ’ 'ε τ ’ δνειρόμου 
Τής Πόλις τδ καμάρωμα, τής ΙΙόλις τδ παλάτι.
Καί 'ς τήν αύλήτούπαλατιού,‘ς τή μέση, ένα δέντρο. 
Τδ δέντρο 'μοιάζει 'ς τή θωριά, 'ς τδ ψήλος κυπαρίσσι. 
Έχει χρυσά τά φύλλα του, χρυσά καί τά κλαδιά του, 
Είν; χρυσή κ’ ή βίζα του, χρυσή είνε κ'ή κορφή του, 
Καί 'ς τήν κορφή του δλόψηλα κάθεται νιδς λεβέντης, 
Κ’ είνε τής χήρας τδ παιδί,τής χήραε τδ βλαστάρι. 
Ανατολή, καμάρωνε, καί ζηλοφθόνα, Δ  '.σι,
Καί ’ ντύσουμε τα γι,ορτιάτικα, Βυζάντιο ςακουσμένοί 
Μακεδονίτικη γενιά καινούρια ζεφυτρώνει 
ΚΓ απλώνει γιά βλαστάρια τηε ’ε τδ κόσμο βασιλιάδεε, 
Κ ’ είνε τής χήραςτδ παιδί τδπρώτάτης βλαστάρι. 
'Ανοίγει κ' ή Χρυσόπορτα καί διάπλατη προσμένει 
Οί βασιλιάδες νά διαύοϋν μ’ δλόλαμπρα στεφάνια. 
Σκίστε τή γή καί μέσα της κρυφθήτε τρομασμένοι, 
Σαρακηνοί καί Νορμανοί καί Βούλγαροι καί’Ρώσοι!»

Κ θ £ Τ Η Σ  Π α ΛΑΜΑΕ

Ή  Γαλλική Α κα δημία  των ίπιστημών, έγχρίνασα τήν 
πρότασιν τοΰ Παστέρ περί συστά σεω ; ίδιου θεραπευτηρίου 
τών λυσσώντων, πρσεχάλεσε τήν συλλογήν εράνων πρός τού
το· πανταχόθεν δ' άποατέλλονται δαψιλείς έρανοι καί «λπί- 
ζεται οτι εντός βραχυτάτου χρόνου 9ά συναχθή τό άναγκαίον 
ποσόν πρός ίδρυσιν τού θεραπευτηρίου. "Οταν δέ συντελεσθή 
τό έργον, θά μετακομισθή εις τό νέον κατάστημα τό έργαστή- 
ριον τού Παστέρ· ά λλ’ άναντιρρήτω; επί μακρόν θά έλχύη 
τήν προσοχήν καί τήν περιέργειαν τού κοινού ή οικία, εν -ή 
εϋρίσκεται νυν τό έργαστήριον έχεΓνο, όπου έγένοντο αί πρώ- 
ται έρευναι και τά πρώτα πειράματα πρός Ιξεύρεσιν τής θε
ραπεία; τής λύσσης, δε* ιόν έπετεύχθη καί έπεδεβαιώθη ή 
λαμπρότατη καί σωτηρία άναχάλυψις φαρμάκου τής δεινή- 
άσθενείας. "Οθεν τά μάλιστα ένδιαφέρουσαν νομίζομεν τήν ά- 
νάγνωσιν περιγραρής τού Ιργαστηρίου τοΰ Παστέρ, ώς εχει 
νΰν, καί τού τρόπου χαθ’ ίν  γίνεται ό ενοφθαλμισμός. Τήν 
περιγραφήν ταύτην έσταχυολογήσαμεν έξ άρθρου τού γνωστού 
επιστήμονο; Η. (Ιο ΡθΓΥΪΙΙβ, όστις δια βραχέων χαί Ιπιχα- 
ρίτως διδάσκει ταύτα τους άναγνώστας.

ΕΓΤΙ5ΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ Υ ΠΑΣΤΕΡ

Ό  Ιός πχοχσχευάζεται έν τω  ύπογείω τής 
οικίας, δπου τό φως ςίέυ είναι άφθονον. ΙΙολλα 
κλωβίχ ίικτυωτά, ών έκαστον είναι 5ιγιρημ.£νον 
κατά 5ιαζώμ.ατα, κεΐνται επί τραπεζών. Έν έ- 
κάστω ίιαζώυ.ατι υπάρχει άνά εις κόνικλος, 
■/ρησιαεύων εις παρασκευήν τού λυσσικοϋ ίοϋ.
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Διότι έκ πάντων των κονίκλων εκείνων, εί: ον; 
τεχνητώς μεταδίδεται ή φοβερά ασθένεια, γίνε
ται ή προμήθεια τού ίού· τό έργον εξακολουθεί 
άνεύ διακοπής από τριών καί πλέον έτών, καί 
το καινοφανές τούτο έργοστάσιον έχει αφθονον την 
πρώτην ύλην.

’Επειδή έξ έκαστου εκ λύσσης θνήσκοντο; 
κονίκλου ενοφθαλμίζεται ό ίό; εις άλλον, έκ τού
του δέ εις άλλον πάλιν, καί οϋτω καθεξής, ή πα
ραγωγή τού λυσσικού ίου δεν έ'παυσεν, άφ’ δτου 
ήρχισεν ό ΙΙαστέρ τα  πειράμ.ατά του. Έπισκο- 
πούντες τούς κλωβούς βλέπομεν άγωνιώντας κο- 
νίκλους· κατάκεινται ούτοι πρηνείς, άκαμπή ε- 
χοντες τα μέλη· άναπνέουσιν ετι, άλλά μετά 
μικρόν θά έπέλθη 6 θάνατος έκ παραλυτικής 
λύσσης- οί κόνικλοι ούτοι θά χρησιμεύσωσιν εις 
παρασκευήν τού λυσσικού ίου τής αϋριον. Καί 
οϋτω καθ' έκάστην ικανοί τόν αριθμόν κόνικλοι 
θυσιάζονται, όπως προμηθεύσωσιν εις τούς ύπε- 
ράνω αυτών αναμένοντας ασθενείς τό σωτήριον 
φ άρμακον.

Λαμβάνοντες μόριον του προμήκους μυελού 
τού θανόντος κονίκλου, καί ποιοϋντες δι' άβαπτί- 
στου τρυπάνου διάτρησιν τού κρανίου ζώντος 
κονίκλου ένοφθαλμίζουσιν εις τόν εγκέφαλον τού
του τό μόριον τού μυελού, έν ιό ένιζάνει λυσσι- 
κός ιός. Μετά έπτά άκρίβώς ημέρας, θνήσκει έκ 
παραλυτικής λύσσης καί ό κόνικλος, εις ον έγέ- 
νετο ό ενοφθαλμισμός. "Οθεν καθ’ έκάστην 'είναι 
άναγκαϊον νά θυσιάζωνται πάμπολλοι κόνικλοι, 
οπως εχωσιν επαρκή ποσότητα τού μυελού αυ
τών, πρώτης καί ασφαλούς πηγής ιού, τού ό
ποιου είναι γνωστή καί σταθερά ή δύναμις καί 
ή ενέργεια.

Ά φ ' ου οϋτω προμηθευθώσι τόν Ιόν, παρασκευά- 
ζουσιν αυτόν είτα διά τάς ΰποδορείους ενέσεις εις 
τούς νοσούντας. Ή  δέ παρασκευή αϋτη γίνεται 
έν μικροί δωματίω τού υπογείου. Πρό τού π α 
ραθύρου είναι τράπεζα καί παρ’ αύτήν εί; βοηθό; 
τού ΙΙαστέρ· έπί τής τραπίζης κεϊνται δέκα ύά- 
λινα ποτήρια στεγανώς κεκλεισμένα διά χάρτου, 
καί εχοντα έπικεκολλημένας έπιγοαφάς. Τά αγ
γεία ταύτα περιέχουσι τόν παρασκευασθέντα 
Ιόν, εις ού τήν παρασκευήν απαιτείται έργασία 
μιάς καί ήμισείας ώρας περίπου.

’Απέναντι τού παραθύρου πρός τόν τοΐμον 
κεΐται καί άλλ.η τράπεζα, έν ή είσί τεθειμένα 
μ.εγάλα ύάλινα αγγεία, στεγανώς επίσης πεπω- 
μ.ασμένα. Έν τώ  μέσοι έκάστου τούτων φαίνε
ται άνηρτημένον τεμάχιον έρυθρόφαιον, πέπλα— 
τυσμένον, μήκους πέντε ή εξ ύφεκατομέτρων, ό- 
μοιάζον πρός ράκος ταινίας.

Τ ά  τεμάχια έκεΐνα είναι οί μυελοί τών λυσ
σαλέων κονίκλων. Πριονίζοντες τήν σπονδυλικήν 
στήλην τού ζώου, έξάγουσι τόν μυελόν αυτού, δν 
κατατέμνουσιν εις μικρά τεμάχια· καί ταύτα έμ-

I βάλλουσιν εις τά ύάλινα αγγεία, άτινα είναι 
πλήρη ξηροτάτου άέρος καί κωλύουσι τήν είσμώ- 
ρησιν κονιορτού. Οί μυελοί άποξηοαινόμενοι, ά - 
ποβάλλουσι βραδέως καί κατ’ ολίγον τήν δύνα- 
μιν αύτών, ήν θά διετήρουν έπί πολύ, άν ήσαν 
εκτεθειμένοι εν ύγρώ αέρι. Υπάρχει δ ’ έν τοϊς 
άγγείοις συλλογή ολόκληρος λυσσικών μ,υελών, 
άπό τών νωπών, τών αυθημερόν έξαχθέντων, μέ
χρι τών άπεξηραμένων τών έπί δέκα ημέρας εκ
τεθειμένων εις τήν επήρειαν τού άέρος. Ό  ιός 
τών νωπών έχει τήν μεγίστην δύναμιν* ό τών 
έςαχθέντων πρό τεσσάρων ή πέντε ήμερών δια
τηρεί ε”τι ικανήν οξύτητα· ή λυμαντική δύναμις 
τού ιού άρχεται έπαισθητώ; μειουμένη πέρα τής 
έκτης ή έβδομης ημέρας, ώστε τήν δεκάτην 
είναι ελάχιστη.

Οϋτω δε ή δύναμις τού έν έκάστω μυελώ ιού 
είναι γνωστή καί έκ τών προτέρων ώρισμένη.

Ά λ λ ά  τό έργον δέν έπερατώθη· ανάγκη προ
σέτι νά παρασκευασθώσιν αί ύποδόρειοι ένέσεις. 
Ό  βοηθός τού Παστέρ παρασκευάζει ταύτας κα
τά  τον ακόλουθον τρόπον. Έξάγων μετά προσο
χής έξ ενός αγγείου τόν μυελόν, διά τού νήματος 
εξ ού είναι άνηρτημένος, φέρει αυτόν ταχέως εις 
τήν φλόγα λυχνίας οινοπνεύματος, οπως εξαφά
νιση τά έπί τής έξωτερικής έπιφανείας αυτού ένυ- 
πάρχοντα τυχόν μολύσματα. Έπειτα διά ψαλί- 
δος, τήν όποιαν πυρώνει έπίσης εις τήν φλόγα, 
κατατέμνει τόν μυελόν εις τεμάχια μήκους ήμί- 
σεος ύφεκατομέτρου περίπου, καί ταύτα εις λε
πτότερα καί τά  εμβάλλει εί; έν τών ϋαλίνων 
ποτηρίων. Έπί τής τραπέζης εύρίσκονται καί μι- 
κραί ύάλιναι γάστραι κεκλεισμέναι καί πεπλη- 
ρωμέναι δι’ ¿στειρωμένου ζωμού, ε’ ξ ού δηλαδή 
άφηρέθη παν ζωικόν στοιχεΐον. Ό  παρασκευα
στής θραύει τήν άκραν μιάς γάστρας κα! διά 
σωληνιδίου έκμυζα ολίγον έκ τού ύγροϋ, ό'περ έμ- 
βάλλει αμέσως εις τό ποτήριον. Διά τού ζωμ,ού 
εκείνου θά έγχυθή ό λυσσικό; ιός. Δι’ ϋαλίνης 
ράβδου λειούται καί πτίσσεται ό διά τού ζωμ.οϋ 
βεβρεγμένος μυελός, καί άποτελείται οϋτως είδος 
γαλακτώματος, ε'χοντος ύποκίτρινον χροιάν. Διά 
τούτου γίνεται ό ενοφθαλμισμός.

"Οταν εχωσι χρείαν όξυτάτου ιού, λαμβάνουσι 
μυελόν νωπόν, δν παρασκευάζουσι κατά τόν ανω
τέρω τρόπον, όταν δ ’ έχωσι χρείαν ήττονος δυ- 
νάμεως λαμβάνουσιν άπεξηραμένον όσον πα- 
λαιότερος ό μυελός, τόσω όλιγωτέρα ή δύναμις 
αύτού. Τά επί τής τραπέζης ποτήρια περιέχουσιν 
ύγρά παρεσκευασμένα έκ μυελών μιας μέχρι 
δέκα ήμερών. Τεθειμένα κατά τάξιν τά  ποτή
ρια ταύτα φέρουσι τάς έπομένας έπιγραφάς : 28 
Φεβρουάριου, 1 Μαρτίου,2  Μαρτίου,3 Μαρτίου καί 
οϋτω καθεξής, ό έστιν ιός πχρεσκευσμενος έκ μυε
λού τής 28  Φεβρουάριου, ιός μυελού τής 1 Μαρ
τίου κλπ. δηλονότι περιέχουσιν έκαστον ιόν δι

ΕΣΤΙΑ 207

αφόρου δυνάμεως. Πάντα δέ ταύτα γίνονται έν 
μεγίστη τάξει καί προσοχή ώστε δέν είναι δυ- 
«τόν νά συμβή λάθος. Οί μυελοί είναι ήριθμη- 
εένοι, καί τά  ποτήρια φέρουσιν αντίστοιχον αρι
θμόν. Τό έλάχιστον σφάλμα τού πχρχσκευαστοϋ 
θά έπήνεγκε δεινότατα έπακόλουθα.

Παρκσκευχσθέντος τού ιού, έναπολείπεται μ.ό- 
νον ό ενοφθαλμισμός αύτού. Γίνονται δ ’ οί ενο
φθαλμισμοί έν τω ίδιαιτέρφ σπουδαστήρίω τού 

' Παστέρ, συνεχομένω πρός εύρύν άντιθάλαμον. 
Τό σπΟυδαστήριον τού Παστέρ ούδχμώς είναι 
εΰρύχωρον· απέναντι τής εισόδου έχει παράθυρον, 
βλέπον πρός τόν κήπον· δεξιή είναι μία θερμά- 

• στρα, άριστερα δέ πλησίον ετέρου παραθύρου τό 
γραφεΐον τού Παστέρ.

Κομίζονται τά ποτήρια, άτινα άποτίθενται 
επί τινο; τραπέζης, πρό τού μεσαίου παραθύρου.

I Ό Παστέρ κρατεί άνά χεϊρκς κατάλογον, περιέ- 
χοντα τά ονόματα τών νοσούντων. Εις πάντα δη - 
χθέντχ ύπό λυσσώντος κυνός ενοφθαλμίζεται ό ιός 

. άπαξ καθ’ έκάστην πρωίαν έπί δέκχ συνεχείς ή -  
^ μέρας- επειδή δέ ό νέος εμβολιασμό: πρέπει νά έ- 

νέχη ιόν όξύτερον τού έν τω  προηγουμένω, Ιμβο- 
; λιάζονται οί πάσχοντες κατά σειράν. Πρώτοι οι 
[ άρτι έλθόντες εις οϋς ένοφθαλμίζεται ό ασθενέ

στατος ιός, μετ’ αυτούς οί την προτεραίαν εμ- 
βολικοθ έντες καί οϋτω κα,θεφής.

Αύτός ό Παστέρ προσκαλεϊ τούς πάσχοντας. 
—  Ή  πρώτη σειρά, οί τελευταΐον έλθόντες!

I λέγει.
Τήν προτεραίαν είχον έγγραφή εις τόν κ α τά - 

I λόγον οκτώ ’Ιταλοί έκ τών περιχώρων τής Βο- 
νωνίας,συνοδευόμενοι ύπό νεαρού συμπολίτου των 

’ ιατρού, οστις διερμηνεύει τούς λόγους των. Ως 
I πάντοτε σχεδόν συμβαίνει, έφοβήθησκν μή προσ- 
Ρ βληθώσιν ύπό τής λύσσης, δτε είδον οτι ε'θανον 
. αί αγελάδες, τάς όποιας ταύτοχρόνως είχε δήξη 
£ ό λυσσών κύων- είχον δέ δη-χθή πρό τεσσαρά- 
; κοντά ήμερών. «Έρχονται ίσως κατόπιν εορτής, 
I έψιθύρισεν ό Παστέρ σιγαλά εις τό ού; τού ’ Ιταλού 
[ ιατρού. Ά ς  ίδωμεν όμως!» Πρώτοι λοιπόν προ- 
Ρ σήλθον νά έμβολιασθώσιν οί 'Ιταλοί εκείνοι.

Ο καθηγητής Γρχνσέ έκάθητο παρά τήν φέ- 
ί  ρουσαν τά  ποτήρια τράπεζαν. Ό  παρασκευχ- 
I' στής εξέλεξε τό ποτήριον τής 28 Φεβρουάριου, 
» τό πιριέχον τόν άσθενέστχτον Ιόν- πληρώσας δ ’ 

έκ τού ύγροϋ μικρόν κλυστήρα τού Πραβάζ,
υβικού ύοεκατο-

•ην
ήλικίαν. Γυμνωθείσης τής κοιλίας αύτού ό ιατρός 
ίκίντησε διά νυστηρίου τό δέρμα καί ένέχυσε τό 
’τεριεχόμενον τού κλυστήρας διά τού κυψελώδους 

Γ  ιστού. Εντός δύο δευτερολέπτων έγένετο ό έμβο- 
ί βιασμός. Ά λλος τώρα! Ό  μικρός κλυστήρ πλη

ρωθείς καί πάλιν, έκενώθη τάχιστα κατά τόν

αύτόν τρόπον. Μετά τού; ’ Ιταλούς προσήλθον 
'Ρώσσοι, Γάλλοι.

—  Έτελειώσαμεν, είπεν ό Παστέρ. Ή  δευ- 
τέρα σειρά τώρα.

Τό ποτήριον άντικατεστάθη διά τού φέροντος 
χρονολογίαν 1 Μαρτίου, τού περιέχοντας τόν κα
τάλληλον ιόν πρός δεύτερον ενοφθαλμισμόν.

—  Ά πό ποιον μέρος σάς εμβόλιασα χθες; ή- 
ρώτησεν ό Γκρανσέ τόν πρώτον κληθέντα.

—  Ά πό τό δεξί, άπεκρίθη ρωμαλέος γέρων, 
δηχθείς ύπό κυνός πρό μιάς έβδομάδος.

— Γυρίσατε λοιπόν άπό τό αριστερόν.
Καί έν ριπή οφθαλμού ένωφθάλμισε τόν ιόν, ό 

δέ γέρων άπήλθε μειδιών εύθύμως. Γίνεται δ ’ ό 
ενοφθαλμισμός τήν μίαν ημέραν δεξιόθεν τού όμ- 
φαλού, τήν δ ’ έτέραν αριστερόθεν, πρός αποφυ
γήν ερεθισμού τού δέρματος έκ τών αλλεπαλλή
λων έν τφ  αύτω μέρει ενέσεων. Ένωφθαλμίσθη 
ό ιός καί εις τούς άποτελούντας τήν δευτέραν 
σειράν.

Ή  πρόσκλησις εξακολουθεί. Τρίτη σειρά. Πο- 
τήριον τής 2 Μαρτίου. Πολλά παιδίχ έν τή σει
ρά ταύτή, καί έπομένως πολλοί κλαυθμηρισμοί.

Τό παιδίον άνθίσταται, άλλ’ οΰδέν ήττον ό έν- 
οφθαλμισμός γίνεται διά χειρός ασφαλούς- αί 
κραυγα’ι διπλασιάζονται.

  Έ ,  πέρασε πλέον! λέγει ό Παστέρ πρός
τόν μικρόν, Οωπεύσας αύτόν. Καί άνοιξα; συρ- 
τάριον περιέχον χαλκά κέρματα ε'λαβέ τινα καί 
τά έδωκεν εις τό παιδίον. Τρέχα τώρα νά πά- 
ρης γλυκά, προσέθηκε, καί νά γυρίσης αϋριον 
νά σού δώσω καί άλλα.

Καί τό συρτάριον ήνοίχθη πολλάκις πρός τόν 
αύτόν σκοπόν.

Έν γένει οί ενήλικοι φαίνεται, ότι ούδαμώς 
αισθάνονται πόνον τινά έκ τού ενοφθαλμισμού- 
άλλως δέ συνίστχται ούτοςεί; άπλήν αμυχήν τού 
δέρματος καί κατ’ ούδέν διαφέρει τού πρός προ- 
φύλαξιν τής ευλογίας ένοφθαλμισμού. Τινές όμως 
φαίνονται λίαν πεφοβημένοι, όταν τό πρώτον 
προσέρχωνται- άλλοι τούτων είναι κάτωχροι καί 
συστέλλουσι τά  χείλη, άλλοι συνοφρυούνται. Με
τά  τόν δεύτερον όμως καί τρίτον ένοφθαλμ.ισμ.όν, 
ουδόλως ταράσσονται πλέον. Παίδες καί κορά
σια προσέρχονται πρός τόν ιατρόν άφόβως καί α 
παθώς. Εις άγυιόπαις δωδεκαετής τήν ηλικίαν 
είχεν απογύμνωση την κοιλίαν του- τό νυστήριον 
ι ιγ ε ι εισχώρηση έν ϋφεκατόμετρον εις τό δέρμ.χ 
του, οτε είδε φεύγοντα ένα τών συντρόφων του.

—  Βρέ καρτέρα μ ε ! άνέκραξε πάση δυνάμει, 
έν ώ διά τού κλυστήρας έγίνετο ή ένεσις. Περα- 
τωθείσης δέ ταύτης, έζώσθη έν μεγίστη σπουδή, 
καί τό ε'βαλεν εις τά  τέσσερα, τό δή λεγόμενον. 
Προδήλως δεν ήσθάνθη πόνον.

—  Κάποιος λείπει άπό χυτήν τήν σειράν, εί-
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πεν δ Παστίρ, δστις έκάστοτε παρατηρεί μετά 
προσοχή: τον κατάλογον.

’Αληθώς, ταλαίπωρο; τις γρχϊα, στενοχωρη- 
θείσα έν τω άντιθχλάμω είχε λιποθυμήση. Την 
έξήγαγον παραυτζ είς την αυλήν, οπου συνήλθεν 
ε’.ς έαυτήν. Τό έν τω  ¿ντιΟαλάαψ παντοδκπόν 
πλήθος τών νοσούντων καί των συγγενών αύτών, 
ή όσμή τών φαρμάκων, έζάλ.ισαν τήν ασθενή ε
κείνην γραίαν, ήτις θά είχε τούλάχιστον εξήκοντα 
πέντε ετών ηλικίαν. ΓΙροσήλθεν 5μως μετ’ ολίγον, 
τό νυστήριον ¿κέντησε τό δέρμα της, άνεπαίσθη- * 
τος μορφασμός συνετάραξε τάς όυτίία; του προ
σώπου της, καί απήλθεν ήσυχωτέρα ή πριν.

Έφθάσαμεν είς τήν τελευταίαν σειράν· οϊ α
σθενεί; επί εννέα ημέρα; ύπέστησαν εννέα ενο
φθαλμισμούς, ών οί τελευταίοι περιείχαν ιόν όξύ- 
τατον. Έπρόκειτο λοιπόν να ένοφθαλμισθή είς 
αυτούς ιός πολλώ ισχυρότερος του έν τω σίελοι 
τοϋ δήξαντος αυτούς κυνός. ΙΤάντες είσί φαιδροί 
καί μετά χ*ρϊς προδήλου προσέρχονται πρός τον 
ιατρόν. Καί δικαίως χαίρουσι, διότι τοϋ λοιπού 
οϋδένα εχουσι φόβον τής λϋσσης.

Κατά την ημέραν ταΰτην 70 περίπου ασθενείς 
προσικλήθησχν ύπό τοϋ ΓΙαστέρ, ό δέ ιατρός 
Γρανσέ άπό της ένδεκάτης καί δέκα λεπτών 
πρό μεσημβρία; μέχρι τής μεσημβρίας καί εί
κοσι λεπτών έποίησεν 70  ενοφθαλμισμούς. Καί 
τούτο επαναλαμβάνεται καθ’ έκάστην μετά πολ- 
λοϋ ζήλου, ακρίβειας καί υπομονής.

ΘΑ ΓΕΙΝΗι ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Πασαι αί Μοϊρκι είχον συνέλθη περί τό λί- 
κνον νηπίου τινός.

Ό  πατήρ καί ή μήτηρ ήκουον έν συγκινήσε 
καί σεβασμω τάς προρρήσεις των:

«Παιδίον, θά γείνη; μέγας, ώραϊος, θά φορέ- 
σης χρυσούν διάδημα· θά γείνης ήρως, τό πλή
θος θά σ' άνευφημήση καί οί θαυμασταί σου θά 
σύρωσιν ένθουσιώόεις τό άρμα σου· θά κάμης 
του; “λαούς νά γελούν, νά κλαίουν, νά τρέμουν, 
νά φρίσσουν· οί ποιηταί θά σκορπίσουν τούς μαρ
γαρίτας αύτών πρό τών ποδών σου· διά τής λύ
ρας των θά υμνήσουν τήν δόξαν σου ., .Θ ' άγ α - 
πηθής ύπό εκατόν ήρωίδων. Τό δηλητήριον καί 
τό έγχειρίδιον θά ώσι ανίσχυρα κατά σοϋ. Ή  
φήμη σου θά διέλθη τά όρη καί τού; ωκεανούς.

Ή  μήτηρ συγκεκινημένη έγονυπέτησε δπως 
εύχαριστήση τήν Μοίραν.. .Ά λ λ ’ ή θύρα ήνοίχθη 
βιαίως, και ή Μοίρα τής αθανάτου δόξης έπε- 
φάνη.

—  Λεν δύναμαι ν' άφαιρέσω τά  δώρα τών 
άλλων αδελφών μου· άλλα διά νά σάς τιμω
ρήσω διότι μ ’ ¿λησμονήσατε, Ιδού τί προλέγω :

σ Τά χρυσά διαδήματα θά είναι άπό ναστόχαρ. 
τον θ’ άγαπήση, θά κλαύση, θά γελάση, άλλα 
διά ξένης θελήσεως. Καί αύτοί οί έπευφημοϋντες 
αύτόν θά τω  άρνηθού·/ τήν έκτίμησιν, τήν ό
ποιαν απονέμουν είς τούς κοινού; πολίτας. Ά φ ' 
ού φθαση είς τόν κολοφώνα τής δόξης, δ λαός, 
τού όποιου θά είναι τό είδωλον, θά τόν κατακρή
μνισή καί φρίσσοντα ακόμη άπό τάς έπευφημίας 
τής προτεραίας, Οά τόν σύρη όπίσω τού άρματος 
τοϋ νέου ήρωος. Ή  δάφνη θά ραρανθή διά παν
τός έπί της κεφαλής του, θ' άποθάνη δέ περίλυ
πος, λησμονημένος καί δέν Ο’ άφήση τίποτε τίποτε 
κατόπιν του. ..

—  Τί θά γείνη λοιπόν; άνέκρχξεν έντρομο; ό 
πατήρ.

—  θ ά  γείνη ηθοποιός!
Τότε ήρέμ,α άνηγέρθη τ  Μοίρα τοϋ θανάτου.
—  Παιδίον, έγώ θά σ' έκδι/ήσω. είπε· μετά 

τόν θάνατόν σου δ ηθοποιός οστις Οά σε διαδεχθή, 
θά συντριβή ύπό τό βάρος τής άναμ· ησεώς 
σου ! . .
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Έν Νέα Ύόρκη συνετελέσθη έσχχτω; εργον δη
μοτικόν -/ρησιμώτατον, άλλα καί πολυδχπανον. Κχ- 
τεσχευάσθη δεξαμενή τεραστίου μεγέθους πληρουμένη 
ϋδατος θαλασσίου, οι’ ού κατασίέννυντχι αί χυρκαϊχί, 
καταβρέχονται πασχι α! οδοί τή; πόλεω; καί καθα
ρίζονται αί υπόνομοι αύτής. Ί Ι  δεξαμενή αύτη κυκλι
κού σχήματος κχί εκ μεγάλων λίθων ¿κτισμένη έχε: 
διάμετρον 80 μέτρων, ύψος 106, καί χωρητικότητα 
54,480 κυβικών μέτρων' το πάχος τοϋ κτίομχτο; 
εινε 6 μέτρων- άντλίαΐ 1750 ίππων δυνάμεω; εργά
ζονται πρός πλήρωσίν αυτής. Έ κ  τή; δεξαμενή; ταΰ- 
τη; άναχωροΰσι σωλήνες διαμέτρου 203— 507 χιλι
ομέτρων, διοχετεύοντες τό ΰίωρ προς πάσας τάς διευ
θύνσεις Τό τεράιτιον τοΟτο κτίριο·/ καί δ  τρόπο: τή; 
διοχετεύσεως και χρήσεω; του ϋδατος έξησφάλισε τήν 
Νέα·/ Τόρκην άπό των πυρκχϊών, χορηγεί οέ καί ά
φθονο·/ ύδωρ, χρηιιμεϋον τά μέγιστα προ; βελτίωσιν 
τών όρων τή; υγιεινής, καί αύτών τών αποκεντρών 
κχί τών μάλιστα ακαθάρτων συνοικιών τής πόλεως.

Κατά τήν άρτίω; δημοσιευθεΐσχν ΙκΟεσιν τής κχ- 
ταοτάσεως τής έν I Ιχρισίοις Εθνικής βιβλιοθήκκς ο 
αριθμός τών κατά τό παρελθόν ετοο άναγνωστών έ·/ 
τή βιβλιοθήκη τχύτη άνήλθεν είς 13] χιλιάδας, τών 
δέ άναγνωσθέντων βιβλίων είς 368000. Ό  ολικός 
άριθμός τών βιβλίων, οσα περιέχει ή ’Εθνική βιβλιο
θήκη είναι 2200000. ΊΡπελογίσθη δέ ότι τά μεν είς 
μέγα σχήμα βιβλία κατέχουσι χώρον 5232 μέτρων, 
τά εις τέταρτον (ήτοι εις τό σχήμα τή; «Έ σιίχ ;») 
5298 μέτριο; καί τά είς όγδοον ή μικρότερο·/ σχήμα 
23494 μέτρων.
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