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Έν Στοκόλμη επίσης, εν τω οίκω τοϋ ιατρού 
Σβαρυεγκρόνα, περί τού αύτού θέματος έγίνετο 
λόγος τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. Τήν 
έσπέραν έκείνην ε’ ληγεν ή προθεσμία τοϋ μεταξύ 
τοϋ Βρέδεζορδ καί τού έπιφανοϋς φίλου του στοι
χήματος, οΰ κριτής, ώς είπομεν, ήτο ό καθηγητής 
Χόστετ.

Άπό δύο έτών ούτε λέξις είχε λεχθή ύπο τών 
δύο αντιπάλων περί τοϋ στοιχήματος, Ό  ιατρός 
έςηκολούθει έπιμόνως τάς έρεύνας αύτού έν Αγ
γλία, έγρχφεν εις τά  ναυτικά πρακτορεία, ¿πολ
λαπλασίαζε τάς γνωστοποιήσεις έν ταϊς έφημι- 
ρίσιν, άλλά δέν ώμολόγει ότι πάντες οί αγώνες 
αύτού άπέβχινον άγονοι. Ό  δέ Βρέδεζορδ άπέ- 
φευγεν έξ ύπάτε,ς αβροφροσύνης νά φέρη τον 
λόγον έπί τοϋ θέματος τούτου άρκούμενος, 
όσάκις εόρισκεν ευκαιρίαν, νά £ίπτη εις τό μ.έσον 
ύπαινιγμόν τινα περί τής ώραιότητος τοϋ αντι
τύπου τού ΙΙλινίου, τού έκ τών πιεστηρίων τοϋ 
Άλδου Μανουτίου έξελθόντος.

Μόνον δέ έκ τής πανουργίας μεθ’ ής έπληττε 
διά τών δακτύλων τήν ταμ,βακοθήκην του τήν 
στιγμήν ¿κείνην, ήναγκάζετό τις νά σκεφθή, ότι 
τοιάδε περίπου έμερμήριζε κατά φρένα ό δικη- 
γόρος :

—  Αύτός ό Πλίνιος δέν θά είνε διόλου άσχη
μα μεταξύ τού Κοϊντιλιανοϋ μου τής πρώτης έκ- 
δόσεως τής Βενετίας καί τού Όρατίουμου τών 
αδελφών Έλζεβίο μέ τά μεγάλα περιθώρια καί 
τον σινικόν χάρτην.

Οότω τουλάχιστον ήρμήνευεν ό ιατρός τον μί- 
μον εκείνον, ε’χοντα τό εξαιρετικόν προνόμιον νά 
έρεθίζη σφόδρχ τά  νεύρα αύτού. Τάς έσπέρας 
έκείνας έδείκνυτο έξαιρετικώς αμείλικτος εις 
τό ονίστ καί ούδέν συνεχώρει εις τούς συμπαί- 
κτοράς του.

Ό  χρόνος έν τοΰτοις έξηκολούθιι την πορείαν 
του καί είχε φθάση τέλος ή ώρα καθ ην τό ζή 
τημα έπρεπε νά ύποβληθή, εις τήν κρίσιν τοϋ 
καθηγητοϋ Χόστετ.

τ ο μ ο ς  κ λ ' . —  1886

Ό  ιατρός Σβαρυεγκρόνα είσηγήσατο τούτο 
μ.ειά παρρησίας. Μόλες ή Κ άζα άφήκεν αύτόν 
μ.όνον μετά τών δύο φίλων του ώμολόγησεν αύ- 
τοίς, όπως δι' επιστολής είχεν ήδη όμολογήση 
πρός τόν "Ερσεβον, τήν πλήρη τών ερευνών του 
αποτυχίαν. Ούδέν διεφώτισεν έκτοτε τό περι
βάλλον τήν καταγωγήν τοϋ Τ ρικ  μυστήριον, ό 
δ ' ιατρός, έν παση ειλικρίνεια, ήναγκαζετο νά 
συμπεράνη οτι το μυστήριον εκείνο έφαίνετο αύ- 
τω  αδύνατον νά διαλευκανθή.

—  Έν τούτοις, έξηκολούθησε,θά ήρην άδικος 
πρός ¿μέ αύτόν, άνδένέδήλουν μετά τής αύτής 
ειλικρίνειας ότι δέν νομίζω διόλου ότι έχασα τό 
στοίχημα. Αεν έπανεύρον τήν οικογένειαν τού 
"Ερικ, είνε αληθές· άλλ' αί πληροφορίχι τάς ό
ποιας συνέλεξα ένισχύουσι μάλλον ή άναιροϋ- 
σι τό συμπέρασμά μου. Ή  Κννθία είνε ή ήτο 
άναντιρρήτως αγγλικόν πλοΐον,καθόσον δεκαεπτά 
τοιαϋτα είνε έγγεγρχμμένχ εις τον Νηο
γνώμονα τού Λόϋδ. Τά εθνογραφικά χαρα
κτηριστικά μένουσι προφανέστατα τά αύτά, 
κελτικά ώς καί πρότερον. Ή  ύπόθεσίς μου λοι
πόν περί τής εθνικότητος τού *Έρικ δέν παρα
βλάπτεται πςσώς άπό τάς έρεύνας ταύτας. Τώρα, 
ύπέρποτι, είμαι βέβαιος ότι είνε Ιρλανδός,ώς τό 
είχον προμαντεύση προ; δύο έτών. Ά λ λ ά , εν
νοείτε, ότι δέν δύναμαι ν’ αναγκάσω τήν οικο
γένειαν τουνά φανερωθή άν αϋτη έχη λόγους νά μη 
θέλη ή άν έξηφανίσθη ! . . .  'Ιδού,φίλε μου Χόστετ, 
τί είχον νά εϊπω. Τώρα εις ύμας άπόκειται ν' 
άποφανθήτε άν ό Κοϊ··τιλιχνός τοϋ ¡φίλου μου Βρέ
δεζορδ πρέπει νομίμως νά μετενεχθή εί; τήν 
βιβλιοθήκην μου.

Ό  δικηγόρος μετά τούς λ,όγους τού ους, οίτι- 
νες προύξένησαν εις αύτόν μεγίστην επιθυμίαν 
νά. γελάση, έξηπλώθη έπί τής έδρας αύτού, κι- 
νών ήρεμα τήν χεΐρα ώς νά ήθελε νά διαμαρτυ- 
ρηθή,· είτα δε προσήλωσε τού; μικρούς σπινθηρο- 
βόλους οφθαλμού; του έπί τού καθηγητοϋ Χόστετ, 
όπως ϊ δ η  πώς έμελλε νά έξέλθη τοϋ διλήμματος.

Ό  καθηγητής Χόστετ δέν έδειξε τόσην αμηχα
νίαν όσην ύπέθετεν ό φίλος του. Άμηχανών θά ε- 
φχίνετο μόνον άν ακαταμάχητος τις άπόδειξις ύπό 
τού ιατρού προσαγομένη έπέβαλλεν εις αύτόν τήν 
όδυνηράν ανάγκην ν' άποφχνθή ύπέρ τού ένός ή
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του ετέρου· διότι ένεκα τού ουνίτου καί αναπο
φασίστου χαρακτήρός του 6 καθηγητής προύτίμα 
πάντοτε τάς αορίστους λύσεις. Έν τοιαύταις πε- 
ριπτώσεσιν η το ε'ξοχος καί άπαράμελλ.ος εις το 
δεικνύειν εναλλάξ καί τάς δύο του πράγματος α 
πόψεις καί πλέειν έν τή χοριστίκ ιός ό ιχθύς έν τω 
ύ'δατι. Τήν εσπέραν δ ’ εκείνην έφάνη όντως άξιος 
¿χυτού.

—  Άναμφισβήτητον είνε, είπε σείων την κε
φαλήν, ότι ή υπαρξες δεκαεπτά πλοίων φερόντων 
τό όνομα Κνκθία είνε σπουδαίον τεκμήριου ύπέρ 
του συμπεράσματος τού διαπρεπούς φίλου μας. 
Ί ο  τεκμήριον τούτο, συνδεόμενον καί προς τά 
εθνογραφικά χαρακτηριστικά τού παιδιού, έχει 
βεβαίως μεγάλην βαρύτητα καί δεν διστάζω νά 
είπω Οτι μοί φαίνεται σχεδόν πειστικόν.Λεν δυσ
κολεύομαι μάλιστα νά δμολογήσω ότι άν έπρό- 
κειτο νά έκφράσω ίδιαν μου γνώμην περί τής ε
θνικότητας τού Έρικ, ή γνώμη αϋτη θά ήτο ή 
έξής· αΐ πιθανότητες πάσαι είνε ύπέρ τής ιρλαν
δικής κ α τα γ ω γ ή ς !.. . Ά λ λ ’ άπό τής πιθανό- 
τητος μέχρι τής βεβαιότητας ύπάρχει μεγάλη 
άπόστασις, νομίζω δε ότι απαιτείται βεβαιότης 
διά ν’ άποφασίση τις περί τού έν λόγω ζητήμ.α- 
τ.ς.Ό σον μεγάλαι καί άν είνεαί ύπέρ τής γνώμης 
τού Σβαρυεγκρόνα πιθανότητες, ό Βρέδεζορδ 
δύναται ν' άντιτάξη ότι ελλείπει ή πλήρης ά- 
πόδειξις. Δέν βλέπω λοιπόν κανένα άποχρώντα 
λόγον νά δηλώσω οτι ό ιατρός έκέρδησε τόν Κοϊν- 
τιλιανόν όπως ούδέ ότι ό αντίπαλός του έκέρδη
σε τόν Πλίνιον. Κ ατ’ έμ,ήν γνώμην, έπειδή τό 
ζήτημα μένει άλυτον,τό στοίχημα καταργεΐται, 
καί τούτο είνε,νομίζω, αρκετά ευχάριστος λύσις 
καί διά τούς δύο σας.

Ό π ω ς πάσαι αί συνδιαλλακτικαί αποφάσεις, 
ή τού καθηγητού Χόστετ εις ούδέτερον τόν έν- 
διαφερομένων εύηρέστησιν.

Ό  ιατρός έποίησε διά τού κάτω χείλ.ους μορ
φασμόν σαφώς έκφράζοντα τήν δυσαρέσκειάν του· 
Ό  δέ Βρέδεζορδ ήνωοθώθη βιαίως, κραυγάσας·

—  Σάς παρακαλώ, κύριε Χόστετ, μή εξάγε
τε τόσον βιαστικά τό συμπέρασμά σ α ς ! . .  . ’Ε
πειδή ό Σβαρυεγκρόνα, λέγετε, δέν άπέδειξεν έ - 
πχρκώς τό γεγονός, τό όποιον άλλως σάς φαίνε
ται πιθανόν, δέν δύνασθε ν’ άποφκνθήτε ποιος 
έ; ημών έκέρδησεν. Α λλά τι θ’ άπκντήσητε άν 
έγώ σάς αποδείξω έδω καί αμέσως οτι ή Κυτ- 
βία δέν ήτο διόλου αγγλικόν πλοΐον ;

— Τί θ’ απαντήσω; είπεν ό καθηγητής, ταρχ- 
χΟείς έκ τής αιφνίδιες εκείνης έπιθέσεως.. .Σ άς 
βεβαιώ, ούτ’ έγώ δέν τό είξεύρω. θ ά  ιδω, θά 
εξετάσω τό ζήτημα ύπό πάσας τάς επόψεις,καί...

—  Ιδού, έξετάσατέ το οσον θέλετε ! είπεν ό 
δικηγόρος· καί είσαγαγών τήν δεξιάν χείρα 
εις τό έσωτερικόν θυλάκιον τού έπενδύτου του 
έλαβε τό χαρτοφυλάκιον αύτού, άφ ού έξέβαλεν

έπιστολήν περιεχομένην εις εν τών κίτρινων εκεί
νων περιβλημάτων, άτινα έκ πρώτης ίψεως μαρ. 
τυρούσι τήν αμερικανικήν αύτών καταγωγήν. 
Ιδού άναγνώσατε ! είπε, θείς τήν έπιστολήν ταύ- 

την ύπό τά  όμματα τού ιατρού, οστις άνέγνω γε- 
γωνυία τή φωνή :

Προς τ'οτ χύριοτ Βρέόεϊ.ορό όιχηγόροτ, 
εις Στοχό.)ρητ.

Νία 'ν ό ρ κ η , 2 7  'Ο κτωβρίου.

Κύριε, άπαντών εις τήν άπό 4  τρέχοντος τι- 
μίαν σας, σπεύδω νά σάς γνωστοποιήσω τά  έπό- 
μενα : 1) "Εν πλοΐον όνομαζόμ.ενον Κντθία, ε'χον 
πλοίαρχον τον Βάρτωνα καί άνήκον εις τήν γε
νικήν έν Καναδά μεταγωγικήν έταιρίαν έναυά- 
γησεν αύτανδρον ακριβώς πρό δεκατεσσάρων 
έτών επί τής παραλλήλου τών Φεροών νήσων.

2) Τό πλοΐον τούτο ήτο ήσφαλισμένον εις τήν 
Γενικήν τών άτμοπλοίων ασφαλιστικήν έταιρίαν
(G eneral Steam  navigation  insu ran ce com 
pany) τής Νέας ΊΓόρκης άντί τριών έκατομ- 
μ.υρίων οκτακόσιων χιλιάδων δολαρίων.

3 ) ’Επειδή ήέξαφάνισις τής «Κυνθίας» έμ.εινεν 
ανεξήγητος, τά  δέ αίτια τού ναυαγίου δέν έδικαιο- 
λογήθησαν έπαρκώς εις τήν 'Ασφαλιστικήν έται
ρίαν, προέκυψε δίκη ήν άπώλεσαν οί ίδιοκτήται 
τού ^ηθέ-τος πλοίου.

4) Ή  απώλεια τής δίκης ταύτης έπήνεγκε 
τήν διάλυσιν τής έν Καναδά μεταγωγικής εται
ρίας, μ.ή ύφισταμένης άπό ένδεκα έτών.

Άναμένων νέας διαταγάς, σάς παρακαλώ, κύ
ριε, νά δεχθήτε τήν ειλικρινή δικβεβαίωσιν τής 
πρός ύμάς ύπολ.ήψεώς μου.

' Ι ε ρ ε μ ί α ;  Σ μ Ι Ο  Ο ύ & λ κ ε ρ  χ α ΐ  Σ α .

πράχτορες.

— Λοιπόν, πώς σάς φαίνεται ; ήρώτησεν ό κύ
ριος Βρέδεζορδ, ευθύς ώς ό ιατρός έπέρανε τήν 
άνάγνωσίν του. Όμ.ολογεΐτε οτι έχει αξίαν αύτό 
τό έγγραφον;

—  Τό ομολογώ ευχαρίστως, άπεκρίθη ό ια
τρός. Ά λ λ ά  πώς διάβολο κατωρθώσκτε νά τό 
βάλετε εις τό χέρι ;

—  Άπλούστατα. Τήν ημέραν καθ' ήν μού 
ώμιλ.ήσκτε περί τής Κυτθίας ώς περί πλοίου 
κατ’ ανάγκην αγγλικού, μού έπήλθεν αμέσως 
κατά νούν ότι παρά πολύ περιωρίζατε τόν κύκλον 
τών ερευνών σας, καί ότι τό πλοΐον ήτο πολύ 
δυνατόν νά είνε καί αμερικανικόν. Ίόό>ν ότι ό 
καιρό πχρήρχετο καί δέν κατωρθώνατε τίποτε,

I έσκέφθην νά γράψω εις Νέαν Ύ’όρκην. Μετά τήν 
τρίτην μου έπιστολήν ε'λαβον αυτήν τήν άπαν- 
τησιν. Τό πράγμα είνε άπλούστατον, ώς βλέ
πετε, άλλά δέν νομίζετε ότι μού έξαοφαλίζει,
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| ¿ναμφισβητήτως πλέον τήν κυριότητα τού ΓΙλι- 
νίου σας ;

—■ Τό συμπέρασμά σας μού φαίνεται βεβια- 
I σμένον! άντεϊπεν ό ιατρός άναγινώσκων αύ - 
I θις τήν έπιστολήν έν σιγή ώσεί έζήτει νέα έπι- 
Ι χειρήματα πρός ύποστήριξιν τής γνώμης του.

—  Τι εννοείτε βεβιασμένον; άνέκραξεν ό δι- 
Ι.κηγόρος. Σάς άποδεικνύω ότι τό πλοΐον ήτο ά - 
! μερικανικόν, ότι έναυάγησεν έπί τής παραλλή- 
' λου τών Φεροών νήσων, πλησίον τών νορβηγι- 
. χών ακτών, ακριβώς τήν έποχήν ήτις συμφωνεί
,πρός τήν ε'λευσιν τού παιδιού καί δέν πείθεσθε 
περί τής πλάνης σας;

—  Αιόλου ! Σημειώσατε, ότι δέν άρνούμ.αι 
'λου τήν μεγάλην άξίαν τού εγγράφου σας.

Άνεκαλύψατε 5,τι δέν ήδυνήθην νά ανακαλύψω 
έγώ, τήν αληθή Κυτθίατ, ήτις έναυάγησεν εις 
μικράν άπόστασιν άπό τάς άκτά; μας άκριβώς 
τήν εποχήν τής εύρέσεως τού παιδιού!.. . .  
Άλλ έπιτρέψατέ μ.οι νά σάς παρατηρήσω ότι 

ολα αύτά ίσα ίσα έπικυρούσι την θεωρίαν μου.
Γ Διότι έπί τέλους τό πλοΐον ήτο καναδικόν, δ η - 
,. λαδή αγγλικόν, επειδή δέ τό ιρλανδικόν στοιχεΐον 

εινε άφθονον εις τόν Καναδάν, έχω τού λοιπού 
ένα λόγον περισσότερον νά είμαι βέβαιος ότι τό 

! παιδίον είνε ιρλανδικής καταγωγής !
—  "Α ! Αύτά έξαγετε άπό τήν έπιστολήν μου! 

«νέκραξεν ό Βρέδεζορδ μάλλον δυσηρεστημένος
ί. η οσον προσεπάθει νά φανή. Καί χωρίς άλλο,
\ θά διισχυρίζεσθε άκόμη ότι δέν έχάσατε τόν ΙΙλϊ- 

νιόν σας;
—  Βεβαίως.
—  Ίσως μάλιστα νομίζετε ότι έχετε καί δι

καιώματα τινα έπί τού Κοϊντιλιανού μου.
—  Δέν είξεύρω, άλλ’ έλπίζω ν' αποδείξω τά

,  «  \  ι  ι  .  1 Ο  ^  -—αιωματα μου ταυτα σι αυτής ακριοως της 
¿»ακαλύψεώς σας, φθάνει νά μού παραχωρήσετε 
ίκν άλλην προθεσμίαν καί ν' άνανεώσητε τό 
μίχημά μας.

: —  Έ σ τ ω  ! δέχομαι! ΙΙόσον καιρόν θέλετε;
—  Δύω έτη, καί ώς τέρμα τής προθεσμίας 

Κ«ς άς όρίσωμεν τά μιτά δύο έτη Χριστούγεννα.
—  Σύμφωνοι ! άπεκρίθη ό Βρέδεζορδ. Ά λλά  

°ϊς βεβαιώ, έξοχώτατε, οτι θά κάμετε καλά
μού στείλετε αμέσως τόν Πλίνιόν σας !

| —  Δέν τώχω σκοπόν ! Θά φαντάζη τόσον εϋ- 
(π Ι^Ρφα εις τήν βιβλιοθήκην μου εις τό νλάγι τού

Κ οΐντι / ια ν ου «ας

Ζ’ .

Ή γτώρη τής Βάτύας.

Κατ’ άρχάς ó “Ερικ, έν τή πρώτη τής 
θοσίας δρμή, έπεδόθη όλοψύχως εις τό έργον τού 

: Δ̂ ιέιυς προσπαθών πάση δυνάμει νά λησμονήση 
**» έγνώρισεν άλλον βίον. Πρώτος πάντοτε έγει-

ρόμενος, πρώτος ήτοίμαζε τό άκάτιον τού θετού 
πατρός του, καί παρεσκεύαζε τά πάντα. "Αν ήτο 
νηνεμία, ό “Ερικ έλάμβανε τάς βαρείας κώπας, 
έκωπηλάτει ίσχυρώς, έφαίνιτο ότι έπεζήτει τά ; 
μαλιστα τραχείας καί έπιμόχθους τών εργασιών. 
Ούδέν κατέβαλλεν αύτόν, ούτε ή μακρά διαμονή 
εν τή άμ,φιπύθμενι βυτίνη έν ή αναμένει ό αλι
εύς τού ονίσκου όπως συλληφθή εις την όρμ.ιά.ν 
αύτού ό ιχθύς, ούδέ αί ποικϊλαι παρασκευαί εις 
άς ύποβάλλει αύτόν συλληφθέντα, έςάγων κατ’ 
άρχάς μέν τήν γλώσσαν αύτού ήτες είνε γευστι- 
κωτάτη, είτα δέ τήν κεφαλήν, καί μετά ταύτα 
τά όστά πριν ρίψη αύτόν εις τό ίχθυοδοχεΐον 
όπου ταριχεύεται τό πρώτον. Οίονδήποτε καν 
άν ητο τό έργον, ό “Ερικ έξετέλει αύτό ού μόνον 
εύσυνειδήτω; άλλά καί μετά τίνος πάθους. ΊΙ 
έπιμέλεια ήν κατέβαλλε καί περί τάς έλαχίστας 
τού έπαγγέλματος λεπτομέρειας έξέπληττε τόν 
γαλήνιον Ό θωνα.

—  Πώς θά έστενοχωριόσουν έκεΐ πέρα ’ς την 
Στοκόλμη! τώ έ’λεγεν άφε/ώ ; δ αγαθός νεανίσκος. 
Μοναχα άμα άφήσης τήν ακρογιαλιά καί πας 
εις τ ' ανοικτά ζής αληθινά Έ ξω  άπό τήν θα- 
λασσα τίποτε δέν σού αρέσει.

Σ /εδόν πάντοτε, δσάκις ή συνδιάλεξις έλάμ
βανε τήν τροπήν ταύτην, ό “Ερικ έμενε σιωπηλό;· 
ενίοτε, τούνχντίον, έπελαμβάνετο αύτός τού θέ
ματος τούτου προσπαθών νά πείση τον Ό θωνα, 
ή μάλλον νά πείση εαυτόν ότι ώραιοτέρα ζωή 
τής ίδικής των δέν ύπήρχε.

—  Κ ’ έγώ έτσι θαρρώ ! άπήντα ό άλλος ήρέ- 
μα μειδιών.

Καί ό δυστυχής “Ερικ άπέστρεφε τό πρόσωπον 
βπως πνίξη στεναγμόν τινα.

Τό αληθές είνε οτι έθλίβετο βαθέως διότι έγ- 
κατέλιπε τάς σπουδάς του, διότι έβλεπεν εαυ
τόν καταδεδικχσμένον εις αύτόχρημα χειρωνακτι
κόν ε”ργον. Ό τε  έπήρχυντο εις αύτόν αί σκέψεις 
αύται κατέβαλλε πάσαν τήν ίσχύν αύτού όπως 
τάς άπωθήση καί άντεπάλαιε κρατερώς κατ' 
αύτών. Ά λ λ ά  μεθ’ ολην τήν θέλησίν του, πι
κρία καί θλίψις κατεκυρίευον αύτόν. Ά λ λ ’ 
έπ’ ούδενί λόγω θά ήνείχετο νά μαντεύση τις τήν 
άποθάρρυνσίντου. Τό επόμενον γεγονός, περί τάς 
άρχάς τού έαοος συμ,βάν, κατέστησεν όξυτέραν 
έ"τι τήν άνίαν του.

Τήν περί ής ό λόγος ημέραν ό αλιεύ; καί οί 
δύο υιοί του είργαζοντο δραστηρίως έν τω  π α- 
ραπήγματι πρός στοίβασιν τών ταριχευθέντων 
ονίσκων. Ό  ούρανός ήτο τεφρόχρους. Οϊ δύο 
νεανίσκοι μεθ’ ολην τήν προθυμίαν αύτών παρε- 
τήρησαν ότι λίαν δυσχερής καί οδυνηρά άπέ- 
βαινεν ή εργασία· θά έλεγέ τις ότι πάντα 
περί αύτού; έβάρυνον πλέον τού συνήθους καί 
αύτού ε'τι τού ατμοσφαιρικού άέρος συμπερι
λαμβανομένου.
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—  Παράξενου ! είπεν ό Έρικ, βοίζουν τ ’ αυ
τιά ¡λου ώς νά ή μην μέσα εις άερόσσατον, εις 
ϋψος τεσσάρων ή πέντε χιλιάδων μέτρων.

Σχεδόν δε ταύτοχρόνως ή δίς αύτού ήρξατο 
αίμοοροούσα. Ο Ό θων Óp/οια ήσθάνετο συμπτώ
ματα, εί καί δέν ήδύνατο να τα  καθορίση 
μετά τής αυτής ακρίβειας.

—  Νομίζω ότι τό βαρόμετρου 0ά κατέβη 
πολύ ! έξηκολούθησε λέγων δ Έρικ. "Αν είχα και
ρόν νά. τρίξω έως του Μαλαρίου, θά ¿πήγαινα 
νά. τό ίδώ.

—  “Εχεις όσον καιρόν θέλεις, άπεκρίθη ό Ό 
θων. Κύττα· ή δουλειά μας σχεδόν ¿τελείωσε, 
καί άν τύχη καί άργήσης δέν θά. χαλά ο η δά. δ 
κόσμος, την αποτελειώνω μοναχός μου!

—  Καλά λοιπόν, πηγαίνω, είπεν δ “Ερικ. 
Τί νά σου είπώ,Όθων, δέν είξεύρω δ'.ατί αυτή ή 
κατάστασις τής άτμ.οσιραίρας μέ άνησυχεϊ τό
σον πολύ !... ΓΙόσον ήθελα νά έχη έπιστρέψη δ 
πατέρας!

’ Ενώ διηυθύνετο πρός τό σχολεΐον συνήντησε 
καθ’ δδόν τόν Μαλάριον.

—  Σύ είσαι, Έρικ ; είπεν δ διδάσκαλος. 
Χαίρω πολύ ότι δέν είσαι εις την θάλασσαν!., 
dt’ αύτό ακριβώς ήρχόμην νά ¿ρωτήσω!.. Τό 
βαρόμετρου έχει καταβή φοβερά έδώ καί μ.ισήν 
ώ ρα ν !... Ποτέ μ.ου δεν είδα. όμ.οιον πράγμα. 
Τώρα δεικνύει 718 χιλιοστημόρια. Μεγάλην 
τρικυμίαν θά έχωμεν εξάπαντος.

ΙΙρίν περάνη τόν λόγον αύτού δ Μαλάριος, 
βροντή τρομ.ερά, ήν ¿πηκολούθησε συριγμός α
παίσιος διέσχισε τόν άέρα. Ό  ουρανός καλυφθείς 
έν μιά στιγμή πρός άνατολάς ύπό μελανοτάτης 
κηλίίος έγνοφώθη πανταχόθεν μετά καταπλη
κτικής ταχύτητος. Αίφνης δε, μετά παρεμπε- 
σοϋσαν πλήρη σιγήν, τά  φύλλα τών δένδρων, 
τά. κάρφη τών άχύρων,ή άμμος, οί χάλικες έσα- 
ρώθησαν ά.πό τού εδάφους ύπό του καταιγίζον- 
τος άνέμ.ου.Ή καταιγίς είχεν έπισκήψη.

Ή  σφοδρότης αυτής ήτο φοβερά, καί πρωτο
φανής. Αί θύραι, τά παραθυρόφυλλα, ένιαχοϋ 
δε  καί αύταί αί στέγαι άφηρπάγησαν ώς πτερά. 
Οίκοι κατέρρεον. Πάντα ανεξαιρέτως τά παρα
πήγματα κατεκρημνίσθησαν ύπό τής μανιώ
δους τού ανέμου πνοής. Έν τω δρμίσκω, συνήθως 
γαληνιαίω ώς φρέαρ καί κατά τάς δεινοτάτα: 
τών τρικυμιών τού πέλαγους, πελώρια ύψούντο τά 
κύματα θραυόμενα κατά τής ακτής μετά δεινού 
πατάγου.

Ο τυφών λ.υσσωδώς έπελθώ / διήρκεσεν έπί 
ώραν όλην, είτα δέ —εριορισθείς ύπό τών υψη
λών όρεων τήςΝορβηγίας εκ αμψε πρός νότον καί 
απήλθεν όπως σαρώση τήν κεντρικήν Εύρώπην. 
Έ ν τοϊς χρονικοϊς τής μετεωρολογία; ε”μ.εινεν ώς i 
εις τών έξαιρετικών καί καταστρεπτικωτά- 
των έξ όσων ποτέ διήλθον τόν ’Ατλαντικόν. ¡
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Οι φοβεροί τής ατμόσφαιρας σάλοι προαγγέλλον. 
ται έπί τών χρόνων ημών ύπό τού τηλεγράφου. 
Οθεν οι πλεϊστοι τών λιμένων τής Εύρώπης εΐδο- 

ποιηθέντες διά τού σύρματος είχον ευτυχώς προλάβη 
νά σημάνωσι τόν κίνδυνον εις τά  άποπλέοντα ή 
μ.η ασφαλώς ήγκυροβολημένα πλοία. Τά δυστυ
χήματα λοιπόν προελήφθησαν έν τινι μέτρω. - 
Ά λ λ  έπί τών άποκέντρων ακτών, έν τοίς χωρι- 
οις τών άλιέοιν καί έν τψ πελάγει τά ναυάγια 
ύπερέβησαν πάντα ύπολογισμόν. Τό γραφεϊον 
τού Νηογνώμονος καί τά τού Λόϋδ έν Γαλλίο: 
¿σημείωσαν ύπέρ τά  επτακόσια τριάντα.

Μ πρώτη σκέψις άπάσης τής οικογένειας τού 
Ερσεβον, ώς καί χιλιάδων άλλων οικογενειών 

άλιεων, τήν αποφράδα εκείνην ημέραν, έστράφη 
ως είκός, προς τούς έν τή θαλάσση οικείους. Ό  
Ερσεβον συνήθως ήλίευεν εις τήν δυτικήν άκτήν" 

αρκούντως μεγάλης νήσου, κειμένης δύο περίπου 
μίλια άπό τού στομίου τού ορμίσκου, εκείνης α
κριβώς παρ’ ήν είχε σώση νήπιον τόν Έρικ. 
Ηλπιζον, ώς εκ τής ώρας καθ’ ήν έπέσκηψεν ή 

καταιγίς, οτι είχε προφθάση νά σωθή, ε”στω καί 
προσαράσσων τό άκάτιον αύτού εις τήν χθα- 
μαλην καί αμμώδη άκτήν. Ά λ λ ' έκ τής μεγά
λης αύτών ανησυχίας δ Έρικ καί δ Ό θων δεν 
ήδυνήθησαν ν’ άναμείνωσι μ.έχρις εσπέρας όπως 
έξελέγξωσι τό βάσιμον τής ύποθέσεως ταύτης.

Μόλις δ δρμίσκος άνέλαβε τήν συνήθη γαλή
νην, μετά τήν πάροδον τής θυέλλης,έπεισαν γεί- 
τονά τινα νά τοϊς δανείση τό άκάτών του όπως 
μ.εταβώσι πρός άναζήτησιν τού πατρός των. Ό  
Μαλάριος άπήτησεν έπιμόνως νά συνοδεύση τούς 
νεανίσκους εις τήν έξερεύνησιν ταύτην. Άπήλθον 
λοιπον καί οι τρείς, ύπό αγωνιώδους βλέμματος 
τής Κατρίνας καί τής θυγατρός της προπεμ- 
φθέντες,

Πρό του ορμίσκου δ άνεμος είχε κοπάση άλλ’ 
έπνεεν έκ δυσμών καί οπως έξέλθωσι τού στο
μίου έδέησε νά συστείλωσι τό ίστίον καί προ- 
χωρήσο>σι κωπηλατούντες. Τούτο έπήνεγκε βρα
δύτητα ολοκλήρου ώρας.

Έςελθόντες τού στομ.ίου εύρέθησαν κατέναντι 
άπροσδοκήτου κωλύματος. ΤΙ καταιγίς έξηκο- 
λούθει μαινομένη έπί τού Ωκεανού καί τά κύ
ματα θραυόμενα κατά τού νησιδίου όπερφράττει 
τήν είσοδον τού ορμίσκου τής Νορόης έσχημάτι- 
ζον δύο ρεύματα άτινα ένούμενα όπισθεν τού νη
σιδίου τούτου είσώρμων εις τόν μεταξύ αύτού 
καί τού όρμίσκου πόρον άκατασχέτως. Ή το  α
δύνατον νά προχωρήσωσι- μ.όνον άτμόπλοιόν τι 
θά το κατώρθου, δυσχερώς δέ καί τούτο· άλλ’ 
άσθενές άκάτιον έλαυνόμενον διά κωπών καί άντί- 
πρωρον έχον τόν άνεμον, τί ήδύνατο νά πράξη ; 
Ήναγκάσθησαν νά ύποστρέψωσιν εις τήν Νορόην 
καί άναμείνωσι.
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Τήν συνήθη ώραν τής έπανόδου τών άκατίων 
μδέν έπανήλθεν δ "Ερσεβον. Ά λλα  δέν είχεν έπα- 

νέλθη δμοίως ούδείς τών μεταβάντων εις αλιείαν 
:τήν ημέραν εκείνην. Πιθανώτερον λοιπόν ήτο ότι 
κοινόν τι κώλυμ.α εκράτησεν αυτούς έκτος τού 
¡ορμίσκου ή ότι δυστύχημά τι έπήλθεν. Έν τού- 
¡τοις θλιβερωτάτη παρήλθεν ή εσπέρα έν τοϊς οί- 
κίσκοις έξ ών εΤ.ειπέ τις τών οικείων. Έ φ ’ οσον 
|»ίέ προΰχώρει ή νύξ καί οί άπόντες δέν έπέστρε- 
[φον, ή άγωνία έπετείνετο· έν τω οίκίσκω τού 
“Ερσεβον ούδείς κατεκλίθη. Διήλθον τάς μακράς 
τής προσδοκίας ώρας πτρί τήν πυράν τής εστίας 
|έν σιγή καί άγωνία.
I' Ή ημέρα τόν Μάρτιον έρχεται βραδέως έν 

Γταΐς βορείαις ταύταις χώραις. 'Εκείνη άνέτειλε 
| διαυγής καί καθαρά τούλάχιστον δ άπόγειος ά- 
I νεμος ε'πνεε πρός τό πέλαγος, όθεν ύπήρχεν έλπίς 
νάδιαβώσι τόν πόρον.Αληθής στολίσκος άκατίων, 

j* ¿ποτελούμενος ύπό πάντων σχεδόν τών εύρισκο- 
£ μένων διαθεσίμων εις Νορόην, ήτοιμάζετο ν'άπα
ξ  πλεύση πρός άναζήτησιν των, ότε άνηγγέλθη ότι 
;. πολλά πλοιάρια ήρχοντο, άτινα πράγματι μετ’ 
Α ολίγον άφίκοντο εις τό γ&'ρίον.

' ζΗσαν τά τήν προτεραίαν πρό τού τυφώνος 
“ ’ αναχωρήσαντα πάντα έκτος τού άκατίου τού 

Ερσεβον.
Ούδείς ήδυνήθηνά παράσχη πληροφορίαν τινά 

ψ περί αύτού. Καί τούτο δ ’ έτι ότι δέν έπέστρεψε 
Γ μετά τών άλλων καθιστα μάλλον άνησυχαστικήν 

τήν έξαίρεσιν ταύτην, διότι πάντες οϊ άλιείς δει- 
ί νώς είχον κινδυνεύση. Οί μέν είχον καταληφθή 
■;- ύ~ό τού τυφώνος καί έρρίφθησαν εις τήν άκτήν 
Γ: Οπου τά πλοιάριά των έξώκειλαν. Ά λλοι ήδυ- 
^¡νήθη σαν νά καταφύγωσιν εις μυχόν τινα μ.ή έκ- 
fc τεθειμένο·/ εις τήν καταιγίδα. Όλίγιστοι δ ' 

είχον εύρεθή εις τήν ξηράν τήν κρίσιμον εκείνην 
Ιστιγμήν.

Άπεφασίσθη όπως δ έτοιμος ήδη πρός άπό- 
• πλο.ν στολίσκος μεταβή πρός άναζήτησιν τού 

».πόντος. Ό  Μαλάριος ήθέλησε καί πάλιν νά 
Κρσυμμ.ετάσχη τής έξερευνήσεως μετά τού Έρικ 
ψΐ καί τού ΌΟωνος. Μεγαλόσωμ.ός τις κιτρινόθριφ 
?·' ιίύων καταφανή σημεία ανησυχίας δεικνύων έτυ- 

χε τ?ς άδειας νά. συνεπιβή τού άκατίου των. 
■ © το  δ Κλάας, δ γροιλανδικός κύων όν δ Έ ρ -  

σιβο·/ είχε φέρη έκ τίνος πλου αύτού μ.έχρι τού 
ϊ^άρωτηρίου Φάρουελ.

• Ά μ α  έξιλθόντα τού πόρου τά  πλοιάρια διε- 
Κτκορπίσθησαν τά  μέν δεξιά τά  δέ άριστερα ό- 

έξερευνήσιοσι τάς αναρίθμητους νήσους αΐ- 
Τινες είνε διεσπαρμέναι περί τόν ορμίσκον τής 

Κί^ρόης ώς καί καθ'όλην τήν νορβηγικήν άκτήν.
Ό τε, κατά τό σύνθημα αύτών, τήν μεσημ- 

Β?ρίκν συνηντήθησαν έξω τού στομ.ίου, ούοέν ίχνος 
ίί Τού Ερσεβον είχεν εύρεθή. ’Επειδή δέ ή έρευνα 
fl ίιΧεν γίνει μετ’ άκρας προσοχής, άπαντες ήσαν

σΰμ.φωνοι ότι ούδέν άλλο δυστυχώς ϋπελείπετο 
είμ ή νά έπιστρέψωσιν εις τό χωρίον.

Ά λ λ ’ δ Έρικ δέν άπεθαρρύνθη οΰδ' άπέλιπε 
πάσαν ελπίδα. Έδήλωσεν ότι έξερευιήσας τά ; 
πρός νότον νήσους ήθελε τώρα νά εξερεύνηση καί 
τάς πρός βορράν. Ό  Μαλάριος καί δ Όθοιν ΰ- 
πεστήριξαν τήν γνώμην του, οι δ ’ άλλοι άλιείς 
ήναγκάσθησαν νά ύποκύψωσιν εις τήν επιθυμίαν 
του· δόντες λοιπόν εις αυτούς κέλητά τινα 
(πάσαραν) όπως άποπειραθώσι την ε’σχάτην ταύ
την άναζήτησιν έπέστρεψαν εις τήν Νορόην.

ΤΙ επιμονή αύ'τη έμ.ελλε νά στεφθή ύπό επι
τυχίας. Περί τήν δευτέραν ώραν, έν ώ τό άκά
τιον παρέπλεε νησίδων παρακείμενον τή ξηρά, 
δ Κλάας ήρξατο αίφνης ύλακτών. Πριν δέ δυνη- 
θώσι νά κρατήσωσιν αύτόν ώρμησεν εις τό ϋδω ρ 
δραμών πρός τάς ύφάλους.

Ό  “Ερικ καί δ “Οθων ίσχυρώς κωπηλατοΰντε; 
έχώρησαν κατά τήν αυτήν δ ’.εύθυνσιν. Μετ' ολί
γον είδον ότι δ κύων έξελθών εις τό νησίδων 
έπήδα ωρυόμενος πέριξ πράγμ.ατός τίνος ανθρώ
πινον έχοντο; σχήμα καί εκτάδην κειμένου έπί 
τού τεφρού βράχου.

Προσεπέλασαν έν άκρα σπουδή.
Πράγματι άνθροιπός τις κατέκειτο έκεϊ, και 

δ άνθρωπος ούτος ήτο δ "Ερσεβον!. . . ' Ο  Έρσε- 
βον καθημαγμένος, ώχρας, άκίνητος καί ψυχρός, 
άναίσθητος— νεκρός ί σ ω ς ! . . . Ό  Κλάας έλειχε 
τάς χεϊρας αύτού γρύζων. Ό  "Ερικ έγονυπέτη- 
σεν ευθύς παρά τό παγερόν σώμ.α καί προσήλωσε 
τό ούς του έπί τής θέσεως τής καρδίας.

—  Ζή ! .  . .  άκούω ένα παλμόν !. . . ανέκραξε.
Ό  Μαλάριος, δραξάμενος τού ένός τών βρα

χιόνων τού Ερσεβον καί άναζητών τόν σφυγμ.όν 
ε'σεισε θλίβερώς τήν κεφαλήν, εις σημεΐον αμφι
βολίας· άλλ’ ούδέν ήττον ήθέλησε ν’ άποπειραθή 
πάντα τά έν τοιαύται; περιστάσεσιν δριζόμενα 
μέτρα. Άνελίξας εύρύν έριούχον ζωστήρα,δν έφε
ρε περί τήν όσφύν, διέσχισε·/ εις τρία μέρη, έδω - 
κεν άνά έν εις έκαστον τών νεανίσκων καί 
ήρξατο μ.ετ' αύτών προστριβών ρωμαλέω; τό στή
θος τάς κνήμ.ας καί τούς βραχίονας τού άλιέως.

Μετ' ολίγον άδιστάκτως κατεφάνη ότι ή προσ
τριβή άνεζωογόνει τήν κυκλοφορίαν. Οί παλμοί 
τής καρδίας καθίσταντο ήττον άσθενεϊς, τό στή
θος άνεσηκώθη, ασθενής αναπνοή έξέφυγε τών 
χειλέων . . .  Έν τέλ.ει δ "Ερσεβον συνήλθεν έκτής 
λιποθυμίας του δυσδιάκριτου έκβαλών στεναγμόν.

Ό  Μαλάριος καί οί δύο νέοι άνεγείραντες αύ
τόν μετεκόμ.ισαν έν σπουδή εις τό άκάτιον. 
Καθ' ήν δέ στιγμήν άπέθετον αύτόν έπί στρω
μνής έξ ιστίων, ήνοιξε τούς οφθαλμούς.

—  Νά πιώ ! είπε δι' ασθενούς φωνής.
Ό  Έρικ έθηκεν εις τό στόμα αύτού φιάλην 

οινοπνεύματος. Ινατεπιε σταγόνας τινάς καί έφά- 
νη λαβών έπίγνωσιν τών κατ' αύτόν, έφ' όσον
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ήηΰνατό τις  v i  συμπεράνη έκ τού πλήρους στορ
γής καί ευγνωμοσύνης βλέμματός του. ’«Αλλά 
καταβληθείς σχεδόν αμέσως ΰπό τή ς  κοπώσεως 
έβυθίσθη εις ύπνον δμοιαζοντα ποό δλοτελή λ ή 
θαργον.

Οί σωτήρες αυτού φρονούντε; εύλογο«;, δτι ώς 
τά χισ τα  έπρεπε νά έπιστρέψωσιν οϊκαδε,άνέλα- 
βον τάς κώπας στιβαρώ; πρός τόν πόρον κω π ηλα - 
τούντες.Έ φ θα σα ν δε μ ε τ ' ολίγον, καί πελαγίας 
πνεούσης αύρας έπίστρεψαν τα χέω ς ε ί; Νορόην.

Ο Έρσεβον μετενεχθείς εις τήν κλίνην του, 
καλυφθείς δλος ύπό επιδέσμων έξ ορει νής ά ρ ν ί-  
χ ας, πιών ζοιμ.όν καί ποτήριον ζύθου άνέλαβεν 
δλοσχερώς τάς αισθήσεις του. Ούδέν άλλο ύπέ- 
στη εΐμή κά τα γμ α  τού πήχεως τής χειρός καί 
μώ λω πας ή ά μ υχά ; έφ’ δλου τού σώματος. Ά λ λ ’ 
ούδέν ήττον δ Μαλάριος άπήτησε νά μείνη ή 
συχος καί νά μ.ή κοπιάζη δμίλών.Ό  άσθενής ά 
πεκοιμ.ήθη ήσύ-χως.

Μόνον τήν επαύριον τω  έδόθη άδεια ν' άνοιξη 
τό στόμα του καί έξηγήση δ ι’ ολίγων τί είχε
συμβή.

Καταληφθείς ύπό τού τυφώνος τήν στιγμήν 
καθ' ήν άνεπετάννυε τό ίστίον δποις έπιστρέψη 
εις Νορόην, έξεσφενδονήθη κατά των ύφάλων 
τού νησιδίου, έφ’ ών τό άκατον συνετρίβη εις 
μυρία τεμ ά χια , άναρπασθέντα παρευθύς ύπό τής 
τρικυμίας. Ό  Έρσεβον είχε ριφθή εί; τήν θ ά - 
λασσαν μίαν στιγμήν μόλις πρό τού δυσ τυ χή- 
μ.ατος, όπως άποφύγη τήν φοβεράν σύγκρουσιν. 
Ά λ λ α  μ.ικρού δεϊν συνετρίβη έπί τών βράχων 
καί μετά  μ.υρίους αγώνας κατώρθο«σε νά συρθή 
έκτος τή ς φοράς τών κυμάτων. Καταπεπονημέ · 
νος έκ τής άκρας κοπώσεως, τεθραυσμένον ε"χων 
τόν ενα βραχίονα, τό σώμα όλον κεκαλυμ.μένον 
ύπό έκχυμώσεων είχε μείνη έξηπλωμ.ένος, άνί- 
σχυρος, ούδ’ είχε πλέον συνείδησιν πώς διήλθε 
τά ς εΐκοσιτέσσαρας εκείνα; τή ς προσδοκίας ώρας, 
μεταπίπτω ν, βεβαίως, άπό σφοδρού πυρετού εις 
παντελή λιποθυμίαν.

Τώρα ήτο έκτο ; κινδύνου, ά λλ ’ αμέσως απελ
πισία κατέλαβεν αύτόν διά τήν απώλειαν τού 
άκατίου του καί την ακινησίαν τού βραχίονος αύ- 
τού έσφιγμένου μ.εταξυ δύο σανίδων. Τ ί έμελλε 
ν’ άπογίνη καί έπί τ ή  υποθέσει δτι Οά ήδύνατο 
νά κόμη χρησιν τού βραχίονός του μ ετά  οκτώ ή 
δέκα  εβδομάδων άνάπαυσιν ; Τό άκάτιον ήτο τό 
μόνον τής οικογένεια; κεφάλαιον, καί το κεφά - 
λ.αιον τούτο έξηφανίσθη διά μ,ιάς «υντριβέν έπί 
τών υφάλων. Ν ά έργασθή διά λογαριασμόν άλ
λων η το χχλ.επόν έν τή  ηλικία του. Α λ λ ά  καί 
άν τό άπεφάσιζε θά εϋρισκεν άρά γε εργασίαν ; 
’Αμφίβολον, διότι ούδείς έν Νορόη προσελάμ.βχνε 
βοηθούς, καί αύτό δέ τό έργοστχσιον είχεν άναγ- 
κχσθή πρό τινο; νά έλα ττώ ση  τό προσωπικόν 
αύτού.

Τοιαύται ήσαν αϊ πικραί τού Έρσεβον σκέψεις 
έν ώ κατέκειτο έπί τής έπωδύνου κλίνης του, 
προ πάντων δε δτε άναρρώσχς ήδυνήθη νά κ χ -  
θήση εις τήν μεγάλη« αύτού έδραν τόν βραχίονα 
διά ταινίας άναδεδεμένον ε’χων.

Ή  οικογένεια μέχρι τή ς έντελοϋς αύτού θερα
πείας ά π έζη  έκ τών τελευταίω ν της πόρων καί 
έκ τού αντιτίμου τών τεταριχευμε\ων ονίσκων, 
οίτινες ύπελείποντο έν τή αποθήκη Ά λ.λά τό 
μέλλον έφαίνετο μ.έλαν καί ούδείς διέβλεπεν εις 
αύτό παρήγορον τινά ακτίνα,

Ή  άκρα αυτη άπόγνωσις-τής οικογένειας έπή- 
νεγκεν άλλην χύθις τροπήν εις τά ς σκέψεις τού 
Έ ρ ικ . Έ π ί δύο ή τρεί: ημέρας ή  εύτυχία δτι έ
σωσε τήν ζωήν τού Έρσεβον— διότι εις τήν  θερ- 
[ ουργόν αύτού άφοσίωσιν άνήκεν ή  τιμη τής σω
τηρίας τού άλιέως— άπησχόλει τον νούν αύτού 
καθ’ δλοκληρίαν. Ι ΐώ ; νά μ.ή ύπερηφανεύηται δτε 
έβλεπε τό β λ έμ μ α τό ς Κατρίνας καί το τής Βάν· 
δ α ; πρνσηλούμενον έπ αύτού, υγρόν έξ εύγνωμο- 
σύνης, ώσεί δπως τω  είπη :

— Κ α λέ μας Έ ρ ικ , ό πατέρας σ ’ έγλύτωσε άπό 
τάκύμ-ατα,καί σύ τόν ¿γλύτωσες άπό - όν θάνατον.

Βεβαίως αϋτη ήτο ή ύπατη άμοιβή ήν. 
έπεθύμ.ει διά τήν αύταπάρνησιν ήν έπεδείξατο 
καταδικάσας εαυτό·« εις τόν βίον τού άλιέως. 
Τ ί γλυκύτερο·« καί πρός καρτ-ρίαν συντελεστικώ - 
τερον τής ενδομύχου συναισθήσεως δτι άνταπέ- 
δωκεν, δ ιαμιά ς ώς είπεΐν,πάντα τά  ευεργετήμα
τα  εις τήν θετήν αύτού οικογένειαν ;

Ά λ λ ’ ή οικογένεια έκείνη, ή τ ι ;  τόσον γενναίως 
είχε συμμερισθή μ ετ’ αύτού τό  προίον τών κόπων 
της, μ ετ ’ ολίγο« έμελλε νά στερήται καί αύτού 
τού έπιουσίου άρτου. Έ π ρ επ ε λοιπόν νά έπιβα- 
ρύνη έτι αύτήν ; Τό καθήκον αύτού δέν άπήτει 
άρά γε πάντα νά έπιχειρήση δπως τ ή  προσέλθη 
άρωγός:

Ό  Έ ρ ικ  είχεν ευκρινή συνείδησιν τή ς ύπο- 
χριώ σεω ; τα ύτης. Περί τού μέσου μόνον τή ς  έκ- 
τελέσεω ; έδ ίστα ζε, δτέ μέν διανοούμενο: νά με- 
τα β ή  εις Βέργκεν καί γίνη ναύτης, δτι δέ άλλο 
τ ι μέσον ονειροπολών δπως αμέσως κα τα στή ω
φέλιμος.

’Ημέραν τινά ώμολόγησε τάς σκέψεις αύτού 
πρός τόν Μαλάριον, δστις άκούσας τά  επιχειρή
μα τα, έπεδοκίμασεν μέν αύτά , ά λλ’ έπολ-έμησε 
πάση δυνάμει τό σχέδιον αύτού τού νά γίνη 
ναύτη;.

—  Εννοώ, άν καί λυπούμαι κατάκαρδα δ ι’ 
αύτό, τώ  είπεν,δτι άπεφάσισε; νά μείνης εδώ διά 
νά συμμερισθής την ζωήν τών θετών σου γονέων! 
Ά λ λ α  δέν έννοώ δικτί θά ύπάγης νά καταδικά- 
σης τον εαυτόν σου, μακράν αύτών,είς επάγγελ
μά χωρίς μέλλον, έν φ δ Ιατρό; Σβαρυεγκρόνα 

I προθύμως σοί ανοίγει ελευθέριον σταδιον ! Σκέψου, 
| παιδί μου, πριν άποφασίσης τοιούτο πράγμα.
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Τούτο μόνον δέν είπεν δ Μαλάριος, δτι είχεν 
ήδη γραψη εις τήν Στοκόλμην δπως γνωρίση 
εις τόν ιατρόν τήν καταστασιν τ ή ; οικογένειας 
τού Έ ρ ικ . Δεν έξεπλάγη λοιπόν το παράπαν ό
τ ι  μετά τρεϊς ημέρας Γλαβεν άπάντησιν, ήν 
νεκοίνωσεν αμέσως εις τόν Έρσεβον. II επιστο
λή έκείνη είχεν ώς επετα ι :

«Σ τοκόλμη , τή  1 7  Μαρτίου. 

α'Α γαπ ητέ  //οι Μ 'ΐ.ΐύριε,

«Σ ’ εύχαριστώ έγκαρδίως διότι μοί ¿γνωστο
ποίησες δ ποιον δυστύχημα έπήνεγκεν εις τόν έ- 
ξαίρετον Έρσεβον ή θύελλα τής 3 τρέχοντος. 
Χαράν συγχρόνως καί υπερηφάνειαν ήσθάνθην 
μαθών δτι δ Έ ρ ικ  ε’δειξε καί έν τή  περιστάσει 
ταύτη, ώς πάντοτε, γεννχιότη-χ καί άφοσίω- 
σιν.Έγκλείστως ευρίσκεις τραπεζικόν γραμμάτων 
πεντακοσίων κορωννών, το δποϊον σε παοχκχ - 
λώ νά έγχειρίσης εις αύτόν εκ μέρους μ.ου. 
Είπε τω  δτι άν δεν άρκή δπο»; άγοραση εί; Βέρ
γκεν τό καλλίτερο·« αλιευτικόν άκάτιον δπερ δύ- 
ναται νά εΰρη. νά μοί γράψη αμέσως. Το ά κά 
τιον τούτο άςόνομάση Κ υνθ ίαν  καί άς τό προσε- 
νέγκη εις τόν Έρσεβον ώς υίικην άνάμνησιν. "Ε 
πειτα δ έ. άν θ ίλη  νά με άκούση, ά , ε’ λΟη εις 
Στοκόλμην δπως εξακολούθηση τά ς  σπουδάς του. 
Ή θέσις του μένει έλευθέρα έν τω  οικω μου· άν 
δέ ά παιτήται καί έπιχείρημά τ ι δπως τόν —«ί
ση ·<ά έπιστρέψη, προσθέτω δτι τώρα έχω  πολ
λά; ά φόρμας νά ελπίζω  δτι θά είσδύσω ε ί; τ °  
μυστήριον τή ς γεννήσεώς του. Δ ια τελώ , φίλτατε 
Μαλάριε, μ ετ ’ αγάπης, δ ειλικρινή; καί άφο- 
σιωμένο; φίλο; σου,

Ρ .  Β .  Σ ό α ρ υ εγ χ ρ ό ν α , Α .  /·

Εύχερώς έννοεϊται δποίας χαράς πρόξενος εγέ- 
« το  ή  επιστολή α ϋ τη . Ό  ιατρός δωρήσας τό 
άκάτιον εις τόν Έ ρ ικ , καί ούχί αμέσως ε ί; τον 

| Ερσεβον,έδείκνυεν δτι είχε κατανόηση τόν χαρα - 
Χτήρα τού γέροντος άλιέω ς.Ά ·« προσέφερεν αυτο 
*π ’ εύθείας εί; τόν Έρσεβον, ήκ ιστα  πιθανόν 
ίτο  δτι θά τό έδέχετο ούτος. Α λ λ ά  πώς νά τό 
αρνηθή προσφερόμενον ύπό τού θετού υιού του 

' *κί ύπό τό όνομα Κ ν ν θ ία  δπερ τω  άνεμίμνησκεν 
Ρ ~ώ; ή Έ ρ ικ  ε’ισήλθεν εί; τήν οικογένειαν α ύτού ;

'  Έ ν  τή εύτυχία τα ύτη μόνη ή ιδέα τή ς άνα- 
Γ  χωρήσεοις τού "Ερικ καθίστα σκυθρωπά τά  πρό

σωπα πάντων. Ούδείς έτόλμα νά όμιλήση εί 
δ * * ί  πάντες τούτο είχον κατά διάνοιαν. Καί αύ- 
I  Τθς έτι ύ Έ ρ ικ , τήν κεφαλήν έπί τού στήθους 

κλινών, έκυμαίνετο μ.ετχξύ τ ή ;  φυσικής επιθυμίας 
σου νά εύχαριστήση τόν ιατρόν έκπληρών τον 
μυστικό' πόθον τή ς ιδίας του καρδίας, καί τή ; 

Γ Ουχ ηττον φυσικής επιθυμίας τού νά μη ουσχρε- 
Γ στήση τούς θετούς αύτού γονείς.

• Τήν σιγήν άνέλαβε νά λύση ή Βάνδα.

—  “Ερικ, τώ  είπε διά τή ς  γλυκείας καί σο
βαρά; φωνής της, δέν πρέπει νά είπής ο χ ι  ε’·ς 
τόν ιατρόν, κατόπιν άπ’ αύτο το γράμμα του ! 
Δέν πρέπει, διότι καί εις εκείνον Οά δείξης πώς 
είσαι αχάριστος καί τόν εαυτόν σου θα ζη μ ιώ - 
σ η ; ! . . .  Ή  Οέσι; σου είνε μέ τού: σοφούς καί όχι 
μέ τού; ψαράδες ! ... Είνε τόσος καιρός τώρα που 
τό σκέπτομαι! Κ αί άφ’ ού κανείς άλλο; δέν 
τολμ ά  νά σού τό είπή σού τό λ.έγω εγώ !...

—  Έ χ ε ι  δίκαιον ή Βάνδα ! ανέκραξε μειδιών 
δ Μαλάριος.

—  Έ χ ε ι  δίκαιον ή Β ά νδα ! έπχνέ^αβεν ή 
άγαθή Κατρίνα, άπομάξχσχ έν δάκρυ.

Οΰτω δε τό δεύτερον ή δ η  άπεφχσίσθη ν’ ά- 
πέλθη εις Στοκόλμην δ "Ερικ.

[Έπεται « υ ν ίχ ε ια ]

 -------------- --------—Τ -  Ι -Ο -Ι -Τ — ■-----------------------------

Η Ι Δ Ι Π Τ Ι Κ Η  Α Γ Α Θ Ο Ε Ρ Γ Ι Α  
ΕΝ Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΣ

Α ί χ υ ρ '.α ι  τ ο 3  Γ ο λ γ ο Ο ϊ .

( Έ χ  τών του  M a i l  n e  d u  C a m p )

ΓΙεριπλανώμενος ιππότης τής εις θάνατον κα- 
τα δ ε  δικασμένης μοναρχίας, δ Σατωβριάνδος τε- 
τραυματισρ.ένος, αγωνιών, κατάστικτος εκ τ ή ; 
ευλογίας, έγκατελείφθη ύπό τού κυβερνήτου 
τού πλοίου, τό δποϊον έμελλε νά τόν μεταφέρη 
μακράν τή ς  Γα λλία ς, καθ’ ή ;  είχε πολεμήσει, 
καί έφιλοξενήθη παρά τής γυναικόςΆγγλου τ ί 
νος πρωρέως, ή τ ι ;  —εριέθαλψε καί έ'σωσεν αυτόν. 
Εις αύτήν οφείλει τήν ζωήν του, ούδ’ έφανη 
τούτου έπιλήσμων. Άναμιμνήσκων έν τοΐς Ά π ο -  
μνημονεύμασιν αύτού τό έπεισόδιον εκείνο τή ς 
νεότητάς του, ανακράζει· «Α ί γυναίκες έχουσιν 
ούράνιον φιλανθρωπίαν υπέρ τών δυστυχώ ν! » 
Αύτό τούτο άνεφώνησα άκων καί έγώ , δτε ε- 
πεσκεφθην τό λεπροκομεΐον, έν φ  εργάζονται αί 
κυρίαι τού Γολγοθά. Αύται δέν υπάγονται εί; 
θρησκευτικόν σω μ α τείον,ά λλ’ άνήκουσιν εις τον 
κόσμον καί άποτελούσιν εταιρίαν λαϊκήν καί έ -  
λευθέραν, ούτε δι' ορκου τινός δεσμευόμεναι, 
ούτε δι' ιδιαιτέρου έ/δύματο; διακρινόμεναι. 
Καί έχουσι μέν αληθώς τάς αρρώστους των έν τώ  
νοσοκομείω, άλλ’ έν τή  οικία αύτών έχουσι τά  
τέκνα των, τά ς σχέσεις τω ν, τάς διασκεδάσεις
των, τά  κοινωνικά τω« καθή-οντα. ’Εάν δέ ά - 

,. , · · . > > 
φιερώσιν ώρας τινας προς ανακουφισιν ανίατων
δεινών καί εγκαταλείπωσιν αυθορμ.ήτως την του 
βίου αύτών πολυτέλειαν, οπως έπιδεσοισι καρκί
νους καί πλύνωσιν έρπητας διαβρωτικούς, πράτ- 
τουσι τούτο ύπακούουσαι εις τ ά ; δρμάς τής εμ.- 
φορούσης αύτάς πίστεω ς.

Τό ίδρυμα είναι πρόσφατον, θεμ.ελιωθέν έν 
Λυώνι, καθ' ήν έποχήν περίπου αί Μικραί ά- 
δελφαί τών άπορων έπελαμβάνοντο έν Σαίν-
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Σερβάν τής έλεήμονος αύτών αποστολής. Έπε- 
νοήθη δέ έξ ολοκλήρου ύπό γυναιχός χήρας, ήν 
ή θλίψις καί ό του παρελθόντος πόθος ήγαγον 
εις την προ; τούς πχσχόντας άγάπην καί εις 
την εθελοθυσίαν. Ι'εννηθείσα έν Λυώνι την 17 
Ιουνίου 1811,  ώνομάζετο ’Ιωάννα— Ψρχγκίσκα 
Σαβώ. Ό  πατήρ της, έμπορος ευπορών, ε'δωκεν 
αυτή τήν αγωγήν, ήτες ¿θεωρείτο τότε ώς ίο- 
κούσα διά τάς θυγατέρας τών μέσων άστών. 
Είχε δε φύσιν όργωσαν καί υπήρξεν ύπερβολική 
εν τφ  άγαθφ, ώς έδύνατο καί έν τώ κακω να 
ύπερβή τό μετρον. ΙΙεριπαθή; καί αυθόρμητος, 
ταχέως μετέβαινεν άπό τής άποφάσεως εις τήν 
έκτέλεσιν, ούδαμώς σκεπτομενη καί.ύπερπηδώσα 
τά έπιπροσθούντα έμπόδια,ών δέν έξετίμα τό ΰ- 
ψος Ή το έξ εκείνων, περί ιόν λέγεται κοινώς, 
οτι εχουσιν «αγαθήν μ.έν καρδίαν, κακήν δέ κε
φαλήν.» "Οτε ήλθεν εις ηλικίαν να έκπαιδευθή, 
έτέθη εις τήν Μονήν τής Έπισκέψεως τής Θεο
τόκου, άλλ’ ε"δειξεν άπείθειαν, αντιτασσόμενη εις 
τούς κανόνας καί άνακωμερίοϋσα τάς μοναχά;, 
αΐτινες ήδυνάτουν να δαμάσωσιν αυτήν διά τών 
ποινών. Συμβεβηκός τι μικρού λόγου άξιον, τό 
όποιον έμεγεθυνε βεβαίως τών αδελφών τό πε- 
ριωρισμενον πνεύμα, ήλευθέρωσε τέλος αυτήν. 
Εκούσα ή άκουσα είχε θραύσει υδρίαν, τούθ' 

δπερ έθεωρείτο, φαίνεται, ώς μέγα παράπτωμα.
Η μαθήτρια έτιμονρήθη υπέρ τό δέον, καί έτα- 

πεινώθη. Συναισθανομένη τό άδικον καί άλογον 
τής τιμονρίας, ή κόρη έξανέστη καί έδήλωσεν, 
ότι θα πυρπόληση τό μοναστήριον. Λΐ δέ μο- 
ναΧαι ^  οτέργουσαι νά κρατήσωσι μαθήτριαν 
τοσούτον απειθή, άπέδωκαν αυτήν εις τήν οικο
γένειαν της. Είκοσιν έτη πρό τής έπο/ής έκεί- 
νης ό Λαμαρτϊ/ος είχε δραπετεύσει εκ τίνος 
σχολείου τής Λυώνος, τού όποιου οί διδάσκαλοι 
κατετυράννουν αυτόν.

Ή  μέλλουσα μήτηο τών κυριών τού Γολγοθά 
διώκεται έκ τής μονής. Τό τοιούτον εμβάλλει 
εις σκέψεις! Λέγω δ ! τούτο, διότι τό κακόν 
ύφίσταται καί δέν φαίνεται προσεγγίζον εις τό 
τέλος αυτού. Ό  σκοπός τής έκπαιδεύσεως είναι 
τό διαγινώσκειν, καί άναπτύσσειν, καί γονιμοποι- 
εΐν τάς διανοητικά; δυνάμ,εις τού μαθητου, κα- 
θισταμένου ούτω ικανού νά έπωφελήται αΰτών 
εν τώ βίω πρός μείζονα διανοητικήν άνάπτυξιν, 
προς αυςησιν τού πλούτου ή πρός ϋπηρέτησιν 
τής πατρίδος. Εις ττ,ν πχροΰσαν κχτά'ττασιν ττ,ς 
διδασκαλίας, οίαιδήποτε αί άρχαί, έφ’ ών βα
σίζεται, οί παιδαγωγοί δέν έςεταζουσιν ούτε τόν 
χαρακτήρα, ούτε τά αίσθήμ,ατα, ούτε τήν κλί- 
σιν τού μαθητου, άπαιτούσι δέ καί έπιβάλλου- 
σιν αυτω ύπακοην εις κανόνα όμοιόμορφον, φρο- 
νουντες ότι έκτος τής πειθαρχίας δέν υπάρχει 
σωτηρία ! Ή  πειθαρχία αϋτη είναι αδυσώπη
τος, εις ούδεμίαν ΰποκύπτουσα έξαίρεσιν, άλλ’

όμως αί μάλλον έξαιρετικαί φύσεις αναγκάζονται 
νά ύποκύπτωσιν’ είς αυτήν. Τούτου συνέπειαι εί
ναι ή ήθική άντίστααις, αί άντιπειθαρχικαί 
πράξεις, αί άκαρποι μελέται, ή ε'λλειψις πάσης 
αγωγής. Ούχ ήττον όμως, οί διδάσκαλοι είναι 
πεπεισμένοι, οτι άριστον τυγχάνει τό έαυτών σύ
στημα, καίτοι άφίνει τόν εγκέφαλον χέρσον, 
περί τής εξωτερικής μόνον φροντίζον συμπεριφο
ράς καί περί τών έναντίον τού κανονισμού πα
ραπτωμάτων. Τινές έξ αύτών μάλιστα ύπερεκ- 
τιμώντες τήν ίδιαν ά 'ίαν, νομίζουσιν ότι ουτω 
μορφούσι τάς ψυχάς, δέν βλέπουσι δέ οτι πιέ- 
ζουσι καί διαφθείρουσι καί έξερεθίζουσιν αύτάς. 
Ή  ’Ιωάννα— Φραγκίσκα Σ αβώ  δέν έδέχθη νά 
μορφωθή έν τη Μονή τής Έπισκέψεως τής Θεο
τόκου, νομίζω δέ ότι φρονίμως έπραξεν. Έπανελ- 
θούσα εις τον πατρικόν οίκον, εύρεν έν αύτώ τάς 
θωπείας καί τά  παραδείγματα τίμιας οικογέ
νειας, εις ά πολλάκις άντιστρατεύονται αί τού 
σχολείου προλήψεις.

Έν τώ οίκω τούτω,έν ώ έγεννήθη καί ήσθά- 
νετο ότι ήγαπατο, έμορφιύθη μόνη, χάριτι θεία! 
Διετήρησε δέ τήν άνεξαρτησίαν τού χαρακτήρός 
της,καί περιέσωσε τήν πρωτοβουλίαν της, άνευ 
τών όποιων ούδέν κατορθούται έν τώ κόσμωτόάγα- 
θόν. Καί ύπέστη βεβαίως θυέλλας, ύψιπετή ό- 
νειροπολήσασα όνειρα καί ποθήσχσα τό ιδανικόν, 
τό όποιον μακρόθεν βλέπομεν, δέν επιτρέπεται 
δέ ν’ άπολαύσωμεν. Άδιάφορον! Αί ψυχαί αί 
κεκλημέναι νά έκτελέσωσιν έργα μ.εγάλα, αί- 
ωρούνται εις όψη άγνωστα, όπου έμπνέονται δι’ 
έπινοήσεων άλλοτρίων εις τούς κοινούς τών ανθρώ
πων.Τω 1830 ή δεσποινίς Σαβώ  δεκαεννεαέτις 
την ηλικίαν, ένυμφεύθη τόν κ. Γαρνιέ, ρ.έτριον 
συνάψασα ουτω συνοικέσιον μετά μικρού έμπορου.

Παρίστκτο δέ εις τό εμπορικόν γραφεϊον ενώ 
ό σύζυγός της ε'.ργάζετο. Ή  νεάνις, ήτες είχεν 
άλλοτε άντιταχθή κατά τής μοναστικής πει
θαρχίας, ε"γινε σύζυγος παραδειγματική καθ' 
όλην τής λέςεως την σημασίαν, καθόσον ήγάπα 
τόν σύζυγόν τη ; καί μ.ετεχειρίζετο τήν δραστη
ριότητα αυτής καί τήν ανδρικήν εκείνην καρτε
ρίαν, ήν πολλάκις προσεπάθησαν νά έκθηλύνω- 
σιν, εις τό νά ύποκύπτη κάλλιον, ουδέποτε άνθι- 
σταμενη. Καί ήτο ευτυχής, άλλ ή ευδαιμονία 
δέν έχει διάρκειαν εις τά άνθρώπινον γένος. Δ :.ς 
έγένετο μ.ήτηρ, εις ηλικίαν δέ 23 έτών είχεν 
άπολέσει τά τέκνα της καί ήτο χήρα. Τό πα- 
ράφορον τού χαρακτήρός της έξεδηλώθη τότε διά 
τής απελπισίας της, ήτις υπήρξε σφοδρά καί 
υπέρμετρος. Ό  θάνατος συντρίψχς τήν μητρό
τητά της καί τόσα άφήσας περί αυτήν κενά, 
έρριψεν αύτην εις τον βυθόν τής άπογνώσεως, 
τοσαύτην δέ ήσθκνετο άθυμίαν, ώστε έξέπεμπε 
κραυγάς οδύνης. Βραδέως ύπέκυψεν εις μοίραν 
ανεπανόρθωτου καί εις τήν στέρησιν τών άγαπη-

ΕΣΤΙ Α 281

τών αύτής. Εικάζω, ότι ύπέστη άγώνχ δεινόν 
καί ότι άνευ τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, άς 
παιδιόθεν έτρεφε, δέν ήθελεν έξέλθει αύτού ά
βλαβης. Περιουσίαν δέν είχεν, ό δέ αιφνίδιος τού 
συζύγου της θάνατος διεκινδύνευε τήν επιτυχίαν 
τών εμπορικών αύτού πράζεων. Έκκαθαρίσασα 
τάς δοσοληψίας της, άπεσύρθη έχουσα χιλίων 
διακοσίων φράγκων έτησίαν πρόσοδον, μόλις άρ- 
κούσαν όπως μή άποθάνη τής πείνης. Μετά τοιού- 
των πόρων άγεται μετ’ ού πολύ εις τό νά επι
χειρήσω έργον άνεκλαλήτου ελεημοσύνης "Απαξ 
ετι παρατηρώ, ότι οί ίδρυταί τών αγαθοεργών 
καταστημάτων, έν οί; περιθάλπονται οί ενδεείς, 
οί άνίατοι, τά  ανάπηρα παιδία, οί έγκαταλελειμ· 
μένοι γέροντες, είναι άνθρωποι, οΐτινες ετχλαι- 
πωρήθησαν καί πικράς ύπέστησαν έν τώ βίω δο 
κιμασίας. Οϋτω καί τό ίδρυμα τών κυριών τού 
Γολγοθά παρήχθη έκ τής θλίψεως μιάς χήρας.

Έν τή διακρινούση αυτήν όρμή, ή κυρία Γαρ
νιέ έστράφη μετά μείζονος ε“τι ζέσεω; ή κατά 
τό παρελθόν ποά: τήν θρησκείαν, έξαιτουμένη ού- 
χί τήν τών άπολεσθέντων άπόδοσιν, άλλά τήν 
γαλήνην καί τήν άνακούφισιν τού ψυχικού αύτής 
άλγους. Επεδόθη δέ εις τήν αγαθοεργίαν ζητού
σα ελεημοσύνην ύπέρ τών πτωχών, ένδϋουσα 
γυμνά παιδία, πλέκουσα κνημίδας, κατασκευά- 
ζουσα ενδύματα καί φέρουσα εις τά  υπερώα ε
λέη, παρηγοριάς καί άρτον. 1 Ιολυαριθμοι είναι 
ύπό τά ; στέγας τής Λυώνος οί δυστυχείς, ούς 
βαρεία μαστίζει ένδεια. Έπί τής βασιλεία; τού 
Λουδοβίκου Φιλίππου, αί όχλαγωγίαι, αί έπιδη- 
μ ίκ ι  καί ή απραξία, έλυμαίνοντο τήν πόλιν, ιδίως 
δέ οί κάτοικοι τών συνοικιών ΡβΙΤ&<:1ΐ9, Ια 
ΕγοΪΧ-ΙΙοΙ^Ο, καί ί,α ΙίΐΐίΙΙοΠέΓβ έπλήρουν 
τά άσυλα καί άπέθνησκον έν τοΐς νοσοκομείο·.;. 
Εν Λυώνι ύπάρχουσι δύω πόλεις διακεκριμένα·., 

ή έδρα τού πρωτοθρόνου τής Γαλατίας καί ή 
Έλευθερωθείσχ Κοινότης, ή καθολική πόλις καί 
ή επαναστατική. Ή  μέν περιθάλπει τήν δέ, ά -  
ρωγος έρχομένη αυτή ε”ν τε τή ζωή κχ· έν τώ 
θχνάτω. II κυρία Γαρνιέ εύρεν έκεΐ στάδιον εύ- 
ρυ καί όντως άξιοθρήνητον, όπως εξάσκηση τήν 
άνεξάντλητον αύτής φιλανθρωπίαν. Ή το  δέ έρχ- 
νίστρια θαρραλέα καί τολμηρά, ούδέποτε άπο- 
καμνουσα καί μέχρι; ένοχλήσεως ζητούσα ύπέρ 
τών άλλων. Ή  άκαματος δραστηριότη; αύτής 
πχρετηρήθη παρά τών ·συνεργαζομέν<ί>ν αύτή. 
Εραίνετο έπιζητούτα τ α ; μάλλον επιπόνους ερ
γασίας ώ ; νά έπεθύμε·. νά λησμονήση έχυτήν.

. Εθεράπευον δέ κατά δύναμιν τήν ανάγκην ταύ- 
"Όν τής ένεργείας, ήτις τήν έβασάνιζεν, άνχθέ- 
τοντες αύτή τάς άπωτάτχς τών εις τού; αρρώ
στους γινομένων επισκέψεων. Τή κατέδειξαν γυ
ναίκα κατοικούσαν έν τή συνοικία τού Γλασιέρ· 
ήτο,ώς έλεγον, γυνή παρά πάντων έγκαταλειφθει- 

ήν διεβίβρωσκε πάθος φρικώδες. Ή το άρά 
τ ο μ ο ε  κ α ’ . —  1886

γε λεπρά ; Δέν πιστεύω. Ή  λέπρα είναι τοσού
τον σπανία έν τή ήμετέοα χώρα, ώστε δυνάμε- 
θα μετά θετικότητος σχεδόν νά βεβαιώσωμεν, 
ότι δέν ύπάρχει έν Γαλλία. Εις καταγώγιον ύ 
πόστεγον, έν μέσω δυσωδών αναθυμιάσεων, ή κ. 
Γαρνιέ εύρε κειμένην έπί ρυπαρών ^χκών γυ
ναίκα, ής τό σώμα ήτο έν έλκος. II μέθη καί 
ή ακολασία καί αί συνέπειαι αύτών, είχον επιφέ
ρει αύτή τάς φοβερωτέοχ; πληγάς των. Ή το  δέ 
σκαιά καί προσαγορευομένη δέν άπεκρίνετο. Ε : 
μ,άτην ή κ. Γαρνιέ προσεπάθησε νά τήν συγκί
νησή, ουδέ λέξιν ήδυνήθη ν’ απόσπαση άπ ’ αύ
τής. Τό θέαμα ήτο φρικώδες καί ή δυσωδία φο
βερά II κ. Γαρνιέ επανήλθε τήν επιούσαν καί 
τάς έπομένας ημέρας. Κατασκευάσασα είδος εύ- 
ρίο; έπενδύτου, τόν όποιον εφερεν έπί τών ενδυ
μάτων της πριν είσέλθνι εις τό βορβορώδες κα
ταγώγιον, έκαθάριζε καθ’ έκάστην τό δωμάτιον, 
έτίνασσε τά ράκη καί τάς σχίδας τά ; αποτελού
σα; τήν κλίνην, έπλυνε τήν πάσχουσχν καί έπέ- 
δεε τάς πληγάς της. Ενίοτε ήναγκάζετο νά έ- 
ξέρχηται έπί τού κλιμακοπέδου, όπως άναπνεύ- 
ση άέρα καθαρώτερον, ε”πειτα δέ έπανήρχετο καί 
ε’ξηκολούθει τήν ύπεράνθρωπον εργασίαν. Ή  δυσ
τυχής δέν άντελαμβάνετο καί μετ’ αδιαφορίας 
έβλεπε τά  γινόμενα, άλλά τοιαύτη άφοσιωσις καί 
φροντίδες τοσούτον επίπονοι καί ανένδοτοι ε’μ ά - 
λαξαν τέλος τήν καρδίαν αύτής. Ήμ.έρ«ν τινά 
ήσπάσθη τήν χεΐρα τής κ. Γαρνιέ καί έκλαυσεν.

"Οτε ό ’Ιώβ έπληγη «έλκει πονηρω άπό πο- 
δών έω; κεφαλής κα! ελαβεν οστρακον ΐνα τόν 
ίχώρα ξύη καί έκάθητο έπί τής κοπριά; ε”ςω  τής 
πόλεως, οί φίλοι αύτού προσεγένοντο πρός αύτόν, 
παρεκάθισαν δέ αΰτψ έπτά ημέρας καί έπτά 
νύκτας καί ούδείς αύτών έλάλησεν.» Ούδείς αύ
τών, οϋτε Έλιφάς ό Θεμαινίτης, ούτε Βαλδάδ 
ό Σαυχίτης, οϋτε Σωφάρ ό Μιναίος έσκέφθη νά 
ε’πιχύσν) ύδοιρ έπί τών πληγών του ή ν’ άλ- 
λαξη τόν κεκηλιδωμένον χιτώνά του ή νά έπι- 
δέση τά  έλκη του διά πανιού καθαρού. Ούδείς 
έσκέφθη νά συνδράμω καί νά μεταφέρω εις τό
πον βοήθειας τόν άνθρωπον εκείνον, όστις «ήν 
εύγενης τών άφ ήλιου ανατολών.» Οί τρεις φί
λοι του ήρκέσθησαν εις τό νά φιλοσοφήσωσι 
μετ’ αύτού άνταλλάσσοντες σχολαστικούς συλ
λογισμούς καί ακούοντες πραγμ.ατείαν φυσικής 
ιστορίας περί τού Βεχεμέτ καί τού Λεβιάθαν. 
Ή  κ. Γαρνιέ έφείσθη άφορισμών, άλλά δέν έ- 
φείσθη οϋτε μοτού, οϋτε σακχαρώδους οίνου, 
οϋτε καλής τροφής, οϋτε παρηγοριάς, ελπίδα 
έμπνέουσα καί άγάπην εις τήν ψυχήν τής προ- 
στχτευομένης της. ΚατώρΟωσε δέ νά χορηγηθή 
αύτή θέσις έν τω  νοσοκομείιρ. Ή  θέα καί ή όσμή 
τής δυστυχούς ήσαν τοιαύται, ιύστε οτε τό 
πρώτον δ ίερευς τού καταστήματος τήν έπλησί- 
ασεν, ύπεχώρησεν έτοιμος νά φύγω· Ή  /■. Γαρ-
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ν ι έ ,  ή τ ι ;  ή τ ο  π α ρ ο ύ σ α ,  κ α τ ε ν ό η σ ε  τ ή ν  κ α τ α λ α -  

β ο ϋ σ α ν  τ ό ν  ιερέα α χ ο ύ σ α ν  φ ρ ί κ η ν ,  ϊ ν α  δέ έ μ ψ υ -  

χώσγ α ύ τ ό ν  έ κ ά θ η σ ε ν  έ π ί  τ η ς  κ λ ί ν η ;  τ ή ς  αρρώ
σ τ ο υ  κ α ί  τ η ν  έ ν η γ κ χ λ ί σ θ η .  «Ή  λ ε π ρ ά »  δ ε ν  

ή  ΤΟ δ υ ν α τ ό ν  ν ά  ζ ή σ η  κ α ί  μ ε τ '  ό λ ί γ ο ν ’ χ π έ θ χ ν ε · / ,  

ά λ λ '  χ π ή λ θ ε  π χ ρ η γ ο ρ η μ έ ν η ,  άνευ μ ί σ ο υ ς  κ α ί  

ά ν ε υ  ο ρ γ ή ς ,  ή σ υ χ ο ς  τ έ λ ο ς ,  κ α ί  α τ ε ν ί ζ ο ν σ α  τ ά ς  

φ ω τ ε ι ν ά ;  χ ώ ρ α ς ,  ά ς  υ π έ δ ε ι ξ α ν  α ύ τ η  π έ ρ α ν  τ ο ϋ  

τ ά φ ο υ .  Ε λ ι ζ α  Σ· Σ ο υ τ ε ο ϊ .
("Ε π ίτα ι συνέχει»).

Β Ε Ρ Ε Ν Ι Κ Η
(ϊυριαπΰν ιστόρημα ύπό Ίωάννου ΦλΛχ.)

Εν τοίς άνακτόροι; τής Άντιοχείας, τά οποία 
κατα το ρ.έγεθος ύπερέβαινον όλα τά ανάκτορα 
τοϋ κόσμου, έπεκράτει, κατά τινα θερινήν ήμέ— 
οχν τοϋ ετου; 217 —. X .. άπό προ/ΐας μεγίστη 
κίνησις καί ανησυχία. Ό  βασιλεύς Άντιοχος ό 
Β ειχε διατάξει πρό τινων ημερών. ϊνα πάραυ- 
τα  ευτρεπισθώσιν έπί τό λαμποότερον άξιόλογά 
τινα δωμάτια, επειδή ti/εν  ά ακαλέσει ε'κ τής 
εν Απαμεία τγ  παρά τώ Όρόντη εξορίας τήν 
πρώτην αύτοϋ σύζυγον, Λαοδίκην, ή τι; έμελλε 
να εισέλθη εντός ολίγων ώρώ/είς τήν 'Αντιόχειαν. 
Καί τινες μεν τών δούλων έβοήθουν τού; έργά- 
τχς,τού; άναθεωρούντας τού; νεωστί έζωγραφημέ- 
νου; τοίχους τών δωματίων καί έπιδιορθούντας τά 
δεόμενα συμπληρώσει»;, ε*πείτα έκόσμ-ου/ τά ; 
υπαρχούσας κόγχα; καί γωνία; δΓ εικόνων καί 
αγαλμάτων. Αί δέ θεραπαινίδες έ'τρεχον τήδε κά- 
κ:ίσε, τινές μεν ψιθυρίζουσαι καί διαλογιζόμεναι 
ποιαν θέσιν θά τηρήσωσι προς τήν νέαν αυτών δέ
σποιναν,τινές δέ φανερώ; παραπονούμεναικαί κλαί- 
ουσαι, διότι ε”βλεπονπλησιαζον τό πέρα; τής α 
σφαλούς καί ευχάριστου αυτών Οέσεως παρά τή 
βασιλίσση Βερενίκη.

Ai τελευταία·, ήσαν σχεδόν όλαι Αίγύπτιαι, 
τάς όποιας είχε φέρει ή Βερενίκη μεθ’ έαυτής έξ 
Αλεξάνδρειάς εκ τή; αυλής τού πατρός αυτής, 

ότε προ τριών ετών είχε συζευχθή μετά τοϋ 
Αντιόχου. ΙΙρώτη δέ μεταξύ αύτών ήτο ή θε- 

ραπαινι; Αρσινόη, ήτι; ήτο περίπου τεσσαρα- 
κοντοϋτις καί είχεν αναθρέψει καί οδηγήσει τήν 
Βερενίκη·/ άπό τή; γενετή; αυτής, έτρεφε δέ 
προς την βασίλισσαν άμείωτον αγάπην καί πί- 
στιν. Συνέπλεκε κλαίουσα τάς χείρα;, κατηράτο 

.πή; τύχης, ήτι; τήν είχε ριεταιρέρει έκ των τερ
πνών ακτών τή ; Μεσογείου καί έκ τής φαιδράς 
αυλής τών ΓΙτολευ.χίων εί; τήν Συρίαν, ρίψασα 
χύτην ε;ς την αυλήν τών άχαρακτηριστοτάτων 
και ακολαστοτάτων ηγεμόνων τής εποχής ί 
κείνης.

Ά λ λ ’ ήσυχοιτάτη ήτο ή Γοργώ, μία τών νεω- 
τάτων θεραπαινίδων τής αύλής, ήτις ήτο όμή-

λιξ τής νεαρά; βασιλίσσης καί διεκρίνετο πασών 
διά τού; μέλανα; έλ·υστικού; όφθαλρ.ούς, τήν 
ώραίαν ¡χελαντάτην κόμην καί τό ευπλκστον 
σώμα. Αύτη είχε κληθή εί; τά αλεξανδρινά 
ανάκτορα ύπό τού Φιλαδέλφου, ήδη ούσα ρ-ίκρά 
κόρη, καί είχεν άνατραφή σχεδόν ώς ή Βερενί
κη, ήτι; έφίρετο πρός αύτήν μετ’ απεριορίστου 
εμπιστοσύνης, καί ένεκα τούτου είχε συιχπαρα- 
λαβει αύτήν εί; Αντιόχειαν. ’Αλλά φήμαι περί 
τού βίου τής Γοργούς, φθάσασαι εις τάς άκοάς 
τής βασιλίσσης, ιδίως δ ’ ή δημοσία καί όχι α
φανής κλίσις, τήν όποιαν ό σύζυγος αύτής έδεί- 
κνυε πρό; τήν νεαράν κόρην, έπήνεγκον τήν ρήξεν 
τής σχέσεως ταύτης. Ένόει λοιπόν ή Γοργώ, ότι 
ή θέσις αύτής μετά τήν πτώσιν τής Βερενίκης 
ούδόλως έμελλε νά. κλονηθή.

Ή  συνοικία τών ανακτόρων έκειτο έπί νήσου, 
ήτις συνεδέετο μετά τής παλαιά; πόλεως διά 
πέντε μ.εγαλοπριπών γεφυρών ¿κτισμένων έπί 
τού στενού. Καί έν μέν τή πτέρυγι τών ανακτό
ρων τή ¿στραμμένη πρός τήν όχθην τοϋ κυρίου 
ποταμού συνέβαίνον οσα ανωτέρω διηγήθημεν, 
έν δέ τή πρός τήν πόλιν πτέρυγι εύρίσκετο έξη- 
πλωμένη έπί μεταξωτού ανακλίντρου ή βασίλισ
σα Βερενίκη έντος λαμπρώς ¿σκευασμένου δωμα- 
τίου, κρατούσα διά τής έρασμίας χειρός μ.ό- 

| λις άνεγνωσμένην επιστολήν.
II Βερενίκη ήτο περίπου είκοσαέτις, τό δέ 

γλυκύ αύτής καί πλήρες αγχίνοια; πρόσωπον, 
περιβαλλόμενο·/ ύπό ξανθών βοστρύχων, οϊτινες 
κατέπιπτον εκατέρωθεν επί τοϋ μετώπου, ενείχε 
κατά ταύτην τήν στιγμήν βαθεϊαν έκφρασιν λύ
πης. “Εφερε δέ κατά. τήν θερινήν ταύτην ημέ
ραν λευκήν μέν καί έλαφράν άλλά καί σεμνήν, 
εις δέσποιναν άρμόζουσαν περιβολήν. Πρό άλί- 
γου είχεν άναγνώσει επιστολήν τού πατρός αύ
τής Φιλαδέλφου, όςτι; συνεβούλευε την κατά τε 
τού; χαρακτήρας τοϋ προσώπου καί την ψυχήν 
όμοιοτάτην έαυτω αγαπητήν θυγατέρα νά έπι- 
στρέψη αυθωρεί εις Αλεξάνδρειαν, άν ό Άντίο- 
χος έςετέλει την απειλήν νάνακαλέση την έκ- 
διωχθεισαν Λαοδικην.

Ή  βραχεία εύτυχία ή δυστυχία τοϋ μόλις 
τριετοϋ; αύτής γάμου παρίστατο προ τών οφθαλ- 
ρών τη:. Συνεπεία τής ειρήνη; μετά τόν δεύ
τερο ν συριακόν πόλεμον είχε συζευχθή, τή πζρα- 
κλήσ=ι τού πατρο; αύτής, μετά τού Αντιόχου, 
άνδρός, όν ουδέποτε πρότερον είχεν ίδει, διότι 
ό Φιλάδελφος είχεν ελπίσει, ότι ό γάμο; οΰτο; 
ήθελε διατηρήσει εις διαρκείς φιλικά; σχέσεις 
τά  δύο μεγάλα βασίλεια τής Συρίας καί Α ί- 
γύπτου. καί οτι ίσως ποτέ ήθελον ένωθή ταύτα 
ύπ'. έν καί τό αύτό σκήπτρον. "Οπως δ ’ έπι- 
τύχη τήν ειρήνην ταύτην, ό Άντίοχο; ώφειλε νά 
έκδιώξη τήν πρώτην αύτοϋ σύζυγον, τήν έμ.- 
παθή Λαοδίκην, καί ναποκληρώση καί στε-

Ε Σ Τ Ι Α 283

ρήση τών δικαιωμάτων τής διαδοχής τά  τέ
κνα της, ιδίως δέ τόν τότε δεκαπενταέτη Σέ
λευκον καί τον κατά τινα έτη νεώτερον ’Αντίο- 
χον. Ό τε δέ ή Βερενίκη ε'φθασεν εις τά  πρός 
βορράν όρια τής Αίγυπτου, τά  όποια έκείνην 
τήν έποχην έπροχώρουν μέχρι τής Παλαιστίνης 
καί εξετείνοντο πέραν τής Τύρου καί Δαμ.α- 
σκοϋ, έγένετο δεκτή παρά τού συζύγου αύτής 
μετ’ ασιατικής πομπής καί ήγεμονικωτατης ά 
κολουθίας. Είσερχομένη δ ’ εις Αντιόχειαν, ε’τυχε 
λαμπρών περιποιήσεων καί φιλοφρονήσεων. Μετά 
τοεαύτην ύποδοχήν δέν ήτο δύσκολον νά κυρι- 
ευθή ή καρδία αύτής ύπό θερμού αισθήματος 
αγάπης. Τό μέν έγνώριζεν ώς φρόνιμος θυγά- 
τηρ, ότι έξεπλήρου τήν έπιθυμίαν τοϋ πατρός 
αύτής, ήτις θά άπήλλασσεν έν τώ μέλλοντι τήν 
Αίγυπτον ανησυχιών καί πολέμων, τό δέ ό Ά ν -  
τίοχος ήτο ωραίος άνήρ τριακοντούτης καί κα
τέβαλλε πάσαν προσπάθειαν ϊνα έλκύση καί κο- 
λακεύστ, αύτήν. Τήν δέ κακήν φτμην περί τού 
ασώτου αύτοϋ βίου δέν είδεν αότη έπιβεβαιου- 
μένην κατά τόν πρώτον χρόνον τής συμ,βιώσεως· 
άληθώ; δέ ό Άντίοχο; είχε τότε έπιστήσει τήν 
προσοχήν του, ίνα μή δώση αφορμήν πχρκπόνυιν, 
διότι ¿φοβείτο τήν ίσχυράν θαλασσίαν δύναμιν 
τής Αίγύπτου, ήτις ήδη άπαξ είχε κυριεύσει 
καί καταλάβει όλην τήν ακτήν τής εκτεταμέ
νης αύτοϋχώρας μέχρι τής Εφέσου καί τής Μα
γνησίας καί ήτις κατώρθοισε ακόμη μέχρι τής 
σήμερον νά διατηρήση εις τήν κατοχήν της μέ
ρος τών ακτών τής Συρίας.

Ό λως διάφοροι όμως άπέβησαν αί σχέσεις αυ
τών, οτε ή Βερενίκη σχεδόν έν καίήμισυ έτος μετά 
τόν γάμον έγέννησεν υιόν, οστις διά τής βοστρυ- 
χώδους αύτοϋ κόμης καί τών ζο>ηρών οφθαλ
μών ήτο τό άπεικόνισμα τής μητρός αύτοϋ. 
Άπό τής στιγμής ταύτης ήρχισε προφανής άπο- 
μάκρυνσις έκ μέρους τού Αντιόχου, καί επειδή 
ή Βερενίκη, άμέσως μετά τήν γέννησιν τοϋ 
υιού αύτής, πιριέπεσεν εις μακράν ασθένειαν, ήρ- 
χισεν ούτος όλοτελώς έκ νέου τόν πρότερον αύ- 
τού βίον,ριπτόμενος άπό ένός ίρωτος εις άλλον, 
έπιδιδόμ.ενο; εις άκολαστότατα όργια μετά Β α
βυλωνίων όρχηστρίδων κα'1 περικαλλών θυγα
τέρων τής Αραβίας καί οϋτω λησμονών παντά- 
πασι τόν γάμον αύτοϋ. "Οτε δέ ίάθη ή Βερενίκη, 
ό ιδεώδης αύτής χαρακτήρ και αϊ ήσυχοι, ε'μ- 
φρονες διασκεδάσεις μετά τής συζύγου του έπέ- 
φερον αηδίαν εί; τόν τεταραγρένον καί πρός η
δονήν καί ποικιλίαν σπεύδοντα βασιλέα, ούτως 
ώστε πάντοτε όλιγώτερον ¿φρόντιζε περί αύτής.

Τής στιγμής ταύτης επωφελήθη ή έκδεδιω- 
γμένη Λαοδίκη καί ¿γραψεν έκ τής εξορίας ¿πι
στό λήν πρός τόν βασιλέα.συνοδευομένην ύπό άν - 
θεών καί περιτέχνου εργόχειρου. ’Εν τή επιστολή 
πης παρίστανε διά θερμών εκφράσεων τον πόθον

αύτής νά λάβη τήν άδειαν τής πρός τόν σύζυ
γον επιστροφής. Αί γραμμαί αύται καί τά στα- 
λέντα ενθυμήματα δέν ήδύναντο νά φθάσωσιν 
εις εύνοϊκωτέραν στιγμήν. Τώρα ίσα ίσα άνενθυ- 
μείτο ό Άντιοχος τήν εύκαμπτον καί έλκυστι- 
κήν κόρην τής Μακεδονίας τήν έχουσαν ζωη
ρούς τούς οφθαλμού; καί ευπαθή τήν φύσιν, δρα
στήριο·/ δέ καί θεληματικόν χαρακτήρα, δι’ ού 
κατώρθω ιε νά πείθη άνεπαισθήτως τόν βασιλέα 
πρό; πάν ο,τι αύτη έπεθύμιι. Ό  Αντιοχος ούό’ 
έπί στιγμήν «δίστασε καί έπέτρεψεν εις τήν έκ- 
διο/χθιϊσαν νά «πιστρέψη εί; Αντιόχειαν, άλλά 
διέταξε νά μή φέρη μεθ’ έαυτής τά  τέσσαρα αύ
τής τέκνα, διότι έπεθύμει νάποφύγη δυσάρεστα 
Ό τ ε  δέ ταύτα συνέβησαν, έστειλεν άρ,έσως ή 
Βερενίκη άγγελιαφόρον πρός τόν πατέρα αύτής 
καί τούτου τήν άπάντησιν έκράτει σήμερον 
άνά χιιρ*;.

Όλίγας δέ μόλις στιγμάς εύρίσκετο βεβυθι- 
συ.ένη εις σκέψεις, οτε είσήλθεν ή αί',υπτία τρο
φό; ή φέρουσα εις τάς άγκχλας της το·/ μ.ικρόν 
ήγεμονόπαιδα. Καί αύτη έφαίνετο δεδακρυσμέ- 
νη, ιί/ς αί πλεΐσται τών θεραπαινίδων.καί εδωκε 
τό νεογνόν εις τήν δέσποιναν μετά λυπηρού βλέμ
ματος. Ή  Βεοενίχ.η ένηγκαλίσθη και εθώπευσε 
τό παιδίον, καί ή όψις αύτής είχεν αρχίσει ήδη 
νά φαιδρύνηται, ότε αίφνης είσήλθεν ό Άντιοχος 
εις τό δωμάτιον μετά τοϋ έπτρμένου ωχρού προ
σώπου καί μετά ζοφερά; όψεω; καί ¿πλησίασε 
τό άνάκλιντρον έπί τού οποίου έκειτο ή Βερενίκη.

—  Δέν έννοώ, Βερενίκη, είπ;ν ό βασιλεύς τε- 
ταραγμένος, τί σημαίνουσι τά  παράπονα καί οί 
θρήνοι, διά τών όποιων αϊ γυναίκες καί τά  κορά
σια έθεσαν εις ανησυχίαν τά  ανάκτορα όλην τήν 
πρωίαν. Σύ είσαι ή διατάξασα νά συμβώσιν αί 
σκηναί αύται πρός διασκέδασιν τών ξένων ερ
γατών ;

Ώ  όχι, Άντίοχε, άπεκρίθη μετά γλυκύτη- 
τος ή Βερενίκη- πώς ε'πλασας τήν άλλοκοτον 
ταύτην εικασίαν; ’Εκπλήττεσαι, ότι αί πισταί 
θεραπαινίδες λυπούνται βλέπουσαι τήν κυρίαν 
αύτών έκδιωκομένην εί; τήν πατρική·/ της οι
κίαν ;

—  Καί τις εκδιώκεται; άνέλαβεν ό Άντιοχος 
μετ’ επιτεινόμενης οργής· δέν σοι είπον όητώς, 
ότι ούδολως θέλει μεταβληθή ή θέσις σου ώς 
βασιλίσσης όταν επιστοίψγ ή Λαοδίκη, ότι θά 
μείντις βασίλισσα καί σύζυγός μου, όπιο; μέχρι 
τοϋδε;

Τότε ήγέρθη ή Βερενίκη εκ τοϋ ανακλίντρου, 
ποιήσασα νεϋμ.α εις τήν τροφόν νάπομακρυνθή 
μ.ετά τού παιδιού. Είχε θέσει τήν δεξιάν χεΐρα 
έπί τής καρδίας, ϊνα κατευναστι τήν ταραχήν 
αύτής, έπειτα δ ’ έπλησίασεν εις τό παραθυρον. 
οθεν έβλεπε τήν ύπό στοών περιβαλλομένην οδόν
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χ.χι την πληθύν ανθρώπων οϊτινες έκινούντο τήδέ 
κχκείσε δίκην άκατασχέτου ποταμού.

—  Ενόησας τώρα, άνεκραύγασεν ό βασιλεύ:, 
ερχόμενος πλησιέστερον, ότι ούδέ θρίξ τής κεφα
λής σου θέλει πειραχθή;

—  Α λλ' έγώ σεί κηρύττω ε’ν ταύτη τή θέ
σει, είπεν ή Βερενίκη στρεφόμενη καί σταυρό- 
νουσα τάς χείρας έπί του νεανικού στήθους, δτι 
ούδέ στιγμήν μένω εις τόν οίκον, μ.όλις ή Λαο
δίκη άρχίση πάλιν να ζή πλησίον σου. Ύπέφε- 
ρον ήσύχως τάς άσωτίας σου, ούδέν δ ’ είπον διά 
τας ευωχίας σου, επειδή αύται ουδόλως ήτίμα- 
ζον έμέ αύτήν. Ά λ λ ’ άμα φέρης εις την οικίαν 
Δευτέραν γυναίκα, ώστε έγώ καί το δυστυχές 
μου τέκνον να εϊμεθα ενταύθα δεκτοί έξ ανοχής 
καί να πάσχωμεν, ή μεν βασιλική μου αξιοπρέ
πεια περιυβρίζεται, ατιμάζομαι δέ ώς θυγάτηρ 
τού μεγάλου ΙΙτολεμ.αίου. Τούτο ούδ’ έπί στι- 
γμ.ήν δύναμαι νάνεχθώ. Άπέρχρμαι λοιπόν, όπως 
με συμβουλεύει ό πατήρ μου.

—  Δεν θ’ άπέλθης, είπεν ό Άντίοχος τρίζων 
τούς όδόντας, καί αν ακόμη παρίστατο ή ανάγ
κη να περικυκί ώσω τα  ανάκτορα πανταχόθεν διά 
στρατού. Δέ» θα τολμήσης νά έξέλθης, παράφορε, 
έκ τής οικίας.

Η Βερενίκη προέβη εν βήμ.α έν τώ  δωματίω 
καί προσέβλεψε τόν σύζυγον διά σταθερού καί 
έν μέρει ειρωνικού βλέμματος.

—  Τις θέλει τολμήσει, Άντίοχε, νά μετα- 
χειρισθή έναντίονμου την βίαν; Τις θέλει μέ 
κρατήσει, αν έπιθυμώ νά φύγω ; Τόσον ταχέως 
έλησμόνησας την ίσχύν τού πατρός μου, όστις 
κατά την παραμικροτέραν βιαιοπραγίαν θά κη- 
ρύξη κατά σού τόν πόλεμον καί δέν θά σοι ά- 
φήση ούτε κοίτην όπως έπ' αυτής άναπαύση; τό 
πονηρόν σου σώμα ; Υποτιμάς λοιπόν έπί τοσού- 
τον τόν βασιλέα, όστις έκάστην έβδομάδα στέλ- 
λει εις την πεφιλημένην αύτού θυγατέρα τό εϋ- 
χυμον ύδωρ τού ιερού ποταμού, τό όποιον μόνον 
τό τέκνον μου πίνει εις όλην την άνυύ'ρόν σας 
χ ώραν ;

—  ΤΑ, ά, άνεκραύγασε χλευαστικώς ό βασι
λεύς, ό πατήρ σου είνε γέρων καί ασθενής καί δέν 
θέλει τόσον έσπευσμένως αναπηδήσει έπί τού ίπ
που ϊνα άρπάση τό συριακόν βασίλειον. Καί σύ, 
Βερενίκη, είσαι ορόνιμ.ος γυνή καί δεν θά ώθη
σης τά πράγματα έπί ξυρού άκμής. Σέ γνωρίζω 
καλώς. Θέλεις άποφύγει πάντα όσα συντεί- 
ιουσιν εις τό νά μή έξευτελισθής ενώπιον τού 
πλήθου:. "Επειτα δε μή λησμονεί, ότι έν τω 
γαμω έκεΐνος είνε ό γεύ.οιωδέστερος καί ό μάλ
λον βλαπτόμενος, όστις -ά  σφάλματα τού άλ
λου καθιστά δημόσιον σκάνδαλον. ’Εκτός τού
του ή Λαοδίκη καί έγώ δίν μένομεν έδώ, άλλ ’ 
άμεσοι; αϋριον άποπλέομεν διά Σελεύκειας εις 
"Εφεσον, ένθα ή παρουσία μου είνε κατεπείγουσα.

! Κατά ταύτα μένεις εντελώς ήσυχος έν Άντιο- 
| χ_είκ. "Εστωσαν δέ ταύτα ή τελευταία λέζις ήν 

άντα)λάσσω  μετά σούπερ! τούέπεισοδίου τούτου. 
Ακολούθησαν τήν συμβουλήν μου καί ε"σο πάν

τοτε συνετή.
Ταύτα λέγων έφυγεν ό βασιλεύς έκ τού δ ω 

ματίου βήμα τι ταχεϊ. Ή  δέ Βερενίκη έστηρί- 
χθη στιγμάς τινας έπί τού πλαισίου τού π α 
ραθύρου, καί έκάλυψε τό πρόσωπον διά τών χει- 
ρών,δι’ ών διέρρευσαν στάγονες τινές δακρύων.

Όλίγας στιγμάς βραδύτερου είσήλθεν ή ’Αρ
σινόη εις τό δωμάτιον. ΤΙ βασίλισσα προύχώ- 
ρησε πρός αύτήν. έκλινε το δεδακρυσμ.ένον πρόσ
ωπον έπί τό στήθος αύτής καί άνεκοίνωσεν αύτή 
τάς αποφάσεις τού βασιλέως.

Β*.

Μετά τινας ώρας ζωηρά κίνησις έξεδηλούτο 
άνά τάς οδούς τής Αντιόχειας. Οί Άντιοχεϊς 
ήθελον νά ϊδωσι τήν είσοδον τής Λαοδίκης, ήτις 
πρό μιας εύρας είχεν άγγελθή ύπό έφιππου άγ- 
γελιαφόρου. Ή  έξορισθεϊσα βασίλισσα έμελλε νά 
είσέλθη εί; τήν πόλιν διά τής ανατολικής πύ
λης καί ν’ άκολουθήση έπί μακρόν 'διάστημά τήν 
κυρίαν οδόν, ήτις ήτο παράλληλος τού Όρόντου. 
Ό  κόσμο; συνέρρεεν εις τήν όδόν ταύτην, τής 
όποιας αί εύρεϊαι στοαί ήδύνχντο άνέτω; νά πε- 
ριλάβωσι πολλάς χιλιάδας.

Καί αυτός ό βασιλεύ; είχε μεταβή έφιππος 
μετά τής ακολουθίας αύτού μ.έχρι τής ανατολι
κής πύλης εις προϋπάντησιν τής Λαοδίκης, ίνα 
χαιρετίση αύτήν αυτόθι. Έπί τέλους ισχυρός τά 
ραχος κατά τά  προάστεια άνήγγειλεν, ότι ή 
πομπή έφαίνετο, καί αμέσως κατόπιν έστησαν 
τά  άρματα, ϊν’ άποδεχθώσι τόν χαιρετισμ.όν τού 
βασιλέως.

Έν τή πρώτη βασιλική άμάξη —  διότι όλαι 
αί άμαξαι είχον προαποσταλή έκ τών βασιλικών 
ιπποστασίων μέχρι τού σταθμού τής Βερόης— έκά- 
θητο ή έςορισθεισα βασίλισσα καί ή φίλη αύτής 
Δανάη. ’Η Λαοδίκη ήτο γυνή εΰπλαστος, περί
που τριάκοντα καί πέντε έτών τήν ηλικίαν, ε" 
χουσα τρυφεράν χροιάν, βαθυμέλανας, σχεδόν 
ανησυχαστικούς οφθαλμούς· έκειτο δέ τώρα νω- 
χελώ; έςηπλωμένη έπί τών ρ.εταςωτών προσκε 
φαλάίων τής άμάςης. ΊΙ κεφαλή καί δ λαιμός 
αύτής ήσαν κατάμεστοι κοσμημάτων, όπως καί 
οί βραχίονες, οΐτινες ε"φερον βαρύτιμα ψέλλια έκ 
χρυσού. "Εφερε μεγαλοπρεπή, έπίχρυσον έσθήτα- 
άπό δέ τής κεφαλής κατέπιπτε πέπλος ουρα
νίου χρώματος χαλαρά επιτεθειμένος οΰτω; ώστε 

| έφαίνετο ή άφθονος μέλαΐνα κόμη καί ή πολύ- 
] τιμος στεφάνη. ΊΙ κατά πολύ νεωτέρα αύτής 
ι σύντροφος ήτο ή θυγάτηρ τής περίφημου Λεον- 
! τίου, τής φίλης καί μαθήτρια; τού Επικούρου,
| καί περιωνύμου εις τήν αύλήν διά τούς άναρι-
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θμήτους έρωτας εις τούς όποιους ήτο περιπεπλε-

Ϊμένη. Ό  βασιλεύς λαβών την χεΐρα τής Λ αο- 
ίκης έσφιγξεν αύτήν περιπαθώς· έπειτα ό έςη 
κολούθησεν ή άμαξα τήν πορείαν αύτής.

Έν τή δεύτερα άμάξη εύρίσκοντο δύο γυναί
κες τής βασιλίσσης, έξ ών ή νεωτέρα, ή χαλ 
κόχρους Νανώ, ήτο αραβικής καταγωγής. Την 
τρίτην άμαξαν κατεϊχον ό Άνδρόμαχος, ό α 
δελφός τής Λαοδίκης, καί οί δύο αύτής έμπι
στοι, ό Λυσίμαχος καί ό Νικάτωρ, έκ τών ό
ποιων διεκρίνετο ιδίως ό πρώτος διά την μοχθη- 
ράν καί πρόστυχον αύτού όψιν. Τάς δε άμαξας, 
είσελασάσας εις τήν κυρίαν όδόν, συνώδευσεν 
ό βασιλεύς ε”φιππος μετά τής ακολουθίας αυτού.

Έν ώ εις τά  προάστεια αί άμαξαι έχαιρετί- 
ζοντο δι ηχηρών έπευφημιών, ή καθ’ έαυτο πό
λις έμενε πολύ ψυχροτέρα. Οί πλείστοι ησαν 
ήσυχοι ύπό τάς στοάς καί παρετήρουν τό θέαμα 
χωρίς νά έκφράσωσι τήν γνώμην αύτών. ’Ολίγοι 
δέ μόνον έπεκρότουν, μίσθιαι δέ τινε; γυναίκες 
έρριπτον άνθη έπί τής όδού καί έντός τής 
πρώτης άμάξης.

Αί άμαξαι έστρεψαν έκ τής κυρίας όδού δεξιά 
πρός τό Νυμφαϊον, διέβησαν τήνεύρείαν έκ ¡<αρ- 
μάρου γέφυραν καί έφθασαν μετά τινας στιγμ.άς 
εις τά ανάκτορα. Μόλις δέ είχον σταθή πρό τού 
κυρίου πυλώνος, καί αναρίθμητοι δούλοι συνέρ- 
ρευσαν έκ τών θυρών, »βοήθησαν κατά τήν κχ- 
τάβασιν καί έφερον εις τά  ανάκτορα ο,τι ήτο 
πρός μεταφοράν.

ΤΙ βασίλισσα καί αί γυναίκες αύτής ώδηγή- 
θησαν αμέσως εις τά δι’ αύτάς εύτρεπισμένα δω 
μάτια, έν οίς ή Λαοδίκη άπετινχξε τήν κόνιν 
τής όδού, έξέβχλε τά  ύποδήματα τού ταξιδιού, 
άπέθεσε τόν πέπλον, ίνα κόσμηση την κεφαλήν 
διά στεφάνου έκ μύρτων καί ^όδων, επειδή ήτο 
κεκλημένη, άμα ώς ήτο δυνατόν, νά μετάσχη 
τού βασιλικού συμποσίου. Άναθεωρήσασα δέ τήν 
περιβολήν αύτής έν τω μεγάλοι άργυρω κατό- 
πτρω καί διευθετήσασα αύτήν τή βοήθεια τών γυ
ναικών αύτής καί κατά τήν γνώρ.ην αύτών,ούτως 
ιόστε τά πάντα νά είνε θελκτικά καί αρκετά έλκυ- 
στικά,έγκατέλιπε μετά τών γυναικών αύτής τον 
κοιτώνα , καί ήκολούθησε τόν αύλικόν όστις ώδή- 
γησεν αύτάς εις τό μέγα έστιατόριον. Ταύτας ή- 
κολούθησεν ή επίσης πλουσίως κεκοσμημένη Δα
νάη, ήτις έμενεν έν παρακείμενο» δωμάτιο».

Ό  βασιλεύ; είσήρχετο κατά την αύτήν στι
γμήν έκ τή; αντιθέτου πλευράς εις τήν αίθουσαν, 
συνοδευόμενος ύπό τού στρατηγού καί έμ.πίστου 
αύτού Σώφρονος, ήγεμονίδος τινός τής αυλής καί 
τής Γοργούς, τής συντρόφου τής Βερενίκης. Λύτη 
δέ ή Βερενίκη είχεν άρνηθή τήν διά τό συμπό
σιο·» πρόςκλησιν, προφασιζομένη αδιαθεσίαν. Ού
τως έτέθησαν περί τήν βασιλικήν τράπεζαν τέσ- 
σαρα μόνον ανάκλιντρα. Έφ’ ένός τούτων, κε-

1 κοσμημένου διά τών εκλεκτότατων άνθέων, κ α - 
τεκλίθησαν ό Άντίοχος καί ή Λαοδίκη, έπί δέ 
τών λοιπών ό Άνδρόμαχος καί Λυσίμαχος μετά 
τής Γοργού: καί τής ήγεμονίδος, καί έπί τού τε
λευταίου ό Σώφρων καί ή Δανάη. Έν τή παρα
κείμενη αιθούση έδείπνει ή πολυάριθμος ακολου
θία τού βασιλέως μετά τών γυναικών τής Λαο
δίκης καί άλλων γυναικών καί κορασίων τής αύ- 
λής καί τών ανακτόρων.

Το συμπόσιον ύπερέβη κατά τήν πολυτέλειαν 
πάν ό,τι είχε ποτέ παρατεθή έν τοΐ; βασιλείοις 
τής ’Αντιόχειας. Οϊ δούλοι έτρεχον τήδε κάκεΐσε 
καί ήσαν λ.ίαν άπησχολημένοι,φέροντες τά  διάφορα 
οψα καί πληρούντες τά  κενούμενα ποτήρια άδια- 
κόπως έκ τού μ.εγάλου χρυσού κρατήρος. Αί ό
ψεις τών συνδαιτυμόνων έγένοντο μάλλον έρυ- 
θραί, ή συνομιλία ζωηροτέρ-/, οίκειοτέρα καί ι
σχυρότερα, διεκρίνοντο δέ ήδη διφορούμενοι καί 
ύποπτοι κινήσεις,έλέγχουσαι τήν κατάστασιν τών 
συμποτών.

Τότε διέταξεν ό βασιλεύς νά φέρωσιν έκ τού 
άρίττου συριακού οίνου, όςτις έμελλε νά πσθή ά
κρατος. "Οτε δ ’ έκαστο; έκένωσεν έν ποτήριον 

1 τού οίνου τούτου, ε”κλινεν ό βασιλεύς τήν κεφαλήν 
έπί τό στήθος τής Λαοδίκης, ήλιθίως γελών καί 
ύποψελλίζων, καί προύκάλεσεν αύτήν νά έγερθή. 
Ή  Λαοδίκη έσηκώθη, βοηθούσα δέ τόν βασιλέα 

I οπως έγερθή, ε'δραξεν αΰτόν άπό τής χειρός, ίνα 
I όδηγήση τόν κλονούμενον νά έξέλθη τής αιθούσης,
| ή δ ’ έπίλοιπος συντροφιά ουδόλως έταράχθη έκ 
| τούτου.

Πρό τής θύρας τού έστιατορίου ίσταντο δού
λοι μετά πυρσών, οϊτινες ώδήγησαν τό ζεύγος εις 
τόν κοιτώνα τής Λαοδίκης. Ό  κοιτών ούτος έ- 
φωτίζετο ύπό λύχνου· ότε δέ οί δούλοι άπεμα- 
κρύνθησαν, έκλεισαν τήν θύραν. Μόλις ό βασι
λεύς έξεδύθη καί κατεκλίθη, καί έν τω  άμα έ- 
βυθίσθη εις βαθύν ύπνον. ΊΙ Λαοδίκη ήνοιξε 
τότε ήσύχως τήν θύραν καί μετέβη εις τό δω 
μάτιον τής Δανάης, ένθα εύρίσκοντο ήδη ό Λ υ
σίμαχος καί ό Νικάτωρ.

 Ό  βασιλεύς κοιμάται, είπεν ή Λαοδίκη,
καί δέν θά μ.άς ταράξη έπί πολλήν ώραν. Μεϊ- 

! νε λοιπόν σύ, Λυσίμαχε, έδώ έν ’Αντιόχεια καί 
προςεταιρίσθητι πρώτον την ανακτορικήν φρου
ράν. Είσαι δ ’ ύπεύθυνος έφ’ όρω ζωής όπως ή Βε
ρενίκη καί ό παί; ούτής μή άποδράσωσιν. Η 
μείς άποπλέομεν αϋριον δι' “Εφεσον, ένθα οί δύο 
μου υιοί καί αϊ θυγατέρες εύρίσκονται ήδη άπό 
οκτώ ημερών μετά τού παιδαγωγού αύτών Θρα- 
συμάχου. Επειδή ό βασιλεύ; έχει μεθ’ έαυτού 
πολλούς Αιγυπτίους, ιδίως δέ τόν μισητόν μ.ου 
καί προνοητικόν Σώφρονα, οΰδέν θέλομεν επιχει
ρήσει προτού φθάσωμεν εις 'Έφεσον. Έκεί όμως 
τήν πρώτην νύκτα θ' άποθάνη δ βασιλεύς μετά 
τής ακολουθίας αύτού ! Μόνον όταν μάθητε ά .
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σφαλώς τό συμβάν εις Αντιόχειαν, τότε φονεύσα- 
τε τό τέκννν τής Βερενίκης. Γνωρίζεις,Λυσίμαχε, 
την αμοιβήν ήν σοι ύπεσχέθην, την Μικρήν 'Α 
σίαν μέχρι του Ταύρου.

'Αφού 5 ' έπραγματεύθ η σαν ακόμη διαφόρους 
άλλας λεπτομερ: ίας της συνωμοσίας ταύτης, 
επέστρεψαν οί έμπιστοι εις τό δεϊπνον, ένώ ή 
Λαοδίκη μετέβαινεν εις τόν κοιτώνα αυτής έν 
τώ δποίω έπρόκειτο να έορτάση τήν φαίδραν καί 
τόσω επιθυμητήν έντάμωσιν μετά του συζύγου 
αυτής, δςτις τώρα κατέκειτο ^έγχων καί κατέ
χομε νος ύπό των άτμών τού οίνου.

(Έ π ε τ α ι συνέχεια).

ΓΡΟΙΑΛΑΝΔΠΝ ΗΘΗ

Έ π ’ ευκαιρία τής εν Κοπενάγη γινόμενης νυν 
έκθέσεως τών συλλογών, άς δ πλοίαρχος Χόλμ 
ίκόμισεν εκ τού ταξειδίου του εις τά  ανατολικά 
παράλια τής Γροιλλανό'ίας, δ Δανός γεωγράφος 
Χανσεν Βλάγκστετ έπέστησε τήν προσοχήν τών 
επιστημόνων εις γρΟιλλανδικάς τινας φυλάς τέως 
παντελώς άγνωστους, ώς λέγει, οίκούσας δέ περί 
τόν όρμον τού Άγκμαγσαλίκ. Ιδίως άξιαπεριερ- 
γίας είναι Οσα άνέφερε περί τού βίου καί τών 
ηθών τών φυλών εκείνων.

Οί Γροιλλανδοί τού Άγκμαγσαλίκ εντός μέν 
τών καλυβών αυτών μένουσιν ολόγυμνοι (μόναι 
αί γυναίκες φέρουσι στενήν ζώνην περί τήν 
όσφύν)· έξερχόμενοι δέ τών καλυβών φοροϋσι κα
τά  μέν τό θέρος δέρματα ψιλά, τόν δέ χειμώνα 
μηλωτάς. Τά δερμάτινα ίμάτια αύτών κοσμούν
ται δεά κομψών ποικιλμάτων, άπο τελούμενων 
έκ μικρών κομματίων δέρματος, φιλοκάλως διηυ- 
θετημένων. Τά ύποδήματά των έχουσιν έπερ- 
ραμμένην μηλωτήν. Τόν χειμώνα πλήν τών ύπο- 
δημάτων ιρορούσι καί δερρ,άτινα περιπόδια, έχον- 
τα δμοίως έπερραμμένην μηλωτήν. Ούκ ολίγοι 
τών ιθαγενών φοροϋσι λεύκάς μηλωτάς πο/.υτι- 
μοτάτας, κατεσκευασμένας έκ δέρματος λευκής 
άρκτου, καί περιτραχήλια έκ δοράς φώκης, κε - 
κομμένης εις λωρίδας στενάς. Οί σκούφοι των 
είναι λευκοί ή κυανοί έκ δέρματος άλώπεκος, 
ής ή ούρά καταπίπτει έπί τών ώμων έν ειδει 
θυσάνου.

Οί Γροιλλανδοί ούτοι ποιούνται χρήσιν καί ά -  
λεξιβροχίωνκαί άνθηλίων ξύλινων,όπως προφυλάσ- 
σωνται άπό τού νιφετοϋ καί τής άνταυγείας τής 
χιόνος. Έχουσι δέ καί κτένια κεράτινα διά τήν 
κόμην αύτών, ήν κείρουσιν ή μάλλον πριονίζου- 
σιν, δταν μακρυνθή ύπερμέτρως. Τινές όμως άνα- 
δούσι τήν κόμην, σχηματίζοντες κόμβον έν τή 
κορυφή τής κεφαλής.

Ή  κοινωνική θέσις τής εγγάμου γυναικός εί

ναι ακανόνιστος μέχρις δτου γείνη μήτηρ. Δ ια - 
καέστατον δ ’ Ιχει πόθον πάσα γυνή νά γεννήση 
υιόν, διότι τότε ή φυλή προσκτάται ένα έπί 
πλέον θηρευτήν. Ό π ως τύχη τού ποθουμένου 
προσφεύγει εις δεισιδαίμονας πράξεις, οϊα είναικαί 
δ χορός τής εγκύου εις τρόπον ώστε τά βήματά 
της νά άποτελώσι σχήματα έλικοειδή, απαράλ
λακτα τώ  σχήματι τού αριθμού 8. Ό  τρόπος 
ούτος νομίζεται τελεσφόρος, έκείνη δέ ήτις ακρι
βώς καί μετά προσοχής χορεύση τόν όκτασχή- 
μονα χορόν είναι βεβαία ότι τό έν τή γαστρί της 
έμβρυον θά μεταπλασθή εις άρρεν.

Εντός ιώνκαλυβών οί παϊδες διάγουσιν δλό- 
γυμνοι μέχρι τού δεκάτου τετάρτου έτους τής 
ηλικίας. "Αμα συμπληρώσωσι τήν ηλικίαν ταύ- 
την, τοίς δίδουσιν εν βρακίον, δπερ θεωρείται ώς 
αναγνώρισις τής ένηλικιότητος αύτών. Συχνάκις 
νυμφεύουσι τούς δεκατετραετεϊς παϊδας μετά γυ
ναικών πρεσβυτέροιν τήν ηλικίαν, άλλ’ ό γάμος 
θεωρείται έγκυρος μόνον δταν γεννηθή τέκνον. Ε 
νίοτε δ άνήρ λαμβάνει δύο συζύγους, δπιυς έχη 
δύο κωπηλατιδας έν τώ χαϊαχ αύτού. Ή  παι· 
δοποιία αγάμου δέν θεωρείται ατιμωτική· ούχί 
σπανίως δέ οί άνδρες άνταλλάσσουσι τάς συζύ
γους αύτών. Σπανιώτατον όμως φαινόμενον είναι 
άνδρες ύπερβάντες τήν ηλικίαν τών έζήκοντα 
έτών. Ό  λόγος δέ τούτου είναι, δτι εύθύς ώς νο- 
σήση τις έπικινδύνως οφείλει παρακαλούμενος 
ύπο τών οικείων νά συγκατατεθή (καί συγκατα· 
τίθεται πάντοτε σχεδόν) νά αύτοκτονηθή πνιγό- 
μινος εις τήν θάλασσαν. Τούς δέ παθόντας φρε- 
νοβλάβειαν φονεύουσι καί άκοντας οί συγγενείς. 
Οί νεκροί εκείνων, ών οί πρόγονοι έπνίγησαν, Νί
πτονται επίσης εις τήν θάλασσαν οί δε άλλοι 
θάπτονται μετά τών πολυτιμοτάτων έργαλείων 
ή δπλων των, επιτιθεμένων λίθων έπί τού πτώ
ματος αύτών.

Οί ιθαγενείς τού Άγκμαγσαλίκ σχεδόν παντε
λώς άγνοούσι τήν αλιευτικήν τέχνην, τούς δέ 
ιχθύς έζ ών τρέφονται άγρεύουσι διά κάμακος. 
Τά δπλα αύτών, δι’ ών πορίζονται τήν τροφήν 
των, είναι βέλη, λόγχαι καί κάμακες, έχοντα 
αιχμήν όστείνην ή σιδηράν. Γινώσκουσι τήν 
χρήσιν τών μετάλλων, τά δποϊκ προμηθεύονται 
έκ τών ναυαγίων τών έξοκελλόντων εις τάς ά- 
κτάς αύτών πλοίων ή έξ ανταλλαγών, γινομέ
νων πρός τάς νοτιώτερον οίκούσας φυλάς. Κ ατα- 
σκευάζουσι δ ’ εκ τού σιδήρου ού μόνον αίχμάς 
δπλων, άλλά καί μαχαίρας καί καρφοβελόνας. 
Αί καρφοβελόναι καί οί μαργαρίτα·, θεωρούνται 
τά πολυτιμότατα τών κοσμημάτων. Ά λ λ ο  προσ
φιλές κόσμημα αύτών είναι περιδέραια έκ λω- 
ρίδος έντέρου, έφ’ ών είναι προσηλωμέναι άκαν- 
θαι ιχθύος.

Κατεργάζονται δέ καλώς τό ζύλον τά  διά
φορα σκεύη αύτών καί οί κοντοί τών δοράτων
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καί τών καμάκων είναι άριοτα γεγλυμμένοι. Τά 
οστάρια δι’ ών κοσμούσι τούς κοντούς ε’χουσιν ε
νίοτε σχήμα φαλαινών ή ιχθύων. Τό πυρ άνά- 
πτουσι κατα τον εις τούς παλ,αιοτάτους καί τούς 
άγριους λαούς συνήθη τρόπον· περιστρέφουσι τα 
χέως μίαν ράβδον έντός τής οπής έτέρου ξύλου, 
μέχρις δτου άναφλεχθώσιν έκ τής προστριβής 
σπινθήρες· διά τών σπινθήροιν τούτων μεταδί- 
δουσι τό πύρ εις βρύον ξηρόν, έξ ού άνάπτουσι 
τό λίπος, δι’ ού φωτίζουσι τάς καλύβας των ή 
μαγειρεύουσι τά φαγητά τοιν.

Ό  πληθυσρ.ός τών ιθαγενών τής ανατολικής 
παραλίας τής Γροιλλανδίας συνεποσοϋτο κατά τά 
τέλη τού 1884 εις 548 κατοίκους, ών 247  άο- 
ρενες καί 301 θήλεις. Ή  γλώσσα, ήν λαλ.οϋσι, 
δέν διαφέρει τής τών Έσκιμώιυν, τών οίκούντων 
τά δυτικά παράλια.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΝΥΜΦΗΝ

Έπί τής κορυφής τής Γαίνας, παριορείας τών 
δυτικών Καρπαθίων, εις δψος πεντακισχιλίων ή 
έξακισχιλίων ποδών ύπεράνο» τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης, τελείται ύπό τών περιοικούντων Ρω- 
μούνων κατά τήν ημέραν τής έορτής τών άγιων 
’Αποστόλων περίεργος πανήγυρις. Εις την πανή- 
γυριν ταύτην συναθροίζονται έκ τών περιχώρων 
αί έν ώρα γάμου, όπως εδρωσι σύζυγον. Έπί 
έτη ολόκληρα παρασκευάζονται αί νεάνιδεςδιά τό 
τοιούτο ταξείδιον,επειδή όφείλουσι νά συμπαριι- 
λαμβάνωσι μεθ’ εαυτών καί τήν προίκά των· έπί 
έτη νήθουσιν, ύφαίνουσι, κεντώσι, ^άσντο’υσιν, 
άλλά πλήν τών έργων τής μελλονύμφου, ή μή
τηρ, ή μάμμη, καί άλλαι συγγενείς προσθέτου- 
σιν εις τήν προίκά της έκ τής ιδίας των προικός· 
καί πάντα ταϋτα τίθενται έν κιβωτίω διαγλύφω 
ή κοσμουμένω διά ζωγραφιστών άνθέων, καί 
φορτώνονται έπί τού καλλίστου ίππου τής οικο
γένειας. Συμπαραλαμβάνουσι δέ καί ζφ α έκ 
τών άνηκόντων εις τήν οικογένειαν,κατ’ έκλογήν, 
καίκυψέλας μελισσών καί διάφορα άλλα, τά  μέν ώς 
άποτελοϋντα μέρος τής προικός, τά  δέ πρός έπί- 

ί δειξιν. Έπί τής κορυφής τής Γαίνας έκάστη σί- 
• κογίνεικ έχουσα κόρην πρός υπανδρείαν πηγνύει 
 ̂ ίδιαν σκηνήν, έν ή εκτίθενται καταλλήλως τά 

προικώα καί έν ή οί προέχοντε; τής οικογένειας
άνδρες δέχονται τούς έπισκεπτομένους, τούς θέ 

. λοντας νά ΐδωσι τήν νύμφην καί τήν προίκα 
1; Οί έπίδοξοι γαμβροί προσέρχονται, συνοδευόμενοι 
¡_ υπο συγγενών, ή άν τοίς είναι δυνατόν ύπο ε

πισήμων προστατών, φέρουσι δε μεθ’ έαυτών τό 
V αρεστόν τών κτημάτων αύτών, συνήθως κομψήν 
I  αργυρόχρυσον ζώνην. Ό ταν  γείνη ή εκλογή τής 
[  νύμφης, τελούνται παραχρήμα καί οί αρραβώ

νες, εύλογούμενοι ύπό τού έντώ δρει μονάζοντος ίε-

ρομονάχου. Σπανίως νέα μεταβάσα μετά τής 
προικός της εις τήν πανήγυριν πρός εδρεσιν γαμ
βρού επανέρχεται άπρακτος. Ά λ λ ’ δ λόγος τού
του είναι, δτι τά συνοικέσια ώς έπί τό πλεϊστον 
είσί προσυμπεφωνημένα καί ή μεταβαίνουσα εις 
την πανήγυριν έχει τήν βεβαιότητα, οτι τήν 
περιμένει εκεί δ μνηστήρ. Αί μή εχουσαι μ.νη- 
στήρα νεάνιδες δέν συμπαραλαμβάνουσι συνήθως 
την προίκά των, ούδέ ε’χουσιν ίδιαν σκηνήν.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΤΗΣ

Έ κ συγγράμματος έκδοθέντος κατ αύτάς έν 
Λονδίνω ύπό τήν έπιγραφήν «Λύλικαί άναμνή- 
σεις έκ τ ώ / χρόνων τού βασιλέως τού Αννοβέρου 
Έρνέστου Αύγουστου,» έρανιζόμεθα τά  έπόαενα 
ανέκδοτα περί τού αύτοκράτορος τής Αυστρίας 
Φραγκίσκον τού πρώτου.

Έ ν  τινι συνεδριάσει τού ύπουογικού συμβου
λίου, προεδρευομένη ύπό τού αύτοκράτορος, ησαν 
ήπλωμένοι έπί τής τραπέζης μεγάλοι γεωγρα
φικοί πίνακες τών Εύρωπαίκών κρατών, πάντες 
δ ’ ήκουον μετά πολλής προσοχής τάς προτάσεις 
τού Μέττερνιχ, προτε’νοντος νέον καθορισμόν συν
όρων καί αυξησιν τού κράτους διά τής προσαρ- 
τήσεως έπαρχιών έκ τών ύπό τού Χαπολέοντος 
νεωστί πλασθέντων βασιλείων. Ό  αυτοκράτωρ 
ε’χων ένώπιόν του ίδιον άτλαντα έφαίνετο βεβυ- 
θισμένος εις τήν μελέτην τού σπουδαιοτάτου έ- 
κείνου θέματος, δτε αίφνης κλείσας άποτόμως 
καί μετά κρότον τό βιβλίον άνεφώνησε. « Έπί 
τέλ.ους,ίδού!» Πάντες έστράφησαν πρός τόν αύτο- 
κράτοοα άναμένοντες εύλαβώς νά άκούσωσι τήν 
γνώμην αύτοϋ, δ δέ Μέττερνιχ έτόλμησε νά πα- 
ρίκαλέση τήν Α . Μ. όπως εύδοκήση νά έξη- 
γήση τήν γνώμην του- «Δέν έχω κάμμίαν γνώ
μην, εϊπεν δ αύτοκράτωρ γελάσας, νά, κυττα- 
ξετε, αύτή έδώ δέν ήμπόρεσε νά μού φύγη·» 
Καί άνοίξας τόν άτλαντα ε’ δηςε πρός τούς έκ- 
θάμβους ύπουργούς του αράχνην μικράν ής άπό 
ώρας παρηκολούθει τάς κινήσεις έν όσω εύρίσκετο 
εις τά  άκρα τών φύλλων, καί ήν έθανάτωσε 
παραχρήμα κλείσας τό βιβλ.ίον, δτε έτόλμησε νά 
εισχώρηση έντος αυτού.

Άπίθανον δμως φαίνεται έτερεν ανέκδοτον, τό 
δποΐον άφηγεΐται περί τού αύτού μονάρχου δ 
συγγραφεύς τών Λν.Ιιχών αναμνήσεων. Ίδών 
ποτε δ Φραγκίσκος έν τή οικία συγγενούς τού 
-τινο; άλυσίδετον μεγαλοπρεπή όρνιθα, ζωγρη- 
θέντα έν τοίς Καρπαθίους, ήρώτησε· «Τί είναι 
τούτο ;

_ _  Είναι ώραίος αετός, Μεγαλειότατε.
—  Τί, άπό τούς κοινούς άετούς ;
—  “Οχι, μεγαλειότατε, είναι αύτοκρατορικός



αετό;, το έμβλημα τοϋ κράτους σας. Κατωρ- 
θώθη νά τόν συλλάβωσι ζωντανόν, άφ' ου τόν 
¿πλήγωσαν.

—  Τόν κχκόμοιρον ! φαίνεται πώς είναι πλη
γωμένος· τοϋ λείπει τό ένα κεφάλι.

—  Συγγνώμην, μ.εγαλειότατε, είναι ακέραιος. 
Ό  αΰτοκρατορικός άετός ένα μόνον κεφάλι έχει.

—  Τι ; ένα μόνον κεφάλι έχει ό αϋτοκρατο- 
ρικ-ός άετός; Τότε λοιπόν διατ’ι ιόν ζωγραφίζουν 
μέ δύο εις τά  εθνόσημα ;»

 -*»<§>«»«■---------
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Σίνη: τις λόγιος διέπραξεν έπ’ έ-γάτων έγκλημα 
καθοσιώσεως, κατά τούς σινικούς νόμους, μνημονεύσας 
εν επιστημονικό» συγγράμματι αύτοΰ τά όνόματα τε- 
Ονεώτων αύτονρατόρων τής Σινικής. Τούτου ένεκα 
κατεδιχάσθη νά διαμελισθή ζών. Ά λ λ ' ώς άγγέλλσυσι 
τελευταίου α! εφημερίδες, ό αύτοκράτωρ τοϋ Ουρα
νίου κράτους άπένειμε γάριν εις αύτόν, χεριόρίσας 
τήν ποινήν εις άπλήν άποτομήν τής κεφαλής. Του 
μεγάλου τούτου έγκληματίου, οστις δεινώς ύβρισε τον 
νυν αύτοκράτσρα, τολμήσας νά χναγράψη έν βιβλιφ 
τά όνόματα τών προκατοχων του, θά άποκεφαλισθώσι 
καί αύτά τά τέκνα' άλλ’ ή ποινή τούτων έκτελεσθή- 
σεται κατά τό προσεχές φθινόπωρον.

Αί μηχαναί, ών γίνεται χρήσις πρός τομήν τοϋ 
ίσθμοϋ τής ΙΙανάμας, άντικαθιστώσι τήν έργασίαν ή- 
μίσεος εκατομμυρίου ανθρώπων. Όπόσον τεραστία 
είναι ή δύ'/χμις ήν έκ τών μηχανών προσπορίζεται νυν 
ό άνθρωπος καταφαίνεται ές άπλής συγκριοεως τών 
νΰν γενομένων εργασιών πρός τά έν τή άρχαιότητι 
συντελεσθεντα μεγάλα τεχνικά έργα. Ούτως πρός κα
τασκευήν τής πυρανίδσς τοϋ Χέοπος είργάσθησαν 
30000 έργατών έπί τριάκοντα έτη. "Αν δέ πρός το
μήν τοϋ ίσθμοϋ εϊργάζοντο μόνον τριακοντακιςχίλιοι 
άνθρωποι άνευ μηχανών, καί έπί τή υποθέσει οτι δέν 
θά ύπήρχον τά προσκόμματα άτινα οέν είναι δυνατόν 
νά τεθώσιν εκποδών διά τών ανθρωπίνων χειρών άνευ 
τής επικουρίας μηχανών, πάλιν θά παρήρχοντο αιώ
νες μέχρις οτου συντελεοθή τό έργον.

Τά πλεκτά περιπόδια, τά παντελώς άγνωστα εις 
τούς αρχαίους "Ελληνας καί τούς 'Ρωμαίους, φαίνε
ται δτι ήσαν έν χρήσει έν Αίγύπτιρ κατά τούς χρό
νους τών Φαραώ.Έν τω τάφω μούμιας, άποκειμέ- 
νης νϋν έν τώ Λούβρω τών Παρισίων, εΰρέθησαν τέσ- 
σαρα ζεύγη τοιούτων περιποδίων, όμοιων σχεδόν τ;Τς 
σημερινοΐς.Είσι λίαν τεχνηέντως πεπλεγμένα ές ερίου 
προβάτων, τό δέ χρώμα αύτών είναι καστανοΟν, εί 
καί πιθανώς έν άρχή ήτο λευκόν. Αί βελόναι, δι' ών 
έπλεκοντο ήσαν προδήλως χονδρότερα·, τών σημερι
νών, ή δέ πλοκή είναι άγανή.

ΙΙαράδοξος είναι ό τρόπος τής ταχυδρομικής συγ
κοινωνίας τών κατοίκων τοϋ συστήματος τών πρός νό
τον τής 'Ισλανδίας κειμένων νησίδων Φαιστμανεϋάρων 

■ μετά τής νήσου εκείνης. "Ο τρόπος οΰτος συνίσταται

εις τήν αποστολήν τών γραμμάτων διά φιαλών. 'Ο 
σάκις τις τών κατοίκων τών νησίδων θέλη νά πέμψη 
έπιστολήν εις ’Ισλανδίαν περιμένει μέχρις οτου πνεύ- 
ση νότιος άνεμος, καί τότε εμβάλλει τήν έπιστολήν 
έν φιάλη στεγανώς έσφραγισμένη, ήν ρίπτει εις -ήν 
θάλασσαν. 'Αντί γραμματοσήμου ή ταχυδρομικών 
τελών έμβάλλει προσέτι έν τή φιάλη μετά τής έπι- 
στολής καί ολίγον καπνόν, ή εν σιγάρον. Αί φιάλαι 
ώθούμεναι ύπό τοΰ ανέμου φθάνουσι τάχιστα εις τήν 
ακτήν τής 'Ισλανδίας, όπου πολλοί εΰρίσκονται άνχ- 
ζητοϋντες αύτάς καί πρόθυμοι νά έγχειρήσωσι τάς έπι- 
στολας κατά τήν επιγραφήν των άντί τής έγκεκλει- 
σμένης αμοιβής.

Αί νεώτεραι νομοθεσίαι θεωροϋσιώς έλαφρυντικήν 
περίπτωσιν έν τή προσμετρήσει τής ποινής, άν τό έγ
κλημα διεπράχθη έν μέθη. Τι-ές τών αρχαίων πολι
τειών τουναντίον έτιμώρουν αΰστηρότερον τούς έγκλη- 
ματοΰντας έν μέθη. Παντελώς διάφορον ένοιαν τοϋ 
δικαίου έχουσιν οί ιθαγενείς Ινδοί τής Γοϊγιραϊκής 
χερσονήσου έν Κολομδ’α τής νοτίου 'Αμερικής. 0 5 - 
τοι υπεύθυνον θεωροϋσιν ούχί τόν έγκληματίσκντα μέ
θυσον, αλλά τόν συντελέσκντα όπως ούτος μεθυσθή. 
Δια τοϋτο ούχί σπανίω; έπιβάλλουσι ποινάς διά τάς 
πραςεις μεθύσω/ εις τούς πωλητάς οινοπνευμάτων, 
και τούτους ΰποχρεοΰσι νά άποζημιώοωσι τούς παθόν- 
τας δια τ ;ς  ζημίας, οσας ύπό μεθυόντων ϋπέστησαν.

Αμερικάνικα! εφημερίδες άγγέλλουσιν ότι ή μικρά 
νήσος Ζοκάν Φερνανδέζ, έν ή έπί τεσσκρα έτη έβίωσε 
μονήρης ό ’Αλέξανδρος Σελκίρκ. όΤοδινσών Κροϋ- 
σος όνομχσθείς ύπό τοΰ μυθιστοριογράφου Δανιήλ Φοε', 
έμισθώθη ύπό τής Χιλκής κυδερνήσεως εις Έλδετόν 
τινα, όνόματι 'Ρώτ, όστις ίδρυσε·/ έν αύτή ακμάζου- 
σαν αποικίαν. Ό  Ελβετός ούτος διοικεί τήν νήσον 
ώς άντιβασιλεύς, συγκεντρών ένέχυσώ πάσαν εξουσία·/.
Οί άποικοι κύριον έργο·/ έχουσι τήν γεωργίαν, άλλ’ 
ύπάρχουσιν έν τή νησίδι καί τινα βιομηχανικά κατα
στήματα. Οί νέοι Ροδινσώνες είναι πα/τοδαπών έθνι- 
κοτήτων, Αυστριακοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικα
νοί, Βαυαροί, Ελβετοί καί Ισπανοί, άλλ’ ούδεις 
ΙΙρώσσος, διότι ό διοικητής έχει σφοδρά·/ αντιπά
θειαν πρός τούς ΙΙρώσσους.

Ό  άρτίως διορισθείς πρωτοκολλητής τής εφορείας 
Μ* υπάγει εις τό φωτογραφείο·/ διά νά κάμη τήν ει
κόνα του. Προ τής φωτογραφικής μηχανής κάθηται 
κατά τρόπον υπέρ τό δέον θεατρικόν, τόν οποίον νο- · 
μίζει άρμόζοντα πρός τήν σπουδαιότητα τοΰ νέου α
ξιώματος του

_  Με αύτήν τήν Οέσιν ποϋ έλάβατε, τώ λέγει ο 
φωτογράφος, οέν ήμπορώ νά σάς φωτογραφήσω.

  Τί νά κάμω ; Δέν είχα σά προσόντα νά με
διορίσουν εις άνωτέραν.

—  Δέν έννοώ αύτό Νά τοποθετηθήτε καλλί
τερα.

— Καί έγώ ζητώ νά μέ τοποθετήσουν καλλίτε
ρα, νά ίδοϋμε όμως άν θά έπιτύχω τήν μετάθεσιν.

—  Καλέ, μή κάθησθε έτσι !
—  "Εννοια σας καί δεν κάθημαι. "Ολημέρα γυ

ρίζω, καί έβαλα εις ενέργειαν όσα μέσα ήμποροϋσα.

Έ ν  Ά,βήναις, 4χ τοΰ τνπογραφ«Ιον τών Κ αταστημάτων Α.ΝΕ1ΤΙΙ ΚΏΝΕΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ 1886.— 423


