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'E r τώ οίχω Νορβηγού ά.ΐιέως.
Ό οϊκίσκος του Έρσεβον, ώς ξάντες οί έν Νορόη, έχει στέγην έκ χορτοπλίνθου, είνε δ ’ ώκοδο¡/ημένος διά πελωρίων κορμών έλάτης κ ατά τόν
άρχαΐον σκανδιναυικόν ρυθμόν· τουτέστιν άποτε
λείται εκ δύο μεγάλων δωμάτων κεχωρισμένων
διά μεσαίου διαδρόμου φέροντο; είς παράπηγμα,
ύφ" δ προφυλάσσονται τά άκάτια, τά δίκτυα καί
οί σωροί των όορσέ.Ι, ήτοι μικρών ονίσκων της
Νορβηγίας καί ’Ισλανδίας, τούς όποιους έλισσουσι
[ σπειροειδώς άφ’ ού άποξηρανθώσι καί π αραδίδουσιν είς τό έμπόριον ύπό το όνομα ραι·ό<ρΙς
(στρογγυλοί ιχθύς).
Έ κατΙρα τών αιθουσών χρησιμεύει συγχρόνως
ι ώς εντευκτηρίου καί ώς κοιτών. Εντός έρμαρίων
έν τοίς ξυλίνοις τειχώμασι κατασκευαζομένων
Γ έγκλείουσι τήν κλίνην άποτελουμένην έκ στρω
μνής καί δερμάτινων επικαλυμμάτων, άτινα μό
νον την νύκτα εξάγονται έκεΐθεν. Ή τοιαύτη
διάταξις ώς καί τό ανοικτόν χρώμα τών φατνω
μάτων καί ή φαιδρότης τής υψηλής εστίας, έν
f γ άπαύστως καίει ζωηρόν πυρ, παρέχει καί είς
τάς μάλλον πενιχράς κατοικίας καθαρότητα καί
οικιακήν ευπρέπειαν άγνωστον είς τούς χωρικούς
τής μεσημβρινής Ευρώπης.
Τήν εσπέραν, περί ής ενταύθα ό λόγος, άπασα
ή οικογένεια έκάθητο περί τήν εστίαν, έφ’ ής έν
κολοσσιαία χύτρα ε"βραζε μίγμα τι οΙ.Ι.Ισα ΙΛατ
καπνιστής μαινίδος, σολωμού, καί γεωμήλων. Ό
Έρσεβον καθήμενος έπί υψηλής ξύλινης έδρας επλεκε δίκτυον,ώς άναλλοιώτως από μακροϋ συνείθιζε
νά πράττγ, ίίτε δέν εύρίσκετο είς άλιείαν ή δεν
κπεζήραινε τούς ιχθύς. Ή το τραχύς ναύτης, ού
τό πρόσωπον είχε ψήση ό παγερός τών πόλων
βορράς, μεσοπόλιο; τήν κόμην εί καί έν πάση ε’ τι
ακμή τής ηλικίας του. Ό υιός αυτού "Οθων,
ύψηλός δεκατετραετής μείραξ, οστις ώμοίαζε
κατα πάντα πρός τον πατέρα του καί έφαίνετο
“ ροωρισμένος νά καταστή ομοίως έξαίρετος
τ ο μ ο ς
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αλιεύς, προσεπάθει νά είσδύση είς τά μυστήρια
τής μεθόδου τών τριών, πληρών αριθμών ά β ά κιόντι διά τής πλατείας του χειρός, ήτις έφαί
νετο μάλλον έξωκειωμένη είς τόν χειρισμόν τής
κώπης ή τού πετροκονδύλου. Ό “Ερικ, κύπτων
έπί τής τραπέζης, άνεγίνωσκε συντόνως ογκώδες
ιστορικόν βιβλίον οπερ είχε δανείση εις αυτόν ό
Μαλάριος. Ε γ γ ύ τα τα αύτού ή Κατρίνα "Ερσεβον, ή άγαθή οικοδέσποινα, έ'νηθεν ήσύχως μέ
τήν άνέμην της, ένώ ή μικρά Β άνδα, ξανθή κορασίς δέκα μέχρι δώδεκα έτών, καθημένη έπί
σκαμνιού έπλεκε μετά ζήλου χονδρόν περιπόδιον
δι’ ερυθρού έρίου. Εί; τούς πόδας αύτής εύσωμος
κύοιν κιτρινόλευκος λασίαν ώς προβάτου έχων
δοράν, έκοιμάτο συνεσπειρωμένος.
Από μιάς ώρας τουλάχιστον ή σιγή δέν είχε
διακοπή, δ δέ χαλκού; λαμπτήρ δ ι’ ιχθυελαίου
τρεφόμ.ενος έφιότιζεν ήσύχως διά τών τεσσάρων
γλωσσίδων του τήν ήρεμον έκείνην κατοικίαν.
Τό αληθές δμως είνε ότι ή σιγή αύ’τη ένέβαλλεν είς αδημονίαν τήν κυράν Κατρίναν, ήτις
άπό τινων στιγμών έξεδήλου διά ποικίλων συμ
πτωμάτων τήν ανάγκην νά λύση τήν γλώ σ
σαν της.
Έπί τέλ.ους δέν άντέσχε πλέον.
— Φθάνει τόση δουλειά άπόψε ! είπεν.Εινε
ώρα νά βάλωμε τραπέζι καί νά δειπνήσωμε.
Ο “Ερικ ουδόλως διαμαρτυρηθείς έλαβε τό
ογκώδες βιβλίον του και έπλησίασεν είς τήν ε
στίαν, έν ώ ή Βάνδα, καταθεϊσα τό περιπόδιον
διηυθύνθη πρός τά όψοφυλάκιον άφ’ ού ήρξατο
λαμβάνουσα πινάκια καί κοχλιάρια.
— Λοιπόν, “Οθων, έξηκολούθησεν ή οικοδέ
σποινα, δ “Ερικ μας άπήντησε καλ,ά σήμερα είς
τον ιατρόν, αΐ;
— Κ α λ ά ; άνέκραξεν δ Ό θ ω ν ένθουσιωδώς.
Τ ά είπε σάν βιβλίο!Δέν εΐξεύρω πού τάβρηκε τό
σα πράγματα καί τού τ ά έλεγε I. . . "Οσον τόν
έρωτούσε ό ιατρός τόσω περισσότερα έφαίνονταν
πώς εϊξευρε. . .Ν άβλεπες τόν Μαλάριον, σού είχε
ένα κ αμ άρι!
— Κ ’ έγώ ήμηνπολύ ευχαριστημένη,είπε σοβαρώ; ή Βάνδα.
"Ολοι μας

ήμεθα ευχαριστημένοι, έξηκο37

Ε
Σ
Τ
ΙΑ
210

Ε
Σ
Τ
ΙΑ

λούθησιν δ Ό θω ν. Νάβλεπες, μητέρα, πώς όλοι
— Νομίζω ότι έχεις δίκαιον νά λυπήσαι τά
χκούαμεν με ανοικτό σ τό μ α ! . . . "Ενα φόβο εί
κέρδη πού είχες άλλοτε, πατέρα, είπεν,άλλά δέν
χαμε μόνον μήν έλθη ή σ^ρά μας κ' έξετάση
έχεις πολύ δίκαιοννά κατηγορής τόν ιατρόν Σ βα καί η μ ά ς. . . Μα δ Έρικ 5 έν ¿φοβούνταν καθό
ρυεγκρόνα ότι σού τά ώλιγόστευσε. Τό λάδι τού
λου, δός του κ' ε”λεγε,’σάν νά ήιο δ ίδιος δ Μ αεργοστασίου του δέν είνε καλλίτερο α π ’ αύτό πού
λάριος.
κάμνομεν εις τ ά σπίτια ;
— ’Εγώ θαρρώ ότι δ διδάσκαλός μας δ Μ α— Αί, ναι,είνε πλέον καθαρό. . .τίποτε ά λ λο...
λάριος είμπορεϊ νά τά βάλη μέ τον ιατρόν, καί
Δέν μυρίζει ^ετσίνα όπως τό ¿δικό μ α ς !. ..Κ α ί
οτι είνε σοφός άνθρωπος! είπεν δ “Ερικ, ον οί π υ 
δι’ αύτό χωρίς άλλο, τό προτιμούν ολαις αί χαϊδεκνοί καί ε’ κ τοϋ συστάδην εκείνοι έπαινοι παρημέναις τών π ό λ εω /.. .Μ ά κόπτω τό κεφάλι μου άν
νώχλουν.
| ώφελή περισσότερον τού; αρρώστους άπό τό έδι
Ο γέρων αλιεύς έπεδοκίμασε διά μειδιάμα
κό μας, ά π ’ εκείνο πού έκάμναμεν άλλοτε ! . . .
τος τούς λόγους τοϋ παιδιού.
— Αύτό δέν τά είξεύρω,είξεύρω μόνον οτι τό προτιμ.οϋν ! Καί έπειδή είνε πολύ ώφέλιμ.ον ιατρικόν,
— Έ χ εις δίκαιο, παιδί μου, είπε, χωρίς νά
είνε μεγάλον προτέρημά του νά πίνεται εύκολα καί
σταματήση τήν εργασίαν τών τυλωδών χειρών
νά αίσθάνωνται οσον τό δυνατόν όλιγωτεραν αη 
του. Ό κύρ Μαλάριος είμπορεϊ νά βάλη τα γυα
δίαν όσοι τό πίνουν. Αν λοιπόν ένας Ιατρός εύρη
λιά εις ολους τούς ιατρούς, άν θελγι! . . . Καί νά
τό μέσον νά όλιγοστεύση τήν άη δίαν του δέν έχει
σού είπώ κ’ ένα άλλο, αυτός δέν μεταχειρίζεται
χρέος νά έφαρμόση τήν άνακάλυψίν του, καί νά
την επιστήμην του διά νά παιρνη τό ψωμ.ί από
εΰκολύνη τούς άρρώστους ;
το στόμα τών πτωχών σάν κάποιοι άλλοι.
Ό Έρσεβον έ'ξεε τό ούς του.
— Πατέρα, έζημίοισε κανένα δ ιατρός Σ β α — Δέν λέγω, είπεν ώς νά έλυπείτο διότι ε“καμνε τήν δμολογίαν ταύτην, δέν λέγω, ώ ; ιατρός
— Α ϊ.. .δέν είξεύρω άν τού ήλθε περίστασες
ενκαμε τό χρέος τ ο υ .,.Μ ά αύτό δέν είνε λ ό 
νά. τό κάμτ) καί δέν τώ κ α μ ε. . . Μά εγώ πού
γο; νά μήν άφίνη τούς πτωχούς ψαράδες νά ζήσουν...
σού δμιλώ, θαρρείς οτι είδαμε εϋχαρίστησιν αυ
— ’Ε γώ ε'νόμ,ιζα ότι τό έργοστάσιον τού ιατρού
τό τό εργοστάσιο πού καπνίζει νύκτα ήμερα έκεΐ
’ πάνωψηλά εις τήν ακρογιαλιά; Ή μητέρα σου ) δίδει εργασίαν εί; τριακοσίους,ένφ πριν, τόν και
ρόν οπού λέγεις, δέν ήσαν ούτε είκοσι ψαράδες,
είμπορεϊ νά σού είπή πώς άλλη φορά έκάναμε
είπε δειλώς δ Έρικ.
ημείς οί ίδιοι τό λάδι μας καί τό ε’πωλούσαμεν
— “Ισα, ίσ α ! δι’ αύτό καί ή τέχνη μας π ά εις τό Βέργκεν έως έκατόν πενήντα καί διακόσιες
γει κατά διαβόλου! άνέκραξεν ό "Ερσεβον.
κορώνες τό χρόνο. Τώρα όμως κανείς δέν αγο
— Τό φαγεϊ είνε 'ς τό τραπέζι, ελάτε ! είπε
ράζει πλέον τό μαύρο λάδι μ ας ή δίδουν τόση
τότε ή Κατρίνα, ίδούσα ότι ή συζήτησις έξήμικρή τιμήν πού δέν αξίζει τόν κόπον νά πηγαί
νει κανείς νά θαλασσοπνίγεται. Τό λοιπόν, θέ
πτετο ύπέρ τήν επιθυμίαν της.
λοντας καί μη θέλοντας, πωλούμεν τά ψάρια εις
Ό “Ερικ έννοήσας ότι μείζων επιμονή ήτο ά νάρμοστος ούδεν άντέταξεν εις τό επιχείρημα τού
τό έργοστάσιον καί δ Θεός είξεύρει πλέον τί
Έρσεβον καί έκάθησεν εις τήν συνήθη παρά τήν
κάμνει δ επιστάτης τοϋ ιατρού διά νά μάς τά
πάρη δσο είμπορεϊ φθηνότερα!. . . Μόλε; ξεκα- | Β άνδα/ θέσιν του.
θαρίζω σαρανταπέντε χορώχες τον χρόνο έν ώ
— Ειδα ότι δ Ιατρός καί δ διδάσκαλός μας
ομιλούν μέ μεγάλην οικειότητα· είνε πολύς και
παιδεύομαι τρείς φορές περισσότερο άπό πρώ
ρός πού γνωρίζονται; είπεν δ “Ερικ όπως δώση
τ α ! . . . Τίνά σού π ώ ! αύτό δέν είνε δίκαιο πρά
άλλην τροπήν εις τήν συνδιάλεξιν.
γμα καί δ ίατρο; θά ε”καμνε πολύ καλλίτερα νά ια
τρεύει τούς αρρώστους του εις την Στοκόλμην
— Βέβαια, άπεκρίθη δ άλιεύς καθήσας εις
παρά νάρχεται εδώ καί νά παίρνει τήν δουλειά
τήν τράπεζαν. Καί οί δύο έγεννήθησαν εις τήν
μας άπό τά χέρια μας καιν’ άρπάζ-ε) τό ψωμ.ί άπό
Νορόην καί ακόμη τούς ενθυμούμαι τόν καιρόν
τό στόμα μας !
οπού έπαιζαν εις τήν πλατείαν τού σχολείου, αν
Σιωπή έπήλθε μ.ετά τούς πικρού; τούτους λό
καί ήσαν μεγαλείτεροί μου έως δέκα χρόνια. Ό
διδάσκαλός σου δ Μαλάριος ήτο υιός τοϋ τότε
γους. ’Επί τινας στιγμάς ήκούετο μ,όνον δ κρότος
ιατρού μας καί δ ιατρός υιός ενός απλού ψαρά.
τών κινούμενων ΰπό τής Βάνδας πινακίων, ενώ
Ά λ λ ά έπήγε εμπρός άπό τ ό τε ! Λέγουν ότι ε'χει
ή μήτηρ αύτής ε'κένου τό περιεχόμενον τής χύ
έκατομμύρια τώρα καί ότι έκτισε·/ εις τήν Σ το
τρας εντός πελώριας χωμάτινης λοπάδος.
κόλμην ένα αληθινό π α λ ά τ ι ! .. Ως τόσο τί εύ
Ό Έρ'.κ έσκέπτετο βαθέως περί όσων είχεν
είπη δ πατήρ του. Πλεϊσται αντιρρήσεις έγεννήμορφο πράγμα πού είνε ή σ π ο υ δ ή !..
θησαν εις τό πνεύμά του, επειδή δ ’ ήτο άθώον
Μετά τόν άφορισμόν τούτον δ άγαθός άλιεύς
ήτοιμάζετο νά βυθίση τό κοχλιάριόν του ε!ς το
καί ειλικρινές παιδίον δέν έδίστασε νά τάς έκφράση.
πλήρες ιχθύων καί άχνιζόντων γεωμήλων πινάρυεγκρόνα; ήρώτησε περιέργως δ Έρικ.

χιον, δτε αίφνίδιον κρούσμα έπί της θύρας κατέστειλε τό κίνημα τούτο τής χειρός του.
’Επιτρέπετε νά έμβω, κύρ "Ερσεβον; ήκούσθη άπό τού διαδρόμου φωνή ήχηρά. Χωρίς
¿έ ν’ άναμείνη τήν άδειαν, εκείνος άκριβώς περί
ον πρό μικρού έγίνετο λόγος, είσήλθεν εις τήν αί
θουσαν συναποκομίζων σφοδράν ριπήν παγερού άέ-
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.— Ό κύριος Σβαρυεγκρόνα! ανέκραξαν τά
τρία πχιδία,έν ώ δ πατήρ καί ή μήτηρ άνηγέρΟησαν έν σπουδή.
• — ’Αγαπητέ μου Έρσεβον, είπεν δ ιατρός
λαβών τήν χείρχ τού άλιέως, πολλά έτη ε'χομεν
νά ίδή δ εις τόν άλλον μας· άλ λά δέν ¿λησμό
νησα τόν καλόν σας πατέρα καί ένόμισα ότι δύ
ναμαι νά έλθω νά σάς ίδω ώς παιδικός σας φίλος.
Ό άξιόλογος άλιεύς, άμηχανών πως έπί τή
ιαμνήσει τών κατηγοριών ά ; είχεν έκστομίση
τά τού Ιατρού, ήγνόει τί ν άπαντήση εις τους
ίγου; τούτους. Ήρκέσθη λοιπόν νά θλίψη τήν
χεϊρα αύτού μειδιών άμα μετ' άδολου φιλοφρο
σύνης, δτε προσέδραμεν ή άγαθή του σύζυγος.
— Γρήγορα “Οθων, Έ ρικ, βοηθήσετε τόν έξοΚ χώτατον νά βγαλη τήν γούνάν του, καί σύ, Βάν[ δα, βάλε ένα πιάτο άκόμη, είπέν ή Κατρίνα φι(, λόξενος ώ ; πάσαι αί οΐκοδέσποινχι τής Νορβηγί
ας. Κύρ ιατρέ, θά τιμήσετε, πιστεύω, τό π τ ω 
χικέ δείπνο μας . . .
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— Σ ά ς βεβαιώ οτι δέν θά έλεγα όχι άν είχα
καί τήν παραμικρά·/ ορεξιν, διότι δ σολωμό; έκεϊνος μού φαίνεται πολύ ορεκτικός... Ά λ λ ’ έχω
φάγη προ μεάς ώρας μέ τόν φίλον μου Μαλάριον καί δέν θά ήρχόμην εδώ άν ε’νόμιζα ότι
τρώγετε άκ όμ η. . . Ά ν θέλετε νά μ.' εύχαριστήσετε, σάς παρακαλώ νά καθήσετε εις τό τραπέζι καί νά εξακολουθήσετε τό φαγητόν σας ώς
να μήν ή μην έδώ.

— Ώ , ιατρέ μου, είπεν ΐκετευτικώς ή γυνή,
¡τάρετε καν μερικά; σνόργες ή κανένα τσάϊ.
— “Ας είνε, πίνω ένα τσάϊ άλλά μ.έ τήν συμ[ φωνίαν ότι θά δειπνήσετε πριν,είπεν δ ιατρός κα
θήσας εις τήν μεγάλην έδραν.
Παρευθύς ή Βάνδα ε”θηκε κρυφίως τήν έψάνην
πλήρη ϋδατος έπί τής πυράς καί εξηφανίσθη ώς
σίλφη εις την παρακειμένην αίθουσαν, έν ώ άπασα ή οικογένεια κατανοούσα έξ όρμεμφύτου ά βρότητος οτι δυσηρέστει τόν ξένον της άν έπέμενεν έπί μάλλον, ήρξατο τού δείπνου.
Μετά δύο λεπτά δ ιατρός άνέλαβε πάσαν αυ
τού τήν άνεσιν. Ύποδαυλίζων τό πύρ τής εστίας
καί θερμαίνων τούς πόδας του εις τάς φλόγας
τών ξηρών ξύλων, τά όποια ή Κατρίνα είχε διψη
; ε’-ς αυτήν πριν καθήση εις τήν τράπεζαν, συνδιεάεγετο περί τού παρελθόντος, περί τών άποθανόντων γερόντων, περί τών έπιζώντων, περί τών με
ταβολών, αίτινες είχον έπέλθη εις τήν χώραν καί
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εί; αύτό τό Βέργκεν. Ώμίλει μετά πλήρους
πλέον οίκειότητος.καί, τό περιεργότατον,είχε ήδη
κατορθώση νά διασκεδάση τήν δυσπιστίαν τοϋ
Έρσεβον— ό’τε ή Βανδα είσήλθε κρατούσα ξύ λινον δίσκον μετά μ,ικρών επ’ αύτού πινακίων
καί προέτεινεν αύτον τόσον έπιχαρίτως ιύστε κα
τέστη εις αυτόν αδύνατον όλως ν' άρνηθή.
Έ ν τοίς μικροί; έκεΐνοις πινακίοις ήσαν αί περίφημ.οι σ>·όργες τής Νορβηγίας— άποτελούμεναι
έκ λωρίδων κρέατος καπ/ιστού ταράνδου, καί
μ.αινιδων παρεσκευασμένων μέ έρυθρόν πέπερι,
λεπτών τεμαχίων μέλανος άρτου, τυρού, καί
άλλων αρτυμάτων τραχέων τήν γεϋσιν,— α'ίτινες τρώγονται ώ ς ορεκτικόν.
Τόσον δε καλώς ¿ξεπλήρωσαν αύται τόν προο
ρισμόν των ώστε δ ιατρός, δ κατ' άρχάς έξ αβρο
φροσύνης μόνον γευθείς αυτών άνέλαβε τήν όρεξίν
του όπως τιμήση τό έξ άγριοσυκαμ-ίνων γλύκισμα
διά τού όποιου τήν έντεχνον κατασκευήν δικαίως
ύπερηφανεύετο ή Κατρίνα· ύπό τοιαύτης δέ κατελήφθη δίψης,ώστε επτά ή οκτώ κυαθίσκοι τείου
άνευ σακχάρεως μόλις ήρκεσαν νά την κ α τα σβέσωσι.
Ό "Ερσεβον τότε ήνοιξε πίθον εξαίρετου σχιέίαρ. όπερ είχεν αγοράσει παρά τινος'Ολλανδού.
Περατωθέντος οότω τού δείπνου δ άλιεύς έδωκεν
εις τόν ιατρόν πελωρίχν πίπαν, ήν ούτος ¿πλή
ρωσε καπνού καί ¿κάπνισε πρές γενικήν ¿πάντων
ευαρέσκειαν.
’Ανωφελές νά είπωμεν ότι έν τοιαύτη κα
ταστήσει τών πραγμάτων καί ή έλαχίστη
έπιφύλαξις καί ψυχρότης πρό πολλού είχον εξαλειφθή, καί ότι δ ιατρός έφαίνετο ώς άποτελών
μέρος τής οικογένειας. Έγέλων, συνδιελέγοντο έλευθέρωςώς κάλλιστοι καί παλαιοί φίλοι, άχρις ού
τό παλαιόν ξύλινον ώρολόγιον έσήμανε τήν δ ε κάτην.
— Έπέρασεν ή ώρα, βλέπω, είπε τότε δ ια
τρός. “Αν θέλετε, στείλατε τά παιδιά νά π λ α γιάσουν,διότι έχαμ.εν νά δμιλήσωμεν περί σοβα
ρών πραγμάτων.
Εις έν νεύμα τής Κατρίνχς δ “Οθων, δ Έρικ
καί ή Βάνδα έκχλ-ηννύκτισχν πάντας καί ά πήλθον.
— Χο/ρίς άλλο θ’ άπορήτε διχτί ήλθα άπόψε
έδώ , έξηκολούθησεν δ ιατρός, μ.ετά στιγμιαίχν
σιγήν, προσηλών τό οξύ αύτού βλέμμα έπί τοϋ
"Ερσεβον.
— "Οποιος έλθη 'ς τό σπίτι μου καλώς νά δρίση, είπεν άποφθεγματικώς δ άλιεύς.
— Ναι, είξεύρω ότι ή φιλοξενία δέν ε”φυγεν ά 
κόμη άπό τήν Νορόην! . . Ά λ λ ά τέλος πάντων
θά είπατε μέσα σας ότι κάποια αίτια θά μ' έκα
με ν’ άφήσω άπόψε τήν συντροφιάν τού καλού
μ.ου φίλου Μαλαρίου καί νά παρουσιασθώ τόσον
έξαφνικά εις τό σπίτι σας. Στοιχηματίζω ότι ή
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κυρά Έρσεβον κάπως θά ¿νόησε τό αίτιον. . .
— Θ α το μάθωμεν αφού μάς τό ειπήτε, άπήντησε διπλωματικά»; ή αγαθή γυνή.
— Κ α λ ά ,Ισ τ ω ! είπεν & Ιατρό:, άφ’ οΰ δέν θέ
λετε να μ* βοηθήσετε, έρχομαι μόνος μου εις το
προχ.είμενον! . . . . Ο υιός σας Έριχ. είνε πολύ α 
ξιόλογου παιδί, κύρ Έρσεβον.
— Δεν έχω κανένα παράπονου, άπήντησεν
ό αλιεύς.
— Έ χ ει ε'χ.τακτον ευφυΐαν και μάθησιν ιός
προς τήν ήλικίαν του, έξηκολούθησεν ό ιατρός.
Τό ε’ξή ταοα σήμερα εί: τό σχολείου καί ήπόρησα μέ τάς απαντήσεις του !. . "Εν άλλο άκόμη
μ. έςέπληξεν άφ ού έμαθα τό όνομά του, ότι
σάς όμοιάζει πολύ ολίγον εις τό προσώπου, όπως
πολύ ολίγον όμ.οιάζει καί μ.έ τάλλα π αιδ'α τοϋ
τόπου μας.
Ο αλιεύς καί ή σύζυγός του ε”μειναν ακίνητοι
καί σιγηλοί.
— Εν ένί λόγω, έξηκολούθησεν ό σοφός μετά
τενος ανυπομονησίας, τό παιδών αύτό κινεί παρά
πολύ τό ενδιαφέρον μου. Ώ μίλησα περί αΰτόϋ μέ
τόν Μαλάριον καί έμαθα ότι δεν είνε υιός σας,
5τι εν ναυάγιον τό ερριψεν εις τάς άκτάς μας, οτι
τό ισώσατε,τό άνεθρέψατε,τό υιοθετήσατε,καί τφ
έδώκατε τό όνομά σας. "Ολα αύτα είνε α λ ή 
θεια, κύρ Έρσεβον.
— Ναί, αλήθεια είνε, άπεκρίθη σοβαρώς ό
αλιεύς.
— "Αν δέν είνε υιός μ.ας άπό τό αίμ.α μ.ας
είνε άπό την καρδιά μ.ας καί τήν αγάπην
μ α ς! άνΙκραξεν ή Κατρίνα, ής ύγράνθησαν οί
όφθαλμ.οί καί ε'φρικίασε τό χείλος. Δέν τό ξεχ ω ρίζομεν διόλου άπό τόν Ό θ ω ν ά μ.ας ή τήν Βάνδα μ α ς! καί ούτε μάς ¿πέρασε ποτέ άπό τόν νοϋν
πώς δέν είνε άληθινό παιδί μ.ας!.
— Τ α αισθήματα αυτά σάς τιμούν καί τούς
δυο σας, είπεν ό ιατρός συγκινηθείς έκ τής συγκινήσεως τής άγαθής γυναικός. 'Αλλά σάς παρα
καλώ, διηγηθήτέ μου δλην την ιστορίαν τού
παιδιού, Ή λ θ α επίτηδες διά νά τήν μάθω, καί
σάς βεβαιώ ότι θέλω τό καλόν τού παιδιού.
Ό αλιεύς, ξέων τό ούς αύτού, έφάνη έπί στι
γμήν διστάσας· ίδών όμως ότι ό ιατρός άνέμενεν
άνυπομόνως τήν διήγησίν του άπεφάσισε τέλος
νά όμ.ιλήση.
— Τό πράγμα είνε όπως σάς τό διηγήθη ό δι
δάσκαλος, καί τό παιδί δέν είνε καθεαυτό υιός
μου, είπεν ιός μετά λύπης. Μίάν ημέραν, κον
τεύουν δώδεκα χρόνια, τώρα έπήγα νά ψαρεύσω
πέρα άπό τό νησάκι πού είνε εμπρός εις τό
έμβασμα τού ψιόρδ, εις τό π έλα γος., . . Ά φ ού
έψάρευσα αρκετά καλά, έτράβηξα τά υστερνά
μου άγκίστρια καί ήμουν έτοιμος νά άνοίξω τό
πανί τής βάρκας μου,όταν είδα νά πλέη έπάνω

εις τήν θάλασσαν, έως ένα μί)λι μ,ακρυά, ένα
πράγμα άσπρου.Ή θάλασσα ήτο ήσυχη καί κααμίαν βίαν δέν είχα νά έπιστρέψω εις τό σπίτι.
’Αντί νά στρέψω λοιπόν τήν πλώρη μ.ου διά τήν
Νοροη, έτράβηξα έπάνω εις τό πράγμα εκείνο.
Εις δέκα λεπτά τό έφθασα. Ή τ ο μία μικρά
κούνια άπό λυγαριάν τυλιγμένη όλοτρόγυρα μέ
μουσελίνα καί δεμένη καλά έπάνω εις ένα σωσί
βιου. Έπλησίασα, όσον έφθανε τό χέρι μου,μέ μ.εγάλην συγκίνησινέπιασα τό σωσίβιου, καί τό έτρά
βηξα ε’ξω άπό τό νερόν καί είδα τότε μέσα εις
την κούνια ένα μ.ωρό έως έπτά ή όκτώ μ,ηνών
πού έκοιμάτο βαθειά. Ή τ ο ολίγον κίτρινο, καί
κρύον, άλλά δέν τό είχε πειράξη διόλου τό πα
ράξενου εκείνο ταξείδι του όπως ¿κατάλαβα άπό
τήν δύναμιν μέ τήν όποιαν ε'βαλε ταίς φωναίς
μόλις έξύπνησι,άμ.α ένόησε πώς δέν τό ¿κουνού
σαν πλέον τά κύματα. Εΐχαμ.ε τότε τόν “Οθωνά μας καί είξευρα ολίγο άπό παιδιά. Τού έκαμα λοιπόν μίαν κούκλαν μ.έ ένα πανί, τήν ε”βρεξα μέ όλίγο νερό άνχκατωμένο μέ ρούμι καί
τού τήνέ'δωκανά βυζάζ/(! . ’.Σ τή στιγμή ημέρωσε
καί έφάνη ώς νά εΰχαριστήθη άπό τό βάλσαμον
εκείνο.Έννοιωθα όμωςότι αυτή ή ησυχία του δέν
θά βασταξη πολύ καί έβιάσθηκανά έπιστρέψω εις
τήν Νορόην.Έλυσα τήν κούνια άπό τό σωσίβιου,
καί τήν ε”βαλα έμ,πρός μου μέσα ’ς τήν βάρκα.Κ ’
εν ω εκρατούσα την σκότα τού πανιού έκύτταζα
τό καιμένο τό παιδάκι καί έλεγα μέ τόν νούν μου
άπό πού άρά γε νάήρχετο;...Άπό κάνέν πλοίου πού
θά είχε ναυαγήση, χωρίς άλλο! 'Γήν νύκτα ¿φυσού
σε τρικυμία, καί πολλά πλοία θά είχαν χαθή.
Α λλά πώς έγινε νά σωθή αύτό καί νά πνιγούν
ολοι όσοι ήσαν μαζί του; Πώς τούς ήλθαν νά τό
δέσουν έπάνω εις τό σωσίβιου; Τι άπέγινεν ό πα
τέρας του, ή μητέρα του, όσοι τό άγαπούσαν ; Εις
ολας αυτας τάς έρωτήσεις καμ.μίαν άπάντησιν
δέν έπαιρνα, διότι τήν άπάντησιν αυτήν, τό κακόμοιρον δέν είμποροΰσε νά μού τήν δώση. Νά
μην τά πολυλογώ, ε’πειτα άπό μίαν ώραν, ήλθα
εις το σπίτι καί έδωκα τό πα.δί εις τά χόρια
τής Κατοίνας ! Είχαμε τότε μίαν άγελάδα, καί
την εκάναμε άμέσως παραμάννα τού παιδιού.
Ή το τότυ χαριτωμένον, τόσω γελαστόν, τόσω
τριανταφυλλί, άφ’ οΰ ¿χόρτασε τά γά λα καί έζεστάθη σιμά εις τήν φωτιάν, πού, τί νά σάς
ειπώ, ιατρέ μου, αμέσως άρχίσαμ,εν νά τό ά γ α πούμ.εν σάν νά ήτο έδικό μ.ας! . . Καί άπό τότε
έως τώρα τό ¿κρατήσαμε, τό άνεθρέψαμε, καί
δέν το ξεχωρίσαμε στιγμή άπό τά δύο παιδιά
μ α ς !. . Δέν λέγω αλήθεια, γυναίκα; προσεϊπεν
ό Έρσεβον στραφείς πρός τήν Κατρίναν.
— Αλήθεια,άλήθεια ! άπεκρίθη ή οικοδέσποι

;0ρω πώς τού κατέβη τού κύρ Μαλαρίου νά ειπή
■:ώ: δέν είνε.
Καί ή αγαθή γυνή είλικρινώς άγανακτήσασαήρξατοστρέφουσα μετά σφοδρότητος τήν άνέμηντης.
; — Σωστχ! είπεν ό Έρσεβον.Τί τόν νοιάζει τόν
μο διά τό παιδί μας ; ό καθένας νά κυττάζη
τήν δουλειά του !. .
Έ χετε δίκαιον, άπήντησεν ό ιατρός μ.έ
συνδιαλλακτικώτατον τόνον άλ λά δέν πρέπει
νά κατηγορήτε τόν Μαλάριον ότι έφάνη άδιάκριτο;. Εις έμέ ε'καμε μεγαλην έντύπωσιν ή φυ
σιογνωμία τού παιδιού, καί έγώ μόνος μου ¿ζή 
τησα έμπιστευτικώς άπό τόν διδάσκαλον νά μού
¡¡πν) ίλην τήν ιστορίαν του. Ό Μαλάριος δέν μ,ού
υψεν οτι ό Έρικ νομ.ίζει ότι είνε υιός σας καί
όλοι έδώ εις τήν Νορόην έλησμ-όνησαν μ.έ
ποιον τρόπον έγινε. Δι’ αύτό, βλέπετε, κ’ έγώ έφρόντισα νά μήν όμιλήσω έμπρός εις τό παιδί,
αλλά σάς είπα νά τό στείλετε νά πλαγιάση όπω;
καί τόν άδελφόν του καί τήν άδελφήν του . . .
Έλεγατε λοιπόν ότι ήτο έως έπτά ή όκτώ μ.ηών όταν τό ηϋρατε εις τήν θάλασσαν, . .
— Α π άνω κ άτω . Είχε τέσσαρα δόντια, τό
*ηρό· καί σάς βεβαιώ πώς δέν άργησε πολύ νά
τά μεταχείρισθή, είπε γελών ό "Ερσεβον.
— "Ω! ήταν ένα παιδάκι μ.χλχμμ.α, άσπρο, κα»ϊοκχμωμένο,σωστό ά γ γ ελ ού δι!.. έξηκολούθησε
’ ζωηρώ; ή Κατρίνα. Είχε κάτι χεράκια, κάτι
ποδακια ! . . Ν ά τό βλέπατε μιά φορά ! . .
— Πώς ήτο ένδυμένον ; ήρώτησεν ό ιατρός
Σοαρυεγκρόνα.

»

ρ Ό Έρσεβον δέν άπεκρίθη, ά λ λ ’ ή σύζυγός του
έδειξε·/ όλιγωτέραν έπιφύλαξιν.
— Σάν πριγκιπόπουλο ! άνέκραξε. Βάλετε μ.έ
τον νούν σας, ν.ύρ ιατρέ, μιά φουστίτσα άποπικέ
μ.έ δαντέλλαις παντού, μ.ιά γουνίτσα μ.έ άτλάζι
άπό κάτω, πού δέν πιστεύω νά φορούν καλλίτερη
τά βασιλόπουλα, μιά σουφρωτή σκουφίτσα, καί
ένα έπανωφοράκι μ.έ κουκούλα άπό άσπρο κα
τιφέ ! . . . Τι εύμορφα όούχα ! . . .Μ ά είμπορεΐτε
νά κρίνετε καί μόνος σας γιατί τά έφύλαξα όλα
άγγικτα. . . Καταλαβαίνετε πώς δέν τού τά
ξαναφόρεσα άφ’ ού πλέον ε'γινε έδικό μας παιδί,
πτωχόπουλον . . . . Τού ε'βχλα άμέσως τά ρούχα
τού "Οθωνα, πού τού είχαν κοντήνη καί τά είχα
φυλαγμένα, καί τά ξαναφύλαξα πάλιν διά τήν
Κ }ά ν δ α ...Ν ά τα , έδώ τά χ ω τά φορεματάκια του
- *αί θά σάς τ ά δείξω!

άναμνήσεις έκείναι έπλήρουν δακρύων. Είνε παιδί
μας καί αύτό σάν τά λλα

δύο.

Καί

τραχήλιον τριχαπτοκέντητον, μ.εταξωτόν π οδοσκέπασμα, λευκά μάλλινα περιπόδια. Έ φ ’ έκάστου αύτών ήσαν κεντημένα τεχνηέντως τά αρ
κτικά Ε. Δ . ώς άνέγνω παρευθύς ό ιατρός.
— Ε. Δ . . . Δι’ αύτό ώνομ.άσατε τό παιδί
“Ερικ ; ήρώτησε.
— Βέβαια, δι’ αύτό, άπεκρίθη ή Κατρίνα,
εις ήν ή έκθεσις ¿κείνη των περικόμ.ψων ένδυμάτων προύξένει προφανώς χαράν, έν ώ τούναντίον
καθίστη σκυθρωπόν τό πρόσωπον τού συζύγου της.
Νά καί τό καλλίτερο, αύτό πού είχε τριγύ
ρω ’ς τό λαιμό του !. . προσεϊπεν έκβαλοϋσα τής
κρύπτης άθυρμ.ά τι έκ χρυσού καί κοραλίου ροδο
χρόου ήρτημένον έκ λεπτής άλυσεως. Καί επι
τούτου ομοίως ήσαν τά αρχικά Ε. Δ ., περιβεβλημ.ένκ ύπό τού λατινικού έμβλήματος :
S e m p e r id e m .
— Σ τήν άρχήν ¿νομίσαμε πώς είνε το όνομα
τού παιδιού, έξηκολούθησεν ή σύζυγος του άλ ιέως ιδούσα ότι ό ιατρός άνεγίνωσκε τ ά ; λέφεις
εκείνα;· άλλά ό διδάσκαλος μ.άς είπεν οτι θά
είπούν : Πάντα ό 'ίδιος— Ό κύριος Μαλάριος σάς είπε τήν αλή
θειαν, είπεν ό ιατρός άπαντήσας εις τήν έμμεσον
ταύτην έρώτησιν. Είνε φανερόν προσεϊπεν έν ω
ή Κατρίνα έπανέθετε τά ένδύματα εις τό κ ι
βώτιου, οτι τό παιδίον άνήκεν εις οικογένειαν
πλουσίαν και καθώς πρέπει. Ά π ό ποϊον τόπον,
λέγετε, νά ήρχετο ;
— ΙΙώς θέλετε νά τό είξεύρωμεν αύτό τό πρά
γμ α , είπεν ό "Ερσεβον, άφ’ ού τό εύρήκα ’ς τή
μ.έση τού πέλαγους,μέσ’ ’ς τά κύμ.ατα.
— Ναί, άλλά ή κούνια ήτο δεμένη έπάνω
εις εν σωσίβιου, μ,ού είπατε, καί είνε συνήθεια
εις όλα τά μ.έρη τού κόσμου νά γράφουν έπάνω εί;
τ ά σωσίβια τό όνομα τού πλοίου, αντεϊπεν ο ια
τρός προσηλώσας έκ νέου τό οξύ αύτού βλέμμα
έπί τού άλιέως.
— Τό είξεύρω,άπεκρίθη ούτος ταπεινώσας την
κεφαλήν.
— Λοιπόν αύτό τό σωσίβιον, τί όνομα ειχενεπάνω γραμ.μ.ένον;
— Αί, νά σάς είπώ,κύρ ιατρέ, έγώ δέν είξεύρω
πολύά γράμματα. Ξεύρω νά διαβάζω μιά σ τα 
λιά τήν γλώσσα μου, μ.ά όσο διά ξένες γλώσσες
κάθου γύρευε!. . . Κ - έπειτα ¿πέρασαν καί τόσα
χ ρόνια άπό τότε !. .
— Έν τούτοι; έπάνω κάτω θά τό ένθυμ.ήσθε!
. . Καί χωρίς άλλο θά ¿δείξατε αύτό τό σωσί
βιον, όπως καί τά ένδύματα, εί; τον διδάσκαλον
Μαλάριον.’Ελάτε δ ά , φίλε μου Έρσεβον, βάλετε
τά δυνατά σ α ; μιά στιγμή, καί θά ενθυμ.ηθήτε!. Μήν ήτο Κονθία τό όνομά πού ήτο γραμμέ
νου έπάνω εί; τό σωσίβιον ;
— θαρρώ πώς κάτι τέτοω ήτο, είπεν αορί—

Ε Ταύτχ λέγουσα ή άγαθή γυνή είχε γονυπε?·τήον, πρό μεγάλου δρυΐνου κιβωτίου αρχαϊκόν
ί)Γθντος κλείθρου, ήγειρε τό επικάλυμμα καί ή
t ρευνα έν αύτώ.
Γ ’Εξέβαλε δέ έν πρός έν πάντα τ ά προαγγελθεντα ένδύμ,ατα, άτινα άνέπτυξεν ΰπερηφάνως
πρό των οφθαλμών τού ιατρού, ώς καί τά κομ.,.ψ ότχτα σπάργανα, τουτέστιν έν θαυμάσιου περι- στως ό αλιεύς.

να άπομ.άττουσα τούς οφθαλμούς αύτής, ους αί

ί

δέν εί-

-
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— Είνε ξένον αύτό το όνομα! Καί κατά την
κρίσιν σας τίνος τόπου όνομα νάείνε, κύρΈρσεβον;
— Λεύρω κ εγώ ; Μήπως τούς γνωρίζω εγώ
αυτούς τούς διαβολότοπους;. . . ’Βγήκα εγώ πο
τέ μου έξω από την θάλασσα τής Νορόης καί
τού Βέργκεν παρά μιά φορά μονάχα πού έπήγα
νά ψαρεύσω ’ ς τήν ’Ισλανδία καί 'ς την Γροιλαν
δία ; άπήντησεν ό αλιεύς μέ τόνον έκτραχυνόμενον βαθμηδόν.
— Εγώ νομίζω ότι είνε όνομα αγγλικόν ή
γερμανικόν,είπεν ό ιατρός, ουδόλως προσέξα; εις
τόν τόνον τού άλιέως. Θά ητο εύκολον νά τό
συμπεράνω άπο τό σχήμα των γραμ.μάτων άν
ε“βλεπα τό σωσίβιον. Μήπως τό έφυλάξετε, φί
λε μ.ου "Ερσεβον ;
— Ά ! μ.πα! είνε χρόνια καί χρόνια τώρα πού
έγινε φλόγα, στάκτη καί καπνός, άπήντησε θρι
αμβευτικής ό "Ερσεβον.
— Καθόσον ένθυμ,ειται ό Μαλάριος, τά γράμ.μ α τα ησαν ρωμαϊκά, είπεν ό ιατρός ώσεί καθ’ έαυτόν διαλεγόμενος, όπο)ς είνε καί τά γράμμα
τα τά κεντημένα επί των έσωρρούχων. Πιθανόν
λοιπον είνε ότι τό πλοιον δεν ητο γερμανικόν. Μού
φαίνεται μάλλον ώς αγγλικόν... Λυτής τής γνώ
μης δεν είσΟε καί σεις, κυρ "Ερσεβον;

διάς της· ναίΙτό μόνον φταιξιμον πού ήμ.πορεΐ
κανείς νά μάς εύρη είνε πώς τού ¿δώκαμε πολύ
μεγάλο μ.ερτικόν άπό τήν άγάπ η μ α ς!
— Κυρά "Ερσεβον, μέ προσβάλλετε άν νομί
ζετε ότι ή άγάπ η καί ή εύσπλαγχνία πού ¿δεί
ξατε πρός τόν μ.ικρόν ναυαγόν μ.ού έμ.πνέουν άλλο
αϊσθημ.α άπό ζωηρόν θαυμ.ασμόν ! άνέκραξεν ό
ιατρός. Μ η !., μή σάς περάση άπό τόν νούν
σας τέτοια ιδ έ α ! . . , Ά λ λ ’ άν θέλετε νά σάς όμ.ιλήσο) καθαρά, σάς λέγω οτι αυτή ίσα ϊσα ή
άγάπη σας δέν σάς άφήκε νά ίδήτε τό καθήκον
σας. Τό καθήκον σας δέ ήτο,πρό παντός άλλου,
νά ζητήσετε τήν οικογένειαν τού παιδιού μέ
όσα μ.έσα ήδύνασθε!
Έπήλθε βαθεία σιγή.
— "Ισως έχετε δίκαιον! είπε τέλος ό "Ερσε
βον, δστις είχε κύψη τήν κεφαλήν ύπό τήν μομ
φήν ταύτην. Μά ο,τι έγινε έγινε πλέον. Τώρα ό
Έ ρικ είνε ιδικός μας καί δέν έχω σκοπόν
νά τού κάμω λόγον δ ι’ αυτές τές παλαιέ; ι
στορίες.
— Μήν άνησυχήτε, δέν θά προδώσω έγώ τό
μ.υστικόν τό όποιον μού ένεπιστεύθητε, είπεν έ¡ γερθείς ό ιατρός. Έπέρασε ή ώ ρ α .. . Σ άς ά ; φίνω, καλοί μου φίλοι, καί σάς εύχομαι καλήν
νύκτα, νύκτα χωρίς καμμίαν ένόχλησιν τής συνει! δήσεώς σας, προσεϊπε σοβαρώς.
Μεθ’ δ φορέσας τόν σισυρωτόν επενδυτήν του,
j
χωρίς νά δεχθή τήν προσφοράν τού άλιέως έπιμ.ένοντος νά τόν συνοδεΰση μέχρι τής κατοικίας
του, έσφιγξε θερμώς τήν χείρα τού "Ερσεβον καί
I τής Κατρίνας καί διευθύνθη πρός τό έργοστάσιόν του.
Ό "Ερσεβον έστη πρός στιγμήν έπί τής φλιάς,
| βλέπων αύτόν άπομακρυνόμενον ύπό τό σεληί
ναϊον φώς.
— Τί διαβολάνθρωπος ! ύπετονθόρυσεν άποφασίσας τέλος νά έπανακλείση τήν θύραν.

— Καί τί μ.έ ’νοιάζει ; θαρρείτε πώς δίνω
πεντάρα έγώ δι’ αύτό ! άπήντησεν ό αλιεύς. “Ας
είνε εγγλέζικο,^ούσσικο, ά ; είνε μακαρι π α τα γ ο νικό, λίγο μέ μ έ λ ε ι !.. .Α ύτό, τό μυστικό του τό
¿φανέρωσε δώ δεκ α χρόνια τώρα εις τόν ’Ωκεανό,
κι’ αυτός τό φυλάγει 'ς τό βυθό του. σέ βάθος
τρεις ή τέσσαρες χιλιάδες μέτρα!
Εύλόγως ήδύνατό τις νά είκάση ότι '/Ερσεβον
ητο τά μέγιστα ευχαριστημένος ότι τό μυστικόν
εκείνο είχε κατατεθή τόσον βαθέως.
— Τέλος πάντοιν θά ¿κάματε πιστεύω κά
ποιαν ενέργειαν διά νά εϋρετε την οικογένειαν
τού παιδιού, είπεν ό ιατρός, τού όποιου τά δίο
[" E n e r a : συνέχεια]
πτρα έφάνησαν τήν στιγμ.ήν ¿κείνην ύπό ειρωνείας ι
άστραποβολήσαντα. Θά ¿γράψατε βέβαια εις τόν |
-----------νομάρχην τού Βέργκεν, θά κατεχωρίσατε καμμίαν γνωστοποίησιν εις τάς εφημερίδας;
Π Ε Ρ ΙΠ Λ Α Ν Η Σ Ε ΙΣ
— Έ γοί! άνέκραξεν ό αλιεύς· τίποτε ά π ’ αυ
ΕΛΛΗΝΟΣ ΤΥΧΟ ΔΙΏ ΚΤΟΥ
τά δέν έκαμαI. -■ Είχα έγοί τόν τρόπον νά έξοδεύσω χρήματα διά νά ευρω ανθρώπους πού δέν
(1 8 1 1— 1 8 2 0 )
τούς ε“μ.ελε διόλου διά τό παιδί: διότι άν τούς ϊμ,ελε θά ¿φρόντιζαν αύτοι νά τό εϋρουν...’Ελάτε
Ό άλλοτε έν Αονδίνω διαμένων φίλος μου
ς τη θέσι μ.ου, κύρ ιατρέ. . . Δέν έχω έκατομ.μ.ύκ. Δ . Τ σ . . . είναι κάτοχος χειρογράφου, το
ρια έγώ. . .Κ α ί πάλιν είμαι βέβαιος πώς άν ¿ξο
όποιον έλπίζω ότι θά συγκατατεθή νά δωρήση
δεύαμε καί τό υστερινό λεπτό μας δέν θά
εις τήν Ιστορικήν καί Εθνολογικήν 'Εταιρίαν
εϋρίσκαμ.ε τίποτε. . . . Έκάναμε ότι ήρχονταν
τής Ε λ λ ά δος. Ό μ.ετά παρέλευσιν μ.ιάς ή δύο
έκατονταετηρίδων προορισμένος νά άνακαλύψη
άπό τό χέρι μας, τό αναθρέψαμε σάν ¿δικό μας,
τό αγαπήσαμε, τό ¿χαϊδεύσαμε. . .
καί έκδώση τό χειρόγραφον τούτο, (¿άν μ.είνη έ’ως
— Καί ακόμη περισσότερο άπό τά λ λ α δύο
τότε άνέκδοτον), θά προκαλέση βεβαίως τον
είμπορώ νά σάς π ώ! ύπέλαβεν ή Κατρίνα, άπ οφθόνον τών μεσαιωνοδιφών τού μέλλοντος. Ά λ λ ά
μ-άξασα τούς οφθαλμούς διά τού άκρου τής π ο - | καίτοι μη άνερχόμενον πέρα τού πρώτου τεταρ-
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Τό χειρόγραφον τούτο δέν είνε αύτόγραφον
τού ποιητού, άλλ’ άντεγράφη ύπό τού αδελφού
τού κατόχου του κ. Δ.Τσ.σύγκειται δ ’ έκ σελίδων
538, σχήματος 8°« μικρού, καί περιέχει ποίημα
έκ στίχοιν 1 1,000 περίπου, διαιρουμ.ένων εις 75
κεφάλαια. Ιίοιητής αυτού είναι Δημ.ήτριός τις
ΙΙαππά Νικολάου, Θετταλομάγνης, ύπόθεσις δέ
τού ποιήματος αί περιηγήσεις καί διάφορα επει
σόδια τού βίου τού ποιητού. Ή διήγησις άρχεται άπό τού έτους 181 1, ότε δ πατήρ τού Δ η μητρίου τόν έστειλε νά ευρη πόρον ζωής εις τά
ξένα, κατά. την είσέτι έπικρατούσαν συνήθειαν
τών συμπατριωτών του. Κ α τά τής τοιαύ-της συ
νήθειας εξανίσταται ευθύς έξ ά.ρχής ό ποιητής,
διαμ.αρτύρεται δέ έντόνως καί εις τον έπίλογόν
του, άποτεινόμ.ενο; <ύς έξής πρός τόν αναγνώ
στην του:
• Έ ί ν δέν ξενιτεύδηχες και ζ^ς'*« τά πατρικά σου,
. μή γελασΟ?,- κι’ άφήσν,ς τα σπό τά^ χεριά σου.
• Εί δέ XXI ξενιτεύβηκες, φρόντισε νά γυρίσης
« μιάν ώραν ίμπροστήτερσ, πρίνκακοσυνειΟίστ,ς”. 'σ . 537).

Αί γνώσεις τού ποιητού είναι περιωρισμέναι.
Λεπτομερώς περιγράφει τό σχολεΐον τής πατρίδος του, εις τό όποιον, λέγει,
■ χρόνους έπιά «σπούδασα, κ ' ίόές τό σπούδαγμά μου :
■ μόλις 'μπορώ κουτσά στραβά νά γράψω τό'νομά μου.·

Διά τούτο καί εις τό προοίμιόν του ζητεί τήν
συγκατάβασιν τού αναγνώστου,
• τάχα ότι Εχω λάθη εις τό ποίημα -αυτό,
• ή τήν σύνταξιν ή άλλο <ίς τήν τάξιν 3 ε ν κρατώ.»

Τ ω όντι, δέν πολυκρατεί τήν τάξιν. Ά λ λ ’
Ομως ή ελληνική εύφυία του υπερπηδά τά προσ
κόμματα τής άμαθείας, ή δ ’ έμφυτος ευκολία
του περί τό άντιλαμβάνεσθαι καί εις το αφηγεϊσθαι ¿γείρει τό ένδιαφέρον, άντισταθμίζουσα
τάς ποικίλας τού έργου έλλείψεις. ΓΙοίησι; αληθης
οΰδαμού διαλάμπει έν αύτω. Λ επτότητα αισθήμ.ατο; δέν προδίδει ό ποιητής, ούτε τήν νοσταλ
γίαν του περιγραφών εϋτε τους έρωτά; του. Αλλ
είναι όξύνους καί περίεργος, όπου διαβή έρωτα,
πχρατηρεϊ, μανθάνει καί ενθυμείται. Συχνάκις
δέ συμπληροΐ τήν έμμετρον διήγησίν του δι υπο
σημειώσεων, ε"νθα παρέχει στατιστικά;, γεωγρα
φικά; ή άλ λα; πληροφορίας. Αί πληροφορία·,
του αύται είναι πολύτιμοι, ούχί μόνον καθο άποτυπούσαι τάς γνώσεις τού ήμετέρου ποιητού,

άλλά καί καθό παρέχουσαι πιστήν εικόνα μιάς
φάσεως τού Ελληνισμού τής εποχής εκείνης, τού
μικρού δηλονότι λαού τ.ύ ζώντος εις τά ξένα
διά τού εμπορίου. Ό πτωχός Δημήτριος Π αππά
Νικολάου δέν κατώρθωσε νά εύδοκιμήση άνυψούμενος ύπεοάνω τής ταπεινής σφαίρας του. Τάς
αποτυχίας του αποδίδει εις τήν Είμ.αρμ.ένην,
άλλά φοβούμαι ότι τά ς έπεξηγεϊ καί τάς δίκαιοί
τό έλαφρόν καί άστατον τού -χαρακτήρός του.
Πούποτε δεν ευχαριστείται, πούποτε δέν χρονί
ζει, όλοι τού πταΐουν, τά πάντα κατακρίνει. Τόν
κατατήκει ή διηνεκής αποτυχία του, βαρύνεται
τήν ξενιτείαν, άλλ’ ¿ντρέπεται νά έπιστρέψη εις
| τήν πατρίδα, πτωχός καί άπρόκοπος, ώστε εξα
κολουθεί τάς περιπλανήσεις του, διώκων εις μ ά την τήν τύχην.
Άναχωρούντα κατά πρώτον έκ τής πατρίδος
ό πατήρ του
• τό* Εμβαρκάρισεν εις χκτ.ο-.ον χαίκι
> όπου έτότε ’μίσευε ο·.α τήν Σάλονίκη. » (σελ. 3 1 )

Τ ά πάντα έκεϊ νέα καί ά γ /ω σ τα . Έκπληκτος
ό ποιητής έβλεπε τούς ’ Ιουδαίους, τού; Τούρκους,
τούς Φράγκου;, καί έλεγε καθ’ εαυτόν:
• τ ί είν* αύτο\ οί διάχοι
• που έχουν τ ι τζουλούρια χ·.’ άλλοίώτχο χζλιμχΟ χι;
» Τ ί ε!ν’ αύτοι πού χάίουντκι με τά μακρά τζιπούκια,
,, τά πόδια ε·<α τ ’ ά>λο των, κα) ’σάν κουβά «αβούχια ;
■ Τ ί εϊν’ αύτο! οί λέλεχες οϊ στενοφορεμένοι,
« μέ τήν ούράν όπίσω των χαί τόν λαιμόν δεμένοι ; ·

Α λλ’ ενω βλέπων ταύτα πάντα έχασκεν, έξαίφνης γιανίτσαρός τις τόν ραπίζει καί τόν ύβρίζει
Τουρκιστί. Σημ-ειωτέον δε ότι τούς εις ξένην
γλώσσαν διαλόγους, είτε Τουρκιστί, είτε Ά ραβιστί, είτε 'Ρωσσιστί, στιχουργεΐ έκάστοτε ό ποιη
τής (όμ,οιοκαταληκτικώς πάντοτε) εις τήν οίκείαν
διάλεκτον, έπιδειν.νύων οότω και τήν έκμάθησιν
τής γλώσσης τών διαφόρων χωρών, ένθα διέτριψεν.
Έν τούτοι; άηδιάσας μετά τό ράπισμ.α τήν
Θεσσαλονίκην εντός τού έ’τους
» Χ ίλ ιου οκταχοσίου
» δεκάτου πρώτου, χα ί μηνός τριάντα Σεπτίμβρίαυ,
• έμβχρκαρίζεται ιδού εις σαχολέβαν μίαν
• Α ίν ίτιχη ν , κ ’ έμίσευσε διά τήν Α ρ α β ία ν .· (σελ. Í 5 )

Μετά ένός μηνός πλούν ό ποιητής έφθασεν εί;
'Αλεξάνδρειαν. Περιγραφή πάλιν τής χώρας, τών
προϊόντων, τών κατοίκων, πρός δέ καί κατάλο
γος όνομ.αστικός (έμμετρος εννοείται.) τών πάρεπιδηυ.ούντυ>ν 'Ελλήνων. Τήν τοιαύτην καταγρα
φήν δεν άαελεί οπουδήποτε εϋοη Έ λληνας, οί
δέ κατάλογοι ούτοι άποτελούντες συμβολήν εις
τήν ιστορίαν τής τότε Ελληνικής εμπορίας, προσμ.αρτυρούν συγχρόνως, διά τής ακρίβειας των,
τήν φιλαλήθειαν τού πλάνητος Θεσσαλού.
Ά π ό Αλεξάνδρειαν “μεταβαίνει εις 'Ραχίτι,
ε"νθα γίνεται ύπηρέτης ένός συντοπίτου του, εύσπλάγχνου καί καλοδιαθέτου.
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«‘ πλήν Si’ ένα μου ψωμί καί ρουχικά χαμπόσα.
• Τα it δοβέντα χρέη μου ητον τό μαγειρεΐόν,
■ να τρίβω τεντζερέδια, να ψαίνω τδ φαγίον,
• να πλυνω τά πινάκια, περόνια, μαχαίρια,
« κι* όπου τόν βλέπω ν α σταβώ με σταυρωμένα χέρ ια ."
(σ . 51)

Δεν αρχίζει πολύ μεγαλοπρεπώς τό σιάδιόν
του 6 πτωχός τυχοδιώκτης Μετά εν ε”τος παραιτεϊ τόν αγαθόν τούτον κύριον, όςτις κατά τήν
διάρκειαν της υπηρεσίας,
«μόλις τρεΓς τέσσαραις φοραΐς μ ' είχ ε ζυλοκοπήσει,·

καί μεταβαίνει διά τού Νείλου εις « Μέμφιδα »,
ήτις
•Φράγκικα λέγεται Γραν Κ α ίρι,
•άραβιστί Μασάρ Κιμπίρ χαί Τουρκικά Μεσήρι.·

Έκεϊ γίνεται υπηρέτης «προς δέκα γρόσια ξηρά
τέν ριήνα» Νικόλα τινός Συμεώνος, Σμυρναίού,
όστις
•είχεν είσέτι άλλους τρεΓς δούλους εις την οικίαν,
«εμέ δέ, ώ ς κατώτερον και πλέον έσχατόν του,
«μέ εδιώρισεν επάν’ ε ϊ ; τόν γαΐδαρόν τ ο υ .· (σελ. 5 7 )

Ό Νικόλας ούτος Συμεώνος
•μ ε τό αυτό γαϊδούρι
■κινα μ ια των ήμερων νά πάγο ’ς τό Μανσοΰρι...
«έχοντας προϊόν σκοπόν του τόπου νά ψουνίση...
«καί ό μέν ίδιος αυτός, ώς ε'ρ η τα ι, καβάλα,
•οί μαύροι δούλοι δέ πεζοί όπίσω του πιλάλα,·

Α λλ’ εϊς τούτο καί [/.όνον δέν περιωρίζετο ή προς
τούς ύπηρέτας σκληοότη;· τούς ήνάγκαζε νά έργάζωνται εις τό ύπαιθρον τοσούτον, ώστε ό άτυ
χης Δημήτριος ¡/.η άντέχων, λέγει, εις τόν ήλιον
καί τον κάματον,
•διόλου αποκάμω
•και ώς νεκρός απλώθηκα εις τό χωράρι χάμω .»

Άσθενήσαντα οϋτω ό κύριός του άναχωρών τόν
παραιτεϊ «έν μιή Άρειανού οικία.»
όπου μ ια τών ημερών πλην μετά μήνα ένα,»

είς έκ των συνδούλων του τόν ανευρίσκει κατά
τύχην καί τώ δίδει «την επιστολήν πρώτην τού
πατρός του,» είς την όποιαν ό νοσταλγής καί
συγκεκινημένος ξένος αποκρίνεται αμέσως, άποσιωπών δμως τά τής άσθενείας καί την ανέχειαν
του, ota va ¡ir¡ λυπησγι τους γονείς του.
Εντούτοις δ φιλοξενών αυτόν Κόπτης τόν πωλεϊ κρύφιο»;
•διά τριακόσια γρόσια, ώ ς ζωον τόν καϋμένον
•είς δύο Μωαμεθανούς Συρίους (Χαλεπλίδες),
•άπό τούς στρατιωτικούς πού κράζονται ντιλίδες. ·

ΙΙαραδοθεις δι’ ένεδρας είς τούς αγοραστά:
του μεταφέρετας ύπ’ αυτών, ήιιιθανης έκ τού
τρόμου καί τού φόβου, είς Μανσούρ, οπου οί κύριοί του προσκαλούν ιατρόν διά νά τόν Οεραπεύση. Ο ύπο σ χ ή μ α ’ Αλβανού παρουσιαζόμ.ενος ια
τρός ουτος είναι, ώ τού θαύματος, συμπολίτης
καί συγγενής τού ποιητού. Χάρις είς αυτόν σώ
ζεται έκ τών χειρών τών ληστών Ντε λίδων. Ά λ λ 1
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ή διά τήν σωτηρίαν του ευγνωμοσύνη πρός τόν
συγγενή του δέν έξισούται πρός τήν εύχαρίστησιν
μετά τής όποιας διηγείται πώς, χάρις είς τήν
βοήθειαν τού ιατρού, έ’δειρε τόν σκληροκάρδιον
κύριόν του Νικόλαν,
•όν π ερ είς κάποιον αγρόν εΐχομεν απαντήσει
«Μ ά τί ξυλιαίς ! οχι μέ χέρ*. όχι μ έ τό ποδάρι,
•μ έ γρόβους, μέ παρόμοια,— άλλά μέ ένα φ κιά ρι.»(σ.84)

Έπιστρέψας είς «Μ έμφιδα» στοιχίζεται είς
ένα Καρπάθιον έχοντα γραίαν Οείαν κατάκοιτου,
τής όποιας τω ανατίθεται ή περίθαλψις. Μή
ύπομένων τήν αηδίαν τής τοιαύτης ύττηρεσίας,
ούτε τήν τραχύτητα τού νέου κυρίου του, δστις
■άπό τήν μύτην μ’ έπ ια σε, ώ ; σκύλοτ μ’ έτραβούσε.
«κ>! σήκωνε τό χέρι του κ ι’ δπ’ έφθανε χτυπούσε,»

παραιτεϊ μετά ένα μήνα καί ταύτην τήν Οέσιν,
αποφασίσας εν τή άπελπισί^ του νά ε’πιστρέψη
είς τήν πατρίδα.
’Αναχωρεί λοιπόν έξ ’Αλεξάνδρειάς καί μ.εταβαίνει είς Σμύρνην, τήν όποιαν περιγράφει λε
πτομερώς, κ ατά τήν συνήθειάν του, ά λ λ ’ οΰχί
κολακευτικώς Μεταβάλλων ομ.ως γνώμην, δέν
έπιστρέφει είς τά ίδια. ’Εξακολουθεί τάς περι
πλανήσεις του, επί τή έλπίδι οτι έπί τέλους ή
τύχη θά τόν εύνοήση. ’Εκ Σμύρνης μεταβαίνει
είς Αδραμύτιον, (εύρισκόμεθα ήδη είς τόν Α 
πρίλιον τού 1815), έξ Άδραμυτίου είς Κ υδω
νιάς, έκεϊθεν δέ πάλιν
•μπαρκαρισβείς ε ί ς μίαν
•λεύκαν, εζαναμίσευσε διά τήν Α ρ α β ία ν »

αποβιβάζεται είς Δχμιάτι, ένθα μετά τετράμ ηνον ύπηρεσίαν παρά τινι άρχιμχνδρίν/|,
•γνωριστείς μ ’ ένα καραβοκύρην,
•δστις αυτού έφόρτωνε καφέδες και πιπέρι,
■είς τήν Κωνσταντινούπολιν μέλλοντας νά τά φ έρη,·

συμφωνεί μετ' αυτού δ ι’ έξ τάλληρα νά τόν π α ραλάβη ώς επιβάτην, καί αναχωρεί διά Κ ωνσταντινούπολιν.
Είς τά έπόμενα κεφάλαια περιγράφονται αί
ποικίλαι περιπέτειαι τού ταξειδίου τούτου καί οί
διάφοροι σταθμοί τού περιηγητοΰ, δηλαδή Λ ε μησσός, Καστελόρριζον, Μόρα τής Λυκίας, 'Ρόδος,
Σύμη, Χίος, Τρ«· άς, Δαρδανέλια, κτλ. Τής Χίου
αναγράφει λεπτομερώς καί μετά θαυμασμ.ού τήν
ευπορίαν, τον πολιτισμών καί τήν ευνομίαν. Τήν
δέ Κωνσταντινούπολιν συγκρίνει πρός άπάσας τάς
μεγαλοπόλεις τού κόσμου, παρχθέτων έν ύποση*
μειώσει στατιστικάς πληροφορίας, καί άνχφέρων
ονομαστί, καθώς πάντοτε, τού; έπισημ.οτέρους το ν
| εκεί Ελλήνων αρχόντων καί εμπόρων.
'Α λλά καί είς Κωνσταντινούπολιν εξακολουθεί
νά τόν καταδιώκη ή τύχη. Κ α τ’ άρχάς ευρί
σκει προϊστάμενον, παράλυτον καί τούτον
• καί ή μεν συμφωνία μας ή τ ο δ ι' ένα χρόνον,
ά ντις χρόνον σ τά ίη κ α επτά ήμέρας μόνο

• α/λ’

ν»
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Όθεν προστρέχει «είς κάποιον Μισέ Ζωρζά¡ςην, Χίον,» μεσίτην, όστις τον τοποθετεί εις άλ
λην υπηρεσίαν άλλά δέν βραδύνει νά παραιτήση
ταύτην, καί αναχωρεί εκ Κωνσταντινουπόλεως μ,εταβαίνων είς Μολδοβλαχίαν. 11εριγραφή πάλιν τού δρόμ.ου του διά Σωζουπόλεως,
Καβάρνας, Κωνστάντσας, 'Ρενίου καί Γαλαζίου,
μέχρις Ίασίου, οπου εύρίσκει είς τήν αυλήν του
αΰθέντου, «είς τήν Κούρτην,» ύπούργημα άξιο~
rrftcmr
ΤΟ τού vicoτσψηονχτση. Αλλά μ.ίαν ήπρεπές, τό
μέραν «γλιστρά τό μέστιόν του» ενώ ε'θετε τόν
άνθρακα είς τό τσιμπούκι ένός Τούρκου,
■ ή δέ φωτιά π ετά χτη κε ’ς τού

Τούρκου τό καβούκι I»

Διώκεται λοιπόν άπό τήν Κούρτην καί γίνεται αύπο γραμματικός, πρός είκοσι πέντε γρόσια
τόν μήνα, είς κάποιαν περίφημην δομνίτσαν Μ α ριόλαν,» σύζυγον, ώ ς προσθέτει έν υποσημειώσει,
! τού μεγάλου Λογοθέτου Γρηγορίου Στούρζα.

ί

« Πλήν ένα χρόνον μοναχά αυτού είχ ε καθίσει,
■ έπειτα δυσαρεστηθείς ειχεν αναχωρήσει.»

Τήν 30ήν Νοεμβρίου 1816 έπιβιβάζεται είς
- έν βρίκιον διά Τοιέστι. συμ,φωνήσας τόν ναύλον
του «διά φλωρία έξι.»
Νέα πάλιν «περιγραφή τού δρόμου τού ξένου
εμού άπό Τσέριγον, Ναυαρΐνον, Κορφους καί ερ
χομός μου είς Τριέστι.» Είς τήν πόλιν ταύτην
βλέπει κατά πρώτον τά ήθη καί τ ά ε'θιμα τής
δυτικής Ευρώπης, άλλ’ ους φαίνεται, ειτε εκ
ιροθέσεως, ειτε ενεκα κακών
τύχης,
σχέσεων, μίαν μόνην φάσιν, οΰχί την καλλιτεραν, τών ηθών καί εθίμων τούτων ε”λχβεν άφορμάς νά σπουδάση, εκθέτει δέ γυμνώς καί άφελώς
τάς εντυπώσεις του. Σκανδαλισθεις εξ όσων είδεν,
άηδιάσας τά τής Δύσεο/ς, αναχωρεί έκ Τριεστίου
τή,ν 30ήν τού 'Ιανουάριου,επιστρέφουν καί πάλιν
είς Τουρκίαν διά Ραγούζης, Αΰλώνος, Ζακύνθου,
καί Μυκώνου. Είς Σχμ.ον ναυαγεί, μ.όλις διασω 
θείς μετά τών άλλων επιβατών, καί εντεύθεν
αρχίζει νέα πάλιν οδύσσεια.
Ό ναυαγός συμφωνεί μετά δύο έκ τών διασωθέντων συνοδοιπόρων του
• μεΟ’ όρκου, ότι πάντοτε μαζί νά περπατώμεν,
• καί όπου χαταντήσωμεν νά μή ζε/.ωρ·.σ9ώμεν.»

Ό είς έκ τών συντρόφων του,
« μ ε τό ν ά είχ ε κάνει
• εις σπετσαρίαν, πρόβαλε τόν ιατρόν νά κ ά ν ν ,, —
■ ό δεύτερος δέ έ σ τ ω ν τ α ς νά έ’χ η ευφωνίαν
.• έπρόβαλε
ι...· »
· ..
* ..
ί .. ..ί
1^«·
τόν
μουσικόν
νά κάμ ' είς εκκλησίαν,—
• έγώ δέ, είς τ ' άλφάβητον ώς ών τι παραπάνω,
• επρίβαλα επάγγελμα τόν δάσκαλον νά κάνω »

Ή εφεξής περιοδεία τής σοφής τριάδος αποτε
λεί τό διασκεδαστικώτερον τού ποιήματος ρ.έρος.
Από Έφεσον είς Θεϊρα καί είς ΙΙαίνδούρι καί
Μ .
. . · . . .
ε . ί
\
Μυρίνναν καί· μΜαγνησίαν
καί νΣάρδεις
καί · ΛΑλ
λάχ Σιέρι, περιέρχονται οί τρεϊς τυχοδιώκται
t o m o s κ α '— 1 8 8 6

τήν Μικράν Ά σία ν, θεραπεύοντες άστείιρ τώ
τρόπω ασθενείς Μο-Ι.Μόες καί Καντίηχκ, χωρίς
νά παραμελή ό ποιητής τά ς συνήθεις γεωγραφι
κά; καί στασιστικάς πληροφορίας, άντιγράφοιν
ενίοτε καί αϋτάς έ'τι τάς αρχαίας έπιγραφάς.
Ά λ λ ’ είς τό ’Α λλάχ Σιέρι ό εις έκ τών συντρόφο>ν δολοφονείται ύπό Τούρκων, ό δ ’ ετερος άσθενήσας αποθνήσκει, καί μένει ό ποιητής μ.όνος είς
τά ξένα,
» όπου έτερον όμόγλωσσον δέν έχει μ ήτε εν σ .»

Εξακολουθεί εντούτοις έκεί μετερχόμενος τόν ια
τρόν διότι, καθό επικερδέστερον, είχον επί τέλους
αποφασίσει καί οί τρεις νά προτιμήσωσι την έςάσκησιν τού έπχγγέλμ.ατο; τούτου, τού χρηματίσαντος είς σπετίαρίαν, μεταδώσαντος τάς γνιύσεις του είς τούς δύο συντρόφους του. Α λλ’ ό
Μολλάς τού χωρίου άγαπήσας τόν ψευδοϊατρίν
προσπαθεί νά τόν κατηχήση. Μέγας ό κίνδυνος
διά τόν Θετταλομάγνητα, όστις δέν έ’χει τήν
έλαχίστην διαθεσιν νά γείνη Μωαμεθανός. Δραπετεύσχς έκεϊθεν μεταβαίνει είς Ά ζά ρ ι, κινδυνεύει
δέ καθ’ όδόν τά δολοφονηθή Μετά νέα; πάλιν
καί πολλά: περιπλανήσεις καταλήγει είς Πέργαμ.ον, οπου
• έχόνεψεν είς ένα συντοπίτην,
• Λάσχον όνομαζόμενον, μπακάλην φαμελίτην,
• ούτινος καί ή σύζυγ οι, όνόματι Σοφία,
• μού ήτον συντοπίτισσα χάκείνη ή ά β λ ία - ·

αότη περιθάλπει φιλοφρονώ; τόν ςένον, ένθυμου
μένη τήν πατρίδα. Έ κ Περγάμου, διερχόμενος
διαφόρους ά λ λ α ; κωμοπόλέις, μεταβαίνει εις
Προύσαν καί είς Νίκαιαν, ε”νθα έχομε-/ «περιγρα« φήν αξιολύπητο·/ τής ένεστώσης καταστασεως
αυτής. » Είς Νικομήδειαν εύρίσκει ένα παραφεντην Ίορδάνην,
• πραγματευτήν Γκλατινόν, τουτέστι Καραμανην, ·

καί συμφωνεί μ.ετ’ αυτού νά τόν συνοδεύση ώς ύπηρετης είς Βαγδάτιον. Ά λ λ ά καθ’ όδόν τό κιρβάνιον προσβάλλεται ύπό ληστών είς τό Καμβύσιον όρος. ό δέ ’ Ιορδάνης αποθνήσκει εί; Ά γ κ υ 
ραν, καί ό άτυχης ακόλουθός του αποφασίζει νά
έπανέλθη είς Κωνσταντινούπολιν. Διέρχεται το
Κοτύαιον, τάς Κολοσσάς, τήν Κύζικον καί φθάνει
έπί τέλους είς Κωνσταντινούπολιν, στερεάν εχων
άπόφασιν νά έπιστρέψη έπί τέλους έκεϊθεν εί; τήν
πατρίδα του. Ά λ λ ά καί πάλιν κατχπείθετχι
άπό ένα « συγχωριανόν του »
« πώζ τάχα είναι εντροπή, τόσον καιρόν 'ς τα ζενα
• λείποντει, καί νά πάγωμεν μέ χέρια σταυρω μέ.α. ■

Πρός αποφυγήν τής εντροπής, τίθεται εκ νέου εις
κίνησιν καί αναχωρεί δι 'Οδησσόν, οπου φθάνει
μετά εξ ημερών πλούν. Έχταύθα, μεταςύ κείμε
νου καί υποσημειώσεων, έχομ.εν λεπτομ-ερεϊ; πολιτειογραφικά: ειδήσεις περί Οδησσού ίδιως και
τηϊ; όλη: ‘ Ρωσίας έν γένει, έν τέλει δέ κ α τά 28
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λογον ονομαστικόν πάλιν των τε ομογενών έμ
πόρων
» χ χ ΐ των άζιω μ χτιχώ ν, Ρωμαίων δέ, ιίς όλην
• τήν τ η ; Ρ ω σ ία ; ΐχτααιν χ χ ι ε;'ς αύτήν την π όλιν.·

; ποιητής μένει άνάλγητος.
I συντρέξω,

Πώς, λέγει, πώς νά

■ π ώ ; νά 7 ΐ α 0 ώ ι ι π έ μ ο υ ,
« ifo v

δεν ε π υ α β ποτέ

ά ρ μ α 'ς

τα χ έ ρ ι ί

μου ; ·

Εις μάτην ό Πούρας προσπαθεί νά ε'μπνεύση εις
Ό ποιητής δέν διέμεινεν εις ’Οδησσόν, άλλ’
αυτόν τόν πατριωτισμόν ύπό τού όποιου φλέγεται,
έγένετο παιδαγωγός εί; Βουλγαροχώοιόν τι των
εις μάτην επικαλούμενος τά ονόματα τού Λ εω 
περιχώρων, οπού ερωτεύεται την Σουλτάναν,θυ
νίδα, τού Περικλέους, έρωτά
γατέρα ενός των προεστώτων. Τό ¿πίλοιπον του
■ τ ί μ α ; χ ρ τ ι ά ζ ε τ α ι ζ ω ή χ ω ρ ί ς K eulepiav ; ·
ποιήματος άφιερούται εις τούς άναλάτους ε’ρο/τάς
του. Ό προεστώς δέν συγκατατίθεται κατ' ά ρ ό εραστής τής Σουλτάνας ομολογεί άφελώς ότι
χ ά ς εις τό συνοικέσιον, άλ λ' ε’πΐ τέλους ενδίδει
δέν ήτο επιδεκτικός τοιούτου ενθουσιασμού.
συμμορφούμενος πρός τήν επιθυμίαν της θυγα* Ά γ χ α Χ ι χ χ ΐ άπό αύτχ ίγ ώ μ £ ν ϋ ι ή σ Μ ν β η ν
τρός καί τής συζύγου του, ήτις κλίνει πρός ιόν
* Κ α ν έν α ενθουσιασμόν, μ ά λ ισ τ α έπ ιχ ρ ά ν θ η ν .»
ξένον. Ά λ λ ' έν τώ μεταξύ ό έρωτόληπτος Θ ε τΚαί αναχωρεί ό Πούρας μόνος όπως άγωνισθή
ταλομάγνης έπεζήτησε καίεΰρεν εις τήν όακοποτόν
ιερόν άγώ να, ό δε Δημήτριος Πχππά Νικο
σίαν τήν παραμυθίαν των αισθηματικών περι
λάου μένει εις τό παρά τήν Οδησσόν Βουλγχπετειών του. Οΰτω δέ, έν μέθη διατελών, προσ
οοχώριον, πλησίον τής Σουλτάνας. Ά λ λ ’ άφού
βάλλει τον μόλις δυσωπηθέντα προεστώτα καί
δέν ένεφορεϊτο αισθημάτων ήρωϊκών, τ ώ οφείλε
εξεγείρει τήν οργήν του. Τ ό συνοικέσιον ματαιοϋται τοϋλάχι.τον έπαινος δτι δέν ήθέλησεν ώς
ται. Οί δύο ερωτευμένοι αποφασίζουν νά δραπεπρος τούτο νά έξαπατήση ούτε αυτόν ούτε τους
τεύσωσιν, άλλα καί τό σχέδιον τούτο ά-,;οτυγ
άναγνώστας του. Προτιμητέα χιλιάκις ή ειλικρί
χάνει, ο δέ ποιητής φεύγει μόνος παραιτών τήν
νεια
του άπό τήν ψευδή έπίδειξιν αρετών ανυ
Σουλτάναν καί παρηγορών αύτήν μακρόθεν « μέ
πάρκτων.
Ό πτωχός ποιητής παριστϊ έαυτόν
ραβασάκια» καί στεναγμούς. Ή το άρά γε άξια
όποιος
είναι
καί μάς δίδει ό,τι εμει. Δέν δικαι
λύπης ή Σουλτάνα μή γενομένη σύζυγός- του ;
ούμεθα
νά
απαιτήσωμεν
πλειότερον παρ' αυτού.
“Ισως ητο τυχηρά άποχωρισθεϊσα έν καιρώ έοαστοϋ, οΰτινος ή άστατος και άνόητος διαγωγή |
Δ . Β ικ ε λ λ ε
καθ’ όλον τον βίον του, καί κατά τήν περίοδον .
ετι τού ε’ρωτός του, έδικαίου πληρέστατα τούς
δισταγμούς τού Βουλγάρου προεστώτος.
Ό επίλογος είναι παραίνεσις πρός τούς αναγνώστας νά μη ςενιτεύωνται καί περιγραφή τών
δεινών τής ξενιτείας.
• ‘Ιδού,

β υ τή ν

την προχΛπην ά π έχ τη ο χ *ς τ ι ξέν® ! ■

ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΡ ΕΛΛΗΣΙΝ
[Σ υ ν έ χ ιΐϊ. Β λ . σ ελ . 1 8 2 ]

Τής Άθι/νας τήν ε'κδοσιν ό μεν Μ . Πχρχνίκχς
άνέγραψεν εις τά 1808, ό δέ μαρκήσιος
Δεν ε’πιλέγει όμως οποίαν προκοπήν άπέκτησε
d
e
S
t-H
ila ire εις τά 1S 18, άμφότεροι πλημμ ετά τήν εις τήν πατρίδα επάνοδον. Κ α τ' εκεί
j
μελώς,
μόνος
δέ ό Α. Π . Βρετός όρθώς άνέγρανην τήν εποχήν ήρμιζεν ή Έ πανάστασις, ά λ λ ’
!
ψε
τά
κ
α
τ’
αύτήν,
σημειώσας, « Ά Ο ϊ ] ν ό ί , ή
άμφιβάλλομ.εν άν έσυρε καί ουτος τό ξίφος ύπέρ
έφημερίς
φιλολογική,
επιστημονική, πολιτική
πίστεως καί πατρίδος· ή προγενεστέρα ζωή τον
καί
εμπορική
ύπό
τής
εταιρείας
τ ή ς ’Αθηνάς. Έν
δέν παρέχει τεκμήρια ηρωικών τάσεων. Ν αίμέν,
Παρισίοις έν τή τυπογραφία τού I. Μ. Έ β ε μεταςυ τών μέσων εις όσα κ α τ άρμάς προσέφυράρτου εις 8 » (Νεοελ. φιλ. τ . β ’ σ . 2 0 2 ) Τούτο
γεν όπως διασκέδαση τόν ερωτικόν πόνον του,
άποδείκνυται έξ αυτής τής περί έκδόσεως τής
«άνάγνωσιν δηλαδή, ψάλσιμον,» κτλ άναφέρει
Άθηνάς αγγελίας έχούσης ώδε ■
καί άσματα
αΦιλόμουσοι όμογενεϊς "Ελληνες,
« χάποια τής πατρίδο;
• να στρέψη τήν ένΟύμησιν τών εχ τής κ -ρ ισ ίδ ο ς, »
»Α φ ' οΰ τό Ελληνικόν γένος ήρ/ισε νά αισθά
νεται τήν κατάστασίν του, σπεύδει άκατκπαύάλλ εις τούτο περιορίζεται ή επί τής ψυχής του
στιος νά την θεραπεύση, καί νά άνακτήση, οσον
επίδρασις τών πατριωτικών τού καιρού εκείνου
δύναται, τάς προγονικός άρετας του. Μάρτυρες
ποιημάτων. Καί ότε δέ ό φίλος καί συμπολίτης
τ ά εις διάφορα μέρη νεοσυστηθέντα σχολεία· ή
του ΙΙούρας, ένΟουσιών,άναγγέλλει ότι χπεκχλύφροντίς περί την εκλογήν τών όσοι μέλλουσι νά
φθη εις ’Οδησσόν
σχολαρχώσιν εις ταύτα διδασκάλων. Μάρτυρες
« τον Ρ ήγα τό μυσιήοιο» τής Ί ΐ ρ χ ς φατρίας.·
οί νέοι Έ λληνες, διεσπαρμένοι εις τάς περιφανεκαί τόν προτρέπει νά σννακολουθήση μετ' αυτού
στέρας τής Ευρώπης μητροπόλεις, καί σπ ουδχόσους έτοιμάζονται « νά κινήσουν, » ό ήμίτερος
ζοντες μέ εΰγενή φιλοτιμίαν νά μεταφέρωσιν έ’κα-
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δος επιστήμης καί τέχνης, καί, τό όποιον εις η
στος όποιονδήποτε κόσμον εις τής φιλτάτης πα
μάς θέλει φανή θαυμαστόν, πολλαί ταύτοχρόνως
τρίδος τήν γύμνωσιν, άπό τούς μεγάλους καί λαμ
προύς τής Ευρώπης θησαυρούς, τών όποιων τ ά 1 διά τό αύτό είδος. Ά π ό ταύτας ολας καί άπό
τάς τών άλλων γενών θέλει κοσμεΐσθαι καί ή
κεφαλαία χρεωστούνται εις τήν Ε λλάδα. Μάρ
ίδική μας Ά Ο ^ ν α , όνομα, τό όποιον ε'λαβον
τυρες οί ποιμενάρχαι μετά τού ιερού κλήρου, τών
άπό ήμάς οί εύρωπαϊοι εις τήν έξέχουσαν τών
όποιων ό ένθεος ζήλος, καί αί πρός τόν πατέρα
εφημερίδων των, καί τό όποιον δικαιότερα ή μ τών φώτων εύχαί άποβλέπουσιν εις τόν φωτισμόν
I
πορούμεν
νά δώσωμεν ήμεϊς εις τήνίδικήν μας.
τού λογικού των ποιμνίου. Μάρτυς καί ή πρόθθ» Ή Ά Ο η ν ό ί μας θέλει περιέχει φι.Ιο.ίογι ■
μος χορηγία τών φιλογενών μας ε’μπόρων, άπό
χάς, ίπ ιττιψ ο η χ ά ς , jzo.hzixàç καί ipjzopixùi
τών όποιων τήν αγαθοεργίαν ή πατρίς Ε λ λ ά ς ελ
άγγε.ΐίας' έν συντόμω πάν ό,τι εις την παρούσαν
πίζει πολλά περισσότερα.Έν ένίλόγω, εις παντός
Έλληνος ψυχήν ήρχισε ν’ άναρριπίζηται ό τή ςφ ι- ! κατάστασίν τού γένους αρμόδιον ν’ άπαρυσθώμεν δυνάμεθα άπό τήν σοφήν Ευρώπην· μεταξύ
λομαθείας σπινθήρ. "Ολων αί βουλαί τείνουσιν εις
τούτων θέλουν προθύμως καταχωρίζεσθαι, όσα
αυτόν τόν σκοπόν έκαστος εργάζεται τό αγαθόν,
ή μεταφράζουν ή συγγράφουν περίεργα καί ωφέ
καί συνεργεί εις τό καλόν, επιθυμεί την (Ιελτίωλιμα οί σπουδαίοι όμογενεϊς. Περαιτέρω νά έκ—
σιν τού γένους καί εύχεται τόν φωτισμόν του.
τεινώμεθα συνιστώντες τό ά π ’ αυτής όφελος, βλέ
» Άπότοιούτον πατριωτισμόν, καί τοιαύτα ελ
πομε·/, ότι είναι περιττόν. Αφίνομεν νά τό έκληνικά φρονήματα κάτοχος ή εταιρεία μας, αγ
γέλλει εις τούς ομογενείςέργον κοινωφελές, καίδυ- I τιμήσουν οϊ φιλόμουσοι άναγνώτται
νάμενον νά έπιταχύνη τήν άπόλαυσιν τού σκο» Ή έφημερίς μας θέλει εξακολουθεί νά έκδίπουμένου κοινού αγαθού. Αί καθημεριναί μας συ
δεται εις χαρακτήρας καί χάρτην ιός οί άνά χεϊζητήσεις καί σκέψεις περί τού τί δύναται νά διε
ρας. Δίς τού υηνός θέλουσι στέλλεσθαι άνά δύω
γείρω τήν φιλομαθειαν τού γένους, καί ν’ αύξηση
τετράδια. Ή τιμή, διά τάς άδράς τού τύπου
τάς γνώσεις πάσης τάξεως υποκειμένων, μάς π α
τών Παρισίο/ν καί τής άποστολής δαπάνας, δι
ρέστησε περιοδικής τίνος έφημερίδος τήν χρείαν.
ορίζεται έτησίως φράγκα 4 0 , τών όποιων τό τεΠολλοί τ ώ / πεπαιδευμένων εΰρωπαίων, καί μά. | ταρτημόριον θέλει πληρόνεσθαι ά.νά τριμηνίαν
λίστα ό φιλέλλην καί φιλόμουσος κ. Ψιρμΐνος Δ ιμετά τήν παραλαβήν τών τετραδίων. Παρακαδό τος, έπήνεσαν τόν σκοπόν μας, καί μέ τήν φι
λούμεν τούς φιλομούσους όμογενεϊς νά ευκολύνω«
λοσοφικήν των φιλανθρωπίαν μάς έπεδαψίλευτήν διχδοσιν τού τοιούτου καλού μέ τήν γενναίσαν, όπως ή βαθείά των κρίσις καί ή παιδεία I αν των συνδρομήν· παρακαλούνται δέ ν’ χναλάτούς υπαγόρευσαν συμβουλάς, καί μάς εΰκόλυναν
βωσι τήν επιτροπήν τής καταγραφής οί κύριοι....
» ’ Π έταιρεία μ ας συγκροτείται άπό μέλη, τά ό
τά εις τόν σκοπόν μας επιτήδεια μέσα.
»Κ αί οτ: μέν τό γένος ¿γνώρισε μέχρι τούδε τό
ποια πρός τοϊς άλλοι;. καί ειδήμονα καί τών φιπροξενούμενον όφελος άπό τάς εφημερίδας, εις
λολογωτέρων καί κλασικωτέρων τής Ευρώπης
τούτο κάνεις καί άπο τούς όπωςούν φρονούντας
γλωσσών, διατρίψχντα είς πολλά τής Ευρώπης
δέν δύναται ν’ άμφιβάλλη· ά προθυμία, μέ τήν
μέρη, δύνανται νά ύποσχεθώσι τήν όσον ενδέ
όποιαν τάς ύποδέχεται, καί ή σπουδή, μέ την
χεται ένός τοιούτου έπιγειρήματος τελειοποίησιν.
» Τ ά ονόματα τών συνδρομητών θέλουν διευόποιαν τάς άναγινώσκει, δεικνύουσι πραγματικώς ότι τό γένος είναι καταπεισμένον περί τής ά
θύνεσθαι είς Παρισίους παρά τώ τυπογράφω ΜΓ.
πό τούτων ώφελείας. Διά τούτο μυρίων έγκωF ir m in D id o t, r u e J a co b , n ° 2 4 .
μίων άξιος είναι ό σοφολογιώτχτος καί σεβάσμιος
»Παρακαλούνται δέ οϊ έπιστάτα·. νά έπιμεληΆνθιμος Γαζής· άξιοι καί οί διαδεχθέντες αυτόν
Οώσι την άποστολην τών καταλόγων τών συν
κ. έκδόται τού Λογίου Έρμού άξιος καί ό ελλό
δρομητών περί τά . άργάς ή τά μέσα τού δ ε γιμος καί φιλογενής εκδότης τού «Τηλεγράφου.»
κεμβρίου μηνός, διά νά γένη ή έναρξις τής έφη» Ά λ λ ’ άρα γε ήθελεν είσθαι εΰκταΐον διά τό
μερίδο: μας μέ τήν άρχήν τού νέου ε'τους. Έν
άναγεννώμενον πανελλήνιον, έάν τις ήναγκάζετο
Παρισίοις τή ιέ. Σεπτεμβρίου 1818. Οί έκδόται
νά κχτχπείση, ότι ό πληθυσμός τών καλών έχει
Χριστόφορος Σ . καίΘ . Ρ. καί I. Ε. καί Δ. Σ » .
καί επακόλουθα ώφελιμώτατα ; Έ άν ό Α . μας
Καίτοι οί τακτικοί τής Έοτ!α<: άναγνώσται
Ε ρμ ής καί ό Τηλέγραφος ήσαν αρκετοί νά χω έκ τής άναγνιόσειος τής έν τ φ £χ’ τόμω αυτής
ρέσουν ό,τι καλόν καί λόγου άξιον είναι καί γί
(σ. 2 4 9 ) ύπό τήν επιγραφήν, «Έ λληνες έορτάνεται, μ ατα ία ήθελε φανήν ή τοιαύτη ε’ πιχείρηζοντες τό πάσχα ;ν Παρισίοις, εν ε’τει 1819 »
σις. Τό πλήθος όμως τών εφημερίδων, αί όποίαι
δημοσιευθείσης συγκινητικήςπεριγραφής, ¿σχημά
καθ’ έκαστη·/¿/.δίδονται εις τ ά σοφά τής Ευρώ
τισαν πάντως ιδέαν περί τού ύφους τής έφημερίπης έθνη, μάς πληροφορούσι τό εναντίον. Εις τήν
λαμπράν καί σοφήν τών ΙΙαρισίων πόλιν έκδίδεται καθ’ ημέραν έφημερίς Ιδιαιτέρα ε’ις καθέν εί-

δος ταύτης, οϋχ ήττον μετηνέγκαμεν καί τήν α γ 
γελίαν, δι’ ή ; οί τή ς 'Αθήνας ίδρυταί προανήγ
γειλαν τήν ε’κδοσιν αυτής, "να τό μέν παράσχω-
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μ.εν αυτοΐ; χσφαλεστερον γνώμονα έκτιμήσεως,τό
δέ έξηγήσωμεν τούς λόγου; του βραχύβιου τής
Άθηνάς, όπεο ύπέδειξε ρ/.έν ό Α Π. Βρετός
(Νεοελ. φιλ. τ .β ’ σ. 202), σημειώσας, «τ η ς ε'φημερίδος ταύτης έξεδόθησαν μόνον εξ τετράδια, το
μεν ά κατά την 2 8 Φεβρουάριου, καί τό Τ κατά
την 15 μαίου, » άλλα δέν διεσζφήνισε καί τα ;
αιτίας αύτού.
Μη ίύμοιρήσαντες νά ίδωμεν, έστω καί εν τετράδιον τής Άθηνάς, δεν είμεθα εί; Οέσιν, έπί
των γραφόμενων αύτή; στηριζόμενοι, ν’ άποφανθώμεν περί του πνεύματος του διήκοντος έν τοι;
τετραδίοις αυτής· άφορώντες όμως εις τάς έν τή
ανωτέρω αγγελία ύποτυπουμ,ένας ιδέας, πιστεύ•ομεν οτι δέν άφισταμεθα του αληθούς, ίσχυριζόμενοι δτ'. διά τής Άθηνάς συγκεκριμέναι πως ίδέαι περί εθνική; συντάξεως καί πολιτειακαί
σκέψεις ήρξαντο νά έγκατασπειρωνται παρά τω
όμογενεί δημοσίω, εις ού τά ώ τα ήρχισαν νά
άντηχώσι λέξεις, λησμονηΟεϊσαι ύπό τής γεγηρακυίας Ευρώπης, καθορώσης μετ' έκπλήξεω;
του; τέως αύτοκαλουμένους Γραικούς, αναλαμ 
βάνοντας την γνησίαν αυτών εθνικήν προσηγορίαν τού " Ε.ΙΑηνος, σκεπτομένου; Λ-εμι άναγε>νήσεως, όμιλούντα; περί πατρίδος, λυπουμένους διά
την γύμνωσιν αυτής, κα: εργαζομένους διά την
παλιγγενεσίαν της.
II πολιτεία αύτη τής Άθηνάς έφείλκυσε τήν
προσοχήν τής τότε αυστριακής λογοκρισίας, ή τις,
δουλεύουσα ύπό τάς θεοκρατικά; άρχά; τής ιε
ρά; λεγομ-ένης συμμαχίας, έζηγείρετο όργίλως
κατά πάσης λαϊκής φωνής, πολλω δέ μάλλον,
δταν αύτη άνεδιδετο ε’κ δουλεύοντος λαού, έφιεμένου άναγέννησιν. Όθεν άμα τή έκδόσει των
πρώτων αριθμών τής Άθηνάς, έκινήθη κατ’ αυ
τής ή αυστριακή λογοκρισία, καί άπηγόρευσε
την εις τάς αυστριακά; κτήσεις είσοδον τού
φύλλου τούτου.
Ναι μέν οί τούτου έκδόται, παραπονούμενοι
επί τή απαγορεύσει ταύτη τη καταργούση τά
τής συντηρήσεως τού φύλλου αύτών μ.έσα προς
άλλοις έγραφον, « . . .ά λ λ ’ εις τούτο (τήν τής
' Α θ ή ν α ς άπαγόρευσιν) ύποπτευόμεθα ότι συνεισέφερον αί ραδιουργίαι μισοκάλων τινών,. . ηύχόμεθα ε’ν τοσούτω νά μήν ήσαν έλληνε; οί τοιούτοι μισόκαλοι· καί τ.αρακαλούμεν τήν εν Βιέν
νη φιλόμουσον των ομογενών αδελφότητα νά
λάβη φροντίδα εί; τήν αταξίαν ταύτην, ήτις
πρέπει νά κινήση τήν προσοχήν των, διότι γίνε
ται κ α τ’ αρέσκειαν δύο ή τριών, οΐτινες, βέβαιοι
εί; τά κινήματα των κατά τής 'Αθήνας, ε'χουσι
τήν ανδρείαν νά εύχηθώσι τήν καλήν προκοπήν
ταύτης καί στερέωσιν,» δι’ ών ύπαινίσσοντο τούς
περί τον Αόγιον Έ ρμήν, ώς προκαλέσαντας τό
κατά τής 'Αθήνας μέτρον τής αυστριακής κυβερνήσεως· ναι μέν τήν μομφήν ταύτην ύπεστήρι-

ζέ πως καί ή Κα.Ι.Ιιόπη, δι’ ών έν τό» ιγ" αύ
τή ς αριθμώ έγραφεν, ίσχυριζομένη ότι οί έκδόται
τού Αογίον Έρμου έπάσχισαν άμ.έσω; καί έμμέσω: νά έμποδίσωσι τήν έκδοσιν πολλών ώφεΊίμ.ων συγγραμμάτων τόσον περιοδικών, καθώς
καί διδακτικών· ά λ λ ’ ή άγανάκτησι; μεθ’ ής οί
έκδόται τού Αογίον Έρμου άπέκρουσαν τούς
ύπαινιγμούς καί τάς μομφάς ταύτας, ώς καί
το ειλικρινές τών ευχών αύτών ύπέρ τής Άθηνάς,
διατυπωθεισών ού μόνον έν τ ώ Αογίω Ε ρ μ ή
(φυλ. τής 15 άπριλ. 1819)άλλά καί έν επιστολή
δλως ίίιωτική("Ιδε τήν άπό 16 μαρτίου 1819
επιστολήν τού Θ.Φαρμακίδου καί Κ. Κοκκινάκη
προς τόν έν Παρισίοις Νικολόπουλον εν σ . 6 09 τού
Τ ' τ. τής ’Εστίας) πείθουσιν ήμας, οτι το «σύμ
φωνον τώνπολιτικών δοξασιών τών αναπτυσσόμενων
έν τή 'Αθήνα, προς τάς θεωρίας τής τότε αυστριακής
πολιτικής έπέσπασε κατά τής έφημερίδος ταύ
της το αυστηρόν έκεϊνο μέτρον, τό άποσβέσαν
σύντομον; τήν λυχνίαν τής Άθηνάς δι’ έ’λλειψιν
ελαίου.
Ό μαρκήσιος de S t -H ila ir e , άγνοώ πού
στηριζόμενος, θέλει αρχισυντάκτην τού φύλλου
τούτου τόν έξ Άνδριτζαίνης μέν καταγόμενον.έν
Σμύρνη δέ γεννηθέντα Κωνσταντίνον Νικολόπουλον, ού τό πανομοιότυπον τής υπογραφής μετά
συντόμων βιογραφικών σιικειώσεων έδημ,οσίευσεν
ή 'Εστία it σ 5 93 τού Τ ’ αύτή; τόμ.ου· ό ίσχυρισμός ομ ω ; ούτος τού μαρκησίου ελέγχεται
ανακριβής. Εάν ύ Νικολόπουλος ήν όντως αρχι
συντάκτη; τού φύλλου τούτου, έν στεναί; πρός
τους έκδότας τού Αογίον Έρμου σχέσεσιν ευ
ρισκόμενος, καί εις τών συνεργατών αύτοϊς τυγχάνων, θά έσπευδε πάντως νά δημοσίευση έν καιρώ
τήν περί έκδόσεως τής Άθηνάς αγγελίαν διά
τού Αογίον Έρμου, καί δέν θά διεκράτει
αύτην έξάμηνον σχεδόν δλον, όπως παραδώση
αυτήν εις τήν δημοσιότητα μετά τήν έκδοσιν
τής Άθηνάς (ίδε τήν άνωτ. μνημονευθεϊσαν έπιστολήν τού Θ. Φαρμακί.δου καί Κ. Κοκκινάκη)·
άκριβεστέραν άρα ήγούμεθα τήν πληροφορίαν τού
A . II. Βρετού, γράφοντος, «συντάκται αυτής ή
σαν διάφοροι νέοι έ’λληνες, μαθητεύοντες έν ΙΙαρισίοις,» οπερ βεβαιούσ· καί τά αρχικά στοιχεία
τών ονομάτων, τών έν τή αγγελία τεθέντων.
Συγχρόνως τ ώ 1819 καθιδρύθη έν Παρισίοις
ή « Μέ.Ιιοσα , η έφημερίς ελληνική έκδιδομένη
ύπο Σ. Κόνδου Κερκυραίου, ίππέωςτού τάγματος
τής τιμής, πρώην κριτού καί μέλους τών τής
Κεοκύρας αρχείων. Έν Παρισίοις έκ τής τυπο
γραφίας τού Α . Βοβαίου,» εί; σχήμα 8. Καίτοι
δ ’ έν τώ έξωφύλλω αύτήςάνεγι ·ώσκοντο.«τό περιο
δικόν τούτο σύγγραμμαέκδίδεταιτρις ή τετράκις
τού ένιαυτού διά συνδρομής έλλήνων καί φιλελλή
νων,» έντός τού 18 19 δέν κατωρθώθη άλλ’ ή ή έ'κδο-

σις ένός φυλλαδίου έξ 112 σελίδων τ<7> έπομέ- I μα ελληνικόν, ΤΙγ.ιςς, ή τ ά ν·3ν έ λ λ «}ν ο χ ά —
άπό τούς Λονδινίου; τύπους προκύπτει, έκνω 1820 ε“τει τή συμπράξει α ’Αγαθόφρονος Λ α δήμων έλλήνων σπουδή, καί συνδρομή άνδρών
κεδαιν ονίου, πολίτου τών 1Ιαρισίωυ, u ύφ’ δ ψευ
φιλελλήνων.
δώνυμον κ ατά τόν Α. Βρετόν έκρύπτετοό μνημονευ
»Τέσσαρα φύλλα εις δ ’ άπ αξ τού μ/ηνός είναι
θείς Νικολόπουλος, έτέρου φυλλαδίου,όπερ ώ ; συνέτης Ίριδος ή περίοδος, τρία σελλίνια καί ήμισυ
χεια του προηγουμένου δέν ε'φερε νεαν σελίδω
σελίάωσιν,
ή τιμή των, καί οί συνδρομηταί καταγράφονται
άλλά συνέχισα το την τού προηγουμ.ενου φυλλαδίου,
παρά το» βιβλιοπώλη κυρίω M u rra y , A lb e 
άρξάμενον άπό τού άριθμ.ού 113 καί προχωρήσαν
m a rle S tr e e t, έν Λονδίνψ.»
άχρι τού 2 42 · τιο 1821 τή συμπράξει μέν
Δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν έπί πόσον καιρόν
•καί πάλιν τού Άγαθόφρονος, δαπάνη δέ «τού
έξεδόθη
ή έφημερίς αύτη, ής φύλλα καθ’ ά ήγενναιοτάτου καί ειλικρινούς αυτού φίλου κυρίου ι
κούσαμεν,
σώζονται έν τή βιβλιοθήκη τού Λονδί
Φιλαρέτου Μετριοφρονίδου, διδχσκάλου τής έλνου,
όθεν
τών
ομογενών τις δύναται νά παράσχη
λη-ικής φιλοσοφία; κλπ » έξεδόθη γ' τεύχος, ούπλείονας
πληροφορίας
τώ ελληνικό» δημοσίω πε
τινος ή σελίδωσι; άρχεται άπό τού αριθμού 2 43
ρί
τού
ένέτει
1849
έν
Λονδίνω ελληνικού τούτου
καί προχωρεί μέχρι τού 3 3 9 . Έ καστον τών τευ
δημοσιογραφικού οργάνου, δι’ οΰ κλείει ή προ
χών τούτων οίονεί έμβλημα,πρός τ ώ έκτυπώμ.ατού 1821 περίοδος τής έλληνικής έφημεριτι μελίσσης έκτε τυπωμένα φέρει τά έπόμενα λό
δογραφίας.
για τού Μ. Βασιλείου πρός τού; νέους, «α ί μέλισX.
σαι ουτε
ούτε απασι
άπασι τοις
τοίε άνθεσι παραπλησίως επερ
έπέρχονται, ούτε μέν οίς άν επιπτώσιν όλα φέρειν έπιχειρούσιν- άλλ’ δσον αύτών επιτήδειον πρός
Η 5ΤΙΞΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
τήν έργασίαν λαβούσαι, τό λοιπόν χαίρειν ά ΕΝ ΙΑΠΩ ΝΙΑ.
φήκαν.»
ΙΙερί τού Μουσείου γινώσκομ-εν έξ άνακοινώσεως ύπό ημερομηνίαν 1 I Αύγούστου 1859 τού
έν Τριπόλει Λ. Κ. ΙΙαππαζαφειροπούλου πρός
τήν διεύθυνσιν τής Πανδώρας, ότι έξεδόθη έν
φυλλάδιον αύτού τ ώ 1 8 1 9 ’ ιδού τί περί τούτου
έπί λέξει άναγινώσκομεν, « Μουσείο ν ΐ , έφημερίς
έλληνική, φιλολογική, έπιστημονική καί τεχνική,
έκδιδομένη ύπό Παναγιώτου Ίωαννίδου· φυλ.
Α ’ έν Παρισίοις έκ τής τυπογραφίας Α. Βελή
1819.Άγνοούμεν έάν έξεδόθησα καί έ’τερα φυλ
λά δια .» (ΙΙανδ. τ . I σελ. 2 6 0 ).
Τήν ϋπαρξιν τής "Ιριδας, περί ής ούδείς άχρι
τού νΰν λόγον έποιήσατο, πληροφορούμεθα έκ τού
Αογίου 'Ερμου, ούτινο; έν φυλλαδίω τής 15
άπριλίου 1819 άναγινώσκομεν τήνδε τήν προκήρυξιν.
«Τού έλληνικού γένους ή πρός τά φώτα όρμή
άρχισε νά προσηλόνη σπουδαία»; τήε φωτισμένη;
Ευρώπης τήν περιέργειαν. Γνωστή λοιπόν ή σ ω 
τήριος αϋτη κίνησις, δσον προβαίνει νά γίνεται,
καί δυνάμεις άμα νά προσκτάταιείς αϋξησιν, ήδη
μάλιστ’ έν ώ μία καί μόνη Οερμουργο; φωνη ύπέρ
τών δικαίων τών έθνών καί τή; άνθρωπότητος
άπό τό έν άκρον εις τό άλλον τής οικουμένης άντηχεΐ Οριαμβεύουσα, χρέος είναι έλληνικώτατον.
Μέ τοιούτον διπλούν σ/οπόν, νά άναγγέλλη
δηλαδή, α’, άλλά μέ άδέκαατον φρόνημα, εις τούς
φίλους τής Ε λ λ ά δ ο ς τών γνώσεών της τήν κα
τά στασιν, καί τούς εις τήν άναγέννησιν της άγώνας. καί β’ νά διαδίδη μέ πατριωτικήν δ ρ α 
στηριότητα εις την πάτριον γην τ ά καλά τής
σοφής Ευρώπης, άλλ’ ιδιαιτέρως τής Βρεττανικής,
ύπερτάτη; εδραςΜουσών καί έλευθερίας, σύγγραμ

'Απανταχού γης είναι συνηθεστάτη ή στίξις
τού δέρματος· παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοί;
περιορίζεται έν τ<ρ ^χΑ<;>. μάλιστα δέ τ<7» να υ τικιο- Οί ναύται τής βορείου καί τής δυτικής
Εύρώπη; στίζουσι θαλάσσια τέρατα, οί στρατιώ·
ται όπλα, οί έρωτόληπτοι καρδίας, άλλοι ονόμα
τα, χρονολογίας. Ή άγρια αύτη συνήθεια καί έν
Έ λλάδι δέν είναι άγ.ιυστος· οί χυδαιότατοι έκ
τού όχλου στίζουσιν, ή ώς κοινώς λέγεται, πα·
τονν έπί τού στήθους, έπί τών βραχιόνων, σ π α νιώτερον δ ’ έπί τού όπισθέναρος τής χειρός καί
έπί τών κνημών πλοία, όπλα, σταυρούς, άνθη,
χρονολογίας, Μακεδόνας, Γοργόνας, τόν Έ ρ ω τόκριτον καί τήν Άρετούσαν κτλ. κτλ.
Περιεργότατος είναι ό τρόπος, καθ’ ον γίνεται
ή στίξις τού δέρματος έν Ιαπωνία· την περι
γραφήν τούτου άρυόμεθα έκ συγγράμματος «περί
τών φυσικών ίδιωμ.άτων τών ’Ιαπ ώ νω ν», όπερ
άρτίως έδημοσίευσεν ό Γερμανός ιατρός Β3θΙ/.,
καθηγητής τού έν ϊ’οκοχάμα τή ς Ιαπωνίας
II ανεπιστημ.ίου.
Ή συνήθεια τού στίζειν τό δέρμα γράφει ού
τος, έπικρατεΐ μόνον παρά τώ χύδην όχλ.ω- οί
άχθοφόροι, οί πεζοδρόμοι, οί παλαισταί, πάντες
καθόλ.ου εκείνοι, ών τό έπιτήδευμα άπαιτεϊ κα—
τανάλωσιν ύπέρμετρον μυϊκής δυνάμεως καί οϊτινες έργαζόμ.ενοι έν ταϊς πόλεσιν, είσίν ή ν α γκ α σμένοι νά μή άφίνωσι γυμνόν τό σώμα, νομίζουσιν ότι διά τής στίξεως δύνανται νά ά π ο κρύψωσι την γυμνότητα.'Τά κοσμούντα τά δέρμα
των στίγματα φαίνονται μακρόθεν ώς ένδύματα καί ούτως άνενοχλήτως έργαζονται γυμνοί.
Τούτου δ ’ ένεκα όταν ή στίξις ήναι πλήρης
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καί τελεί*, ήτοι όταν δ κορμος καί βραχίονες
καί κνήμαι ώσιν έστιγμεναι, καλείται Ν ίχ ι γο
γιμπάμ, ο έστι κρεάτινου υποκάμισου. Ουδέποτε
μέν στίζουσι την κεφαλήν, τον τράχηλον, τάς
χείρας καί τούς π όδα;· αλλά το έττίλοι—ον τού
σο'ιρ.ατος καλύπτουσι διά παραδοξοτάτων καί
περιεργοτάτων εικόνων. Οί αρειμάνιοι άρέσκονται
νά στίζωσιν εις το στήθος δράκοντας ή λέον
τας, οί δέ ειδυλλιακοί τήν φύσιν άγροτικάς π α ραστάσεις. Συνήθως δ έπιθυμών νά στίξη τό
σώ μα δέν κοπιάζει εις έξεύρεσιν τών εικόνων,
ά λ λ ’ εκλέγει εκ τίνος τών δημωδών εικονογρα
φημένων βιβλίων την άρέσκουσαν αϋτω παράστασιν. "Αν δ στιγεύς (ΧοριμοΥηχι) είναι έμ πείρος, δέν χρονοτριβεί πλέον τής ημέρας όπως
κατάστικτου ποίηση τό στήθος καί τήν κοιλίαν
ή καί τα νώτα διά τής παραγγελΟείσης είκόνος, εί καί πρός τούτο απαιτούνται πλείονα τών
διακοσακισχιλίων στιγμάτων. ’Α λλά τα στί
γμ α τα ταύτα ουδόλως είσίν έπώδυνα, οΰδέ αίμάσσουσι· μόνον εις τινα μέρη τού σώματος κα
θίστανται αισθητά, ώς έν τοι; άγκώσι καί ταϊς
ΐγνύαις- εύθύς μετά τήνάποπεράτωσιντής στίξεως
τ ά στιχθέντα μέρη άποπλύνοντα διά θερμού ύδατος προξενούντος έλαφράν άλγηδόνα, ενίοτε δέ
καί πυρετόν επί τινας ώρας διαρκοϋντα. Τά
χρώμ-ατα ών γίνεται χρήσις πρός στίςιν, είναι
τό μ,έλαν (ή σινική μελάνη), όπερ μεταβάλλε
ται εις κυανοϋν άμα έπιτεθή ε’πί τού δέρματος,
καί τό ερυθρόν. Ό τρόπος τής στίξεως είναι ά πλούστατος, άλλ' απαιτεί έπιδεξιότητα τινά.
Ό στιγεύς σχεδιάζει πρώτον ο τι μέλλει νά α 
πεικόνιση επί τού δέρματος τού ζητούντο; νά
στιγματισθή, άλλ’ ενίοτε επιλαμβάνεται άμ,έσως
τής εργασίας, άνευ προηγουμένου σχεδίου. Ό ρ γανον δε τής στίξεως έχει ^αβδίσκον φεροντα δύο
παραλλήλου; σειράς λεπτοτήτων βελονών τεθει
μένων πλησίων άλλήλων. Ό στιγεύς έπιτίθησι
την παλάμην τής αριστερά; επί τού σώμ.ατο;
τού στίζομενου, ούτως ώστε τό στικτέον μέρος
νά εύρίσκηται μεταξύ τού άντίχειρος καί τού
δείκτου, άναμ.έσον δέ τού μέσου καί τού παρά
μεσου δακτύλου τή ς αυτής χειρός τίθεται χρωστήρ, χρησιμεύων άντί πυξιδίου καί περιέχων
σινικήν μελάνην καί ερυθρόν χρώμα· εις τόν
χρωστήρα εκείνον έμβάπτει δ στιγεύς τ ά ; βε
λόνας.Ό ραβδίσκος, εις ου τό άκρον είσί προσηρμοσμέναι αί βελόναι κρατείται διά τής δε
ξιάς χειρός, τά δέ νύγματα γίνονται μετά τ α 
χύ τη τος, ήν σχεδόν άδυνατεϊ νά παρακολουθήση δ άφθαλμ.ός καί μ.ετ’ άκριβείας ^απτικής
μηχανής. Οΰχί σπανίως δεκάκις εντός ενός δευ
τερολέπτου καταφέρεται εί; τό σώμα τού στι-

ε’πί ολοκλήρους ώρας,αί δέ βελόναι στίζουσι λεπτοτάτας άπεικονίσεις μαχών, τοπείων, ζώων, άνθέων. «Τ όμέν έστίχθαι εϋγενές κέκριται, τό δ έ ά 
στικτου άγενές, »ε'λεγεν δ Ηρόδοτος περί τών άοχαίων Θριγκών · οίδέ Ίαπωνοίθεωρούσε τό στιγμαI τηφορείν ώ ; ένδειξιν έγκαρτερήσεως καί ανδρείας.
I Λί γυναίκες πλήν σπανιωτάτων καί ήκιστα έν
τιμων εξαιρέσεων, οΰδέποται στίζονται. Πρό δε
καετίας ύπήρχον μόνον έν τή πρωτευούση τής
’Ιαπωνίας πλείονες τών τριακοντακισχιλίων έστιγμένων έκ τής έργατικής τάξεως. Έ κτοτε
ή ’ Ιαπωνική κυβέρνησες κατανοήσασα οτι τό
έθιμον τούτο ήτο λείψανου βαρβάρων χρόνων,
άπηγόρευσε τήν στίςιν ήτις όμως καί σήμερον
ε'τι γίνεται λαθραίως.
Τ ά μέγιστα ¿θαύμασαν οί Ίαπωνοί μαθόντες
έίτι οί υιοί τού πρίγκηπος τή ; Ουαλίας έλθόντες
εί; ’Ιαπωνίαν έζήτησαν νά στιχθώσι. Τό τοιυύτον έθεωρήθη περιφανής δικαιολογία καί τιμή
τού καταπολεμούμενου έθίμ.ου· οϋδ’εν ήττον ή
στίξις είναι έν τιμή μόνον παρά τώ όχλοι, οΰδείς
δέ έκ τής άνωτέρας τάξεως κρίνει άναγκαίον νά
στιγματηφορήση.
j

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΟ Σ

Εις τό έθνος εκείνο, τό δποϊον άλλ.ηλοδιαδόχως ώνομ-άσθη τών άρχαϊύΐΥ 'E.lJr/ruY, τών
ΒυζαττίΥων καί τών >·εωτίρων Έ.Ι.ΙήνωΥ
πρέπει ίσως τά άναζητήσωμεν τό καταπληκτικώτατον παράδειγμα τής διάρκειας τού εθνικού
•χαρακτήρος. «Μ ετά τόσας ιστορικά;περιπετείας,
λέγει δ A m p è re , ή βάσις τού "Ελληνος δέν μετεβλήθη.Τάς αύτάς έχει άρετά; καί κακίας, άς είχε
καί κ ατά τήν άρχαιότητα.» Ό P o u q u e v ille
άνεύρεν έν Πελοποννήσσω τά πρότυπα τού Ά π ε , λού καί τού Φειδίου, καί, όπερ μάλλον ένδιαοέj ρει ημάς, παρετήρησεν τήν έκ διαδοχής μ ε τ ά I δοσιν τών κυρίων γνωρισμάτων τού χαρακτήρος
καί τών έθίμοιν τών άρχαίωι. Ούτως οί ’ Αρκά
δες ζώσι ποιμενικόν βίον, οί δέ γείτονες αυτών
Σπαρτιάται άγαπώσι τού; άγώνας, καί ε'χουσι
1 τό ήθος ευερέθιστου καί ταραχοποιόν. Κ ατά
τόν μεσαίων* δ Βυζαντινός διετήρησεν 8λα τά
κυριώτατα χαρακτηριστικά τών προπατόρων
του. Ό τ α ν έμβαθύνη τις, ώς έποιήσαμεν ήμείς,
j είς τάς δυσπρόσιτου; βίβλους τής βυζαντιακής ι
στορίας, μετ’ απορίας βλέπει πόσον δ λαός έκεΐνος όστις αΰτοκαλεϊτο ρωμαϊκός, έμεινε κατ’
ουσίαν ελληνικός, καί μεθ’ όλα; τάς έπεισάκτους
προσθήκας, ήτοι τάς Λατινικά; παραδόσεις του,
ζομένου δ ^χβδίσκος τουτέστιν ε’πειδή ούτος έχει
τήν αύτοκρατορικήν ύπαλληλίαν του, τά ανατο
δέκα βελόνας γίνονται εκατόν νύγματα εντός δευ
λικά ήθη του (olov τούς ευνούχους, καί τόν ώς Θεόν
τερολέπτου. Ή τοιαύτη δέ εργασία εξακολουθεί
στολιζόμ-ενον καί λατρευόμενον "Δνακτα), καί τήν

, κατά τήν εποχήν εκείνην αποκλειστικήν έκκληI βίαν του. Τό φαι όμενον τούτο παρουσιάζει άΓ,ξιοσπούδαστον αντικείμενου ιστορικής ψυχολογίας.
|Ό Βυζαντινός διετήρησεν τού άρχαίου "Ελληνος
ί οΰ μόνον τήν γλώσσαν καί τ ά ; φιλολογικά; πα■ ρχδόσεις, αλλά καί λεπτοφυίαν τινά, ήτις μή
[ ϊποστηριζομένη ύπό τής δυνάμεως, μετετράπη
I εί; ταπεινήν πονηριάν. Ό έρως τού αρχαίου Έ λ |ληνο; διά τήν καλλιέπειαν καί τάς λαμπρά;
Γ συζητήσεις, μετεσχηματίσθη είς βυζαντιακήν μω·
| ρολογίαν. Ή σοφιστική λεπτότης τών φιλοσόφων.
έγενετο ή κενή σχολαστικότη; τών θεολόγων.
I ’Η ευστροφία τού Γραιχν.Ιου μετεμ.ορφώθη είς
Ε. τήν έπίβουλον διπλωμ,ατίαν τών Αύτοκρατόρων.
ί Έν συνόλω δ Βυζαντινός είνε δ αΰτόςΈ λλην τής
[ εποχής τού Περικλεούς, άλλ’ άπεξηραμένος ούτως
| είπεΐν καί γεγηρακώς.
( Έ κ τον περί · ψ υχολογική; κληρονομιά;·
ιο ϋ

σ υ γ γ ρ ά μ μ ϊΐο ;
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Π Λ Π ΤΑ ΔΑΣΗ
Οί κάτοικοι τών παραθαλασσίων βορείων χοί
ρων, καίπερ έχοντες έλλειψιν φυτών, ουδόλως
στερούνται ξυλείας πρός θίρμανσιν καί οικοδομήν
; οίκίσκων. Ό , τι άρνεΐται αύτοϊς ή γή, τό άναπληροΐ ή θάλασσα. Δ αση δλόκληρα, προερχόμε
να έκ θερμ.οτέρων χωρών, προσαράσσουσι μετά τών
| έκ πάγου όρέων πρός τήν παραλίαν. Οί μεγάλοι
ποταμοί τής Σιβηρίας, 'Ο β ις, Ένισέας, καί
| Λένας διερχόμενοι κατά τόν ρούν αυτών δι’ έκI τεταμένων δασών παρασύρουσιν είς την θά
λασσαν ολόκληρα όένδρα. Τ ά δένδρα ταύτα
έξακολουθούσι πλέοντα κ ατά τήν φοράν τών έν
ί' τή θαλάσση ρευμάτων, μέχρι; ού ένσκηψάση;
| τρικυμίας ή πνεύσαντος ανέμου έξενεχθώσιν είς
| τήν ακτήν, άν δέ αότη είναι δμ.αλή, καί ά π ω ■ τέρω είς τήν ξηράν, όπου σχήματίζουσι υψηλούς
| σωρούς. Ή 'Ρωσσική αποστολή, ή πεμ,φθεΐσα πρός
I έρευναν τών παραλίων τής
Σιβηρίας, εύρεν
! είς τινα μέρη τοιοϋτους σωρούς ε'χοντας ύψος πλέον
- τών 100 ποδών.
Α λ λ ά μάλλον αξιοπαρατήρητα είνε τά θα
λάσσια ταύτα ούτως είπεΐν δάση τά πρός βορ; ραν άπό νότου διευθυνόμενα. Πάντων τών θα
λασσίων τούτων όευμάτων τών άπό Ν. πρός Β.
διευθυνομένων ύπερτερεϊ τό καλούμενου Γό.Ιφ
ιηρέμ, τό έκ τού Μεξικανικού κόλπου τήν άρχήν
λαμβάνον. Μέρος τών έν τώ ^εύματι τούτω πλε
όντων δένδρων προέρχεται καί έκ τού έν τή νοτίφ ’Αμερική Άμαζονίου. Ά π α ν τες οί κορμοί
τών δένδρων, οί έκ τού ποταμού τούτου προερχό
μενοι καί μή προσκοούοντες είς τάς καθ’ δδόν
κείμενα; Ά ν τίλ λ α ; νήσους,πίπτουσιν είς τό Γόλφ
οτρέμ, καί φέρονται δι’ αυτού είς τόν Βόρειον

Παγωμένου ωκεανόν. Ό ,τ ι τό είρημίνον ρεύμ.α
πράττει έν τ ώ Ά τλ α ν τικ ώ ώκεανώ, ταϋτά
πράττει τό θερμόν "Ιαηω·Ίχογ ρινμα, το μέχρι
τού Βεριγγείου πορθμού φθάνον, έν τώ Είρηνικώ.
Τ ό θερμόν ύδωρ τού γεύματος τούτου συγκεράννυσι τό ψυχρόν κλίμα τών βορείων χωρών, όπερ
θεωρείται μεγίστη ευεργεσία διά τού; κατοίκους
τών συμπλεγμ.άτων τών Άλεουτικών νήσων
τών άνατολικώτερον τής Σιβηρίας καί έγγύτερον τής Β Αμερικής κειμένων. Έν ταϊς νήσοις
ταύταις ούδενές φυτού φυομένου, οί κάτοικοι πρός
κατασκευήν πλοιαρίων καί άλλων σκευών χρησί
μων μεταχειρίζονται άποκλειστικώ; τούς κορμούς
τών δένδρων ού; παρασύρει τό Ιαπωνικόν ρεύμα.
Τό μέγεθος τών κορμών τούτων δήλον γίγνεται
έκ τής μαρτυρίας τού πλοιάρχου Τρμιγερ, τού εύοόντος κ α τά τό 1814 έν τή νήσοι Φαρσέρ κορμόν
έλάτης ής ή διάμετρος ολίγους δακτύλους άνω
θεν τής ρίζης ήτο δ ' / 2 ποδών.
"Ισως τις έροιτήση πώς καί πόθεν έρχονται τά
δένδρα ταύτα είς τήν θάλασσαν. ’Α λλά τήν α
πορίαν ταύτην έλυσαν αί παρατηρήσεις αί γενόμεναι έν τώ Ά μ αζονίω . ’Εάν τις ταξειδεύση διά
τού ποταμού τούτου, τού ε'χοντος ύ δατα περισ
σότερα πάντων ομ.ού τών ποταμών τής Ευρώπης,
δύναται νά ϊδη κ α τά τάς πλημμύρας κατακλύ
ζόμενα; τ ά ; ύπωρείας καταφύτων λόφων, οϊτινες
μή δυνάμενοι ν’ άντιστώσι είς τό δρμητικόν τού
ποταμού £εύμα, τό κατατρώγον άπ αύστω ; τούς
πρόποδας αυτών, καταπίπτουσι πρόρριζοι μετά
τών έν αύτοϊς δασώ ν. Τ ά πελώρια δένδρα, ών
δέν άμοιρούσι τά δάση τα ύ τα τής ’Αμερικής,
ένεκα τής διηνεκούς άνά τούς καταρράκτας καί
βράχους προστριβής των άποβάλλουσιν ολίγον
κατ' ολίγον τούς κλώνάς των καί καθίστανται
ούτω απρόσβλητα άπό τών διαφόρων εμποδίων,
όποια είνε τά διάφορα ποτάμια φυτά, τών κω—
λυόντων τήν πρός τ ά πρόσω πορείαν. Ό τι δέν
δύναται νά πράξη τό ύδωρ τού ποταμού συμπληρούσι τά θαλάσσια κύματα.
Φλ.
Π ληροφορίας

ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚ Α Ι ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ
Α \ Λιοίχτ\σις

δικαστήρια-

Ή νήσος Κύπρος έξαρτάται ά π ’ ευθείας έκ
τού Υπουργείου τών Άπικιών τής Μεγάλης
Βρεττανίας καί διοικειται υπό ενός Άρμοστού
διοριζομένου κατά πενταετίαν. Ύπάρχουσι δύο
Συμβούλια' τό'Εκτελεστικόν, συγκείμενον έκ με
λών εξ διοριζομένων άπ’ ευθείας ύπό τού Αρμοστού καί τό Νομοθετικόν .συγκείμενον έκ 18 μ.ελών, εξ "Αγγλων, οϊτινες διορίζονται ύπό τή ς Κυ·
βερνήσεως, 9 Χριστιανών καί 3 ’Οθωμανών έκλεγομένων κατά τετραετίαν ύπό τών κατοίκων
διά ψηφοφορίας.
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Διαιρείται δέ ή νήσος εις έξ επαρχίας, ών έκάστη ίχει πρωτεύουσαν τήν δμώνυμον πόλιν, έν
ή έδρεύουσιν οι Διοικηταί, πάντες Ά γ γ λ ο ι —
(Λευκωσία— Λάρναξ— Λεμησσός— 1Ιάφος — Κηρύνεια καί ’ Αμμόχωστος).
Δνκαστικώς διαιρείται εις εν Έφετείον συγκεί
μενον εξ Ά γ γ λ ω ν δικαστών καί έδρεύον έν Λευ
κωσία καί εις εξ πρωτοδικεία συγκείμενα εξ ενός
Ά γγλ ου δικαστοΰ ώς Προέδρου καί έκ δύο παρέδρων, ενός Χριστιανού καί ενός 'Οθωμανού, έδρεύοντα δέ εις τάς άνω έξ πόλεις.— Ύπάρχουσι
προσέτι 6 Ειρηνοδικεία μέ είρηνοδίκας Κυπρίους.
Τά Κακουργιοδικεία περιοδεύουσιν ά π α ξ η δίς
τού έτους εις τάς πρωτεύουσας των έπαρχιών.

Καίτοι ώς φαίνεται έκ τής κατωτέρω δήμο"
σιευομένης άπο , αφικής σημειώσεως, ύπάρχει δι
αφορά μεταξύ εισαγωγής καί έξαγωγής, όμως
ένεκα τού ύπάρχοντος Αγγλικού στρατού τής
κατοχής, διά τόν οποίον δαπανά ή Α γγλική Κυ
βέρνησες περί τάς 4 5 0 0 0 λίρας κ ατ' έτος, ών
μέρος μένει εις τήν νήσον, ή Κύπρος θά εύημέρει
ύπό ύλικήν έποψιν άν δεν ΰπήρχεν ί> πρός την
Τουρκίαν βαρύς φόρος, οστις ανέρχεται εις 9 5 0 0 0
καί είνε όλως δυσανάλογος πρός τά εισοδήματα
τής νήσου, άφαιρών πάσαν ικμάδα πρός πρόοδον.
Προσπάθειαι γίνονται νύν πρός έλάττοισιν τού
ύπερόγκου τούτου ποσού, καί έλπίζεται νά σ τεφθώσι δΓ έπιτυχίας.

β ' . Π.Ιηθυσμ,ός.

Ε . Τύπος.

Ί Ι τελευταία άπογραφή της νήσου έγένετο
τ ω 1 88 1. Κ α τ' αυτήν δέ εύρέθη τότε όλος ό
πληθυσμός τής νήσου 172 ,80 9 , έξ ών 'Ορθόδο
ξοι 126 ,75 2 , Καθολικοί καί Διαμαρτυρόμενοι
2,4 15, ’Οθωμανοί 4 3 , 70 1, Εβραίοι 3 1.

Έ ν Κύπρω έκδίδονται αί έπόμεναι έφημερίδες:
Έν Λεμησσώ ή 'Α.Ιήθπα (έκδοτης Α. Κ. ΓΙαλαιολόγος), ή Σ ά .ίπ ιγ ζ (έκδοτης Χουρμούζης),
Cyprus Herald (Κυπριακό; κήρυξ, έκδιδομένη
ύπό W . W illia m s o n ). Έ ν Λευκωσία ή Φωνή
τής Κύπρον (εκδότης Θεοχαρίδης,) καί Cyprus
Gazelle, ή επίσημος έφημερίς τής 'Αγγλικής
διοικήσεως· έν Λάρνακι οί Times o f Cyprus
(Χρόνος τής Κύπρου, έκδιδομένη ύπό T u r n e r
καί Σ α ς) καί ή "Εγω/τις, (έκδοτης Κουπάς.)

Παραγωγή χα! ί'ζαγωγή.
Τ ά κυριώτατα προϊόντα, άτινα παράγει ή
Κύπρος πρός έξαγωγήν, είνε τά ακόλουθα- οίνος
κριθή, σίτος, βάμβαξ, ξυλοκερατα, μεταξα.
σταφίδες, σουμάκι. Τούτων τήν πρώτην θέσιν
κατέχουσι τά ξυλοκέρατα. Τ ώ 1884 έφορτώθησαν διά ’Αγγλίαν, Γαλλίαν, ’Ιταλίαν καί ,
’Ρωσσίαν 5 0 ,2 5 7 τόνοι (πρός 792 όκάδας έ’κα- |
στος) αξίας λιρών στερλινών 7 6 ,0 6 3 . Κ α τά |
δεύτερον λόγον έρχεται ό οίνος οΰτινος ή έξαγωγή
εις τά 1884 άνήλθεν εις 4 ,1 5 1 ,9 6 8 όκάδας
άξίας λιρών στερλινών 4 8 ,2 0 2 . Το πλείστον αυ
τού μέρος έξάγεται εις τήν Αίγυπτον, κατόπιν
εις τήν Γαλλίαν, Τουρκίαν καί 'Ρωσσίαν. "Ολος
σχεδόν ό οίνος έξαγεται άπό τήν έπαρχίαν Λεμησσού. Ή αξία τού έξαχθέντος βάμβακος οκά
δων 3 0 0 ,7 4 8 κατά τό 1884 ήτο λιρών στερ
λινών 16,920.

/ / ’. Εισαγωγή.
Τ ά εκ τού έξωτερικού είσαγόμενα αντικείμενα
είσί παντοειδή υφάσματα, φχρμακα,βιομηχανικά
εργαλεία, πήλινα *αί ΰάλινα σκεύη, πετρέλαιον,
καπνός, καφές, ζαχαρις, όρύζια, π αστά, βούτυρον
καί γαιάνθρακες.
’Εκ τούτων τά πλείστα ε'ισάγονται έξ Λίγύ—
πτ ο υ ,’Αγγλίας, Αυστρίας καί Τουρκίας ό καπνός
£ί έξ Ε λ λ ά δ ο ς1).

( Έ ν Λ εμησσώ)
Π.

Δ.

Π απαλλκηε

"Εν -ινι έσπερίδι ή κυρία Μ. συνομιλεί μετά του
κυρίου X . περί των παρευρισκομενων έν αύτή.
— Δεν ήμπορεϊτε νά φαντασθήτε, κύριε μου, πό
σον άτακτος καί άκατάστατος είναι ή κυρία Α . Δέν
είςεύρει τι γίνεται εις το μαγειρείον, άφινει άπεριποίητα
τα παιδιά της, μαλ/.ώνει καθ' ήμεραν χωρίς λόγον
μέ τόν σύζυγόν της. Καί τόν γνωρίζετε σείς τον σύ
ζυγόν της, τί άγαθήν καρδιά έχει!
_ Καί που τά εΐξεόρετε ολα αύτά ύμεϊς, κυρία
μου ;
— Εγώ!., είμαι ή στενωτέρα της φίλη t
Ό νεαρός αξιωματικός κ.ΜακρυσπάΟης έθερμαίνετο
παρά τήν εστίαν.
— Π ώ ς; κάμνει πολύ κρύο έξω ; τον έρωτά κυ
ρία τις.
— Καλέ 'όχι, κυρία μου, ΰπολαίών λέγει άλλος
των παρεστώτων, ά λ λ ’ ό κύριος αξιωματικός θέλει
νά συνειθίση 'ς τ ή φ ω τ ι ά .
• ^ Λ Α Α / ΙΑ Λ Λ -

*) Ιδού ή σημείωσις τής άξίας εις λ,ίρας στερλίνα; των είσαχθέντων καί έξαχθέντων εμπορευ
μάτων άπο τού 1878 μέχρι τού 1 88 4.
Έ τη :
1 87 8. "
1879.
1880.
1881.
188 2.
1 8 8 3 -4
Εισαγωγή 1 7 7 ,6 5 1 . 2 0 8 ,4 0 7 .
2 7 2 ,6 6 3 . 2 9 6 ,8 6 8 .
3 3 6 ,5 1 2 .
3 4 4 ,1 8 3 .
Έ ξα γω γή . 1 5 7 ,3 2 8 . 2 2 2 ,2 1 8
2 1 0 ,0 6 5 . 2 6 6 ,6 1 0 .
2 7 6 ,1 2 9 . 2 9 0 ,2 1 0 .
Έν ε’τει 1883 έφηρμόσθη τό πρώτον τό αγγλικόν σύστημα, καθ’ δ τό οικονομικόν έτος λήγει την
31 Μαρτίου· όθεν έν τή άπογραφή τού έτους τούτου περιλαμβάνονται μήνες 15.
Έ ν Ά β ή ν α ις, έχ -.οϋ τνπογραςιίου ιών Κ αταστημ άτων A N E LTU K fiS S T A S iT IN IA O T
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