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Ο ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΕΙΧΤΑΛ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

1 8 3 3 — 1 8 3 5
Ό  Gustave d’ E ichthal άπεβίωσεν έν ΓΙαρι- 

σιοις, τήν 9ην’Απριλίου 1886, είς ηλικίαν ετών 
82. Το όνομά του είναι γνωστόν καί σεβαστόν 
παρ’ ήμϊν ώς άνδρός έλληνιστοϋ καί φιλέλληνας, 
μέγα λαβόντος μέρος είς την σύστασιν τοϋ έν 
Παρισίοις Συλλόγου προς ένίσχυσιν τής Έλληνο- 
μαθείας ε’ν Γαλλία, ώς συλλαβόντος καί ύποστη- 
ρίξαντος, μετά τοϋ ήμετέρου κ. Ρενιέρη, την Ι
δέαν τής χρήσεως τής Ελληνικής ώς γλώσσης 
διεθνούς, —  ώς ένθέρμως ενδιαφερομένου είς τα 
καθ’ ημάς καί εύμενώς φιλοξενούντος τους έν Γαλ
λία μετκβαίνοντας Έλληνας, ώς, ένί λόγω, ενός 

 ̂ τών πολυτιμότερων αντιπροσώπων τοϋ έν Γαλλία 
φιλελληνισμού. Ά λ λ α  δέν είναι γνωστόν εξίσου,

( δτι,πρό πεντηκονταετίας καί επέκεινα, ô Έ ϊχτάλ 
Γ έπεσκέφθη τήν Ε λ λ άδα  καί διέμεινεν έπί δύο 

σχεδόν εντη έν αυτή, ό’τι τήν ϋπηρέτησεν ώς δ η - : 
ι μόσιος υπάλληλος καί, ολίγου δεΐν, συνέδεσε διά 

παντός μετ' αυτής τήν τύχην καί την ϋπαρξίν 
του.

Τα τέκνα τού άποβιώσαντος, γνωρίζοντα τα 
πρός εκείνον αίσθήματά μου σεβασμού καί άγά- 

ξ «ης, καί τήν φιλίαν δε’ ής έπί έτη πολλά μέ 
έτίμησε, μοί ένεπιστεύθησαν τάς έν Ελλάδι κατ’ 
εκείνην τήνέποχήν γραφείσας ιδιοχείρους σημειώ- 

I ' σεις καί έπιστολάς τουτινάς περεσωθείσας ε"κτοτε. 
Εξ αύτών καταφαίνεται πόθεν κινούμενος ηλθεν 

είς Ε λλάδα , τι είδε, τί Ι’πραξε, καί διατί άνε- 
χώοησε. Ταϋτα πάντα δέν ήσαν προωρισμένα είς 

; δημοσίευσιν, άλλα παρέχουν τοσοϋτον τό ένδια- 
φέρον είς ημάς τούς Έλληνας, ώς πίστη εί καί 
ατελής άπεικόνισις τής τότε καταστάσεως τής 
’Ελλάδος, ώστε έζήτησα καί έλαβα τήν άδειαν 
*οϋ νά φέρω αυτά είς γνώσιν τώνήμετέρων. Πι
στεύω δέ οτι θ’ άναγνωσθώσι παρ’ άλλων μεθ’ 
δσης έγώ τά άνέγνωσα περιέργειας. Τά πράγ
ματα καί τά πρόσωπα τής έποχής εκείνης άνα- 
ζδσιν είς τάς έντυπιΰσεις τού νοήμονος Γάλλου, 
σημειουμένας είς τό ήμερολόγιόν του κνευ τής 
ελάχιστης ύστεροβουλίας, ή μεταδιδομένας είλι-

τ ο μ ο ι  ΚΑ*— 1886

κοινώς καί άπροκαλύπτως είς άπόντας φίλους του.
Οί γνωρίσαντες τόν σεβάσμιον γέροντα κατά 

τά  τελευταία τής ζωής του έτη, πλήρη είσέτι
Y · · ~ « Λ f ·^ωηροτητος, ακμαιον και οραστοριον τον αε νουν 
καί τό σώμα, δύνανται νά φαντασθώσιν δποΐον 
πϋρ ένεφώλευε κατά τήν νεότητά του είς τήν 
εύγενή καί γενναίαν ψυχήν του. Έχρημάτισε μέ
λος, καί μέλος ένεργον, τής Σαινσιμωνικής έται- 
ρίας. "Οτε αϋτη, μετά τήν δίκην καί καταδίκην 
τοϋ αρχηγού της Enfantin  διελύθη, (τήν 28ην 
Αύγούστου 1832,) πολλοί τών Σαινσιμωνιστών 
διεσπάρησαν είς τά  ξένα. Ό  Έ ϊχτάλ έπροτί- 
μησε πάσης άλλης χώρας τήν Ε λ λ ά δα . Ό  κρό
τος τής έπαναστάσεώς της άντήχει είσέτι είς τήν 
Ευρώπην. Πάσα φιλελεύθερος καρδία παρηκο- 
λούθει μετ’ ένδιαφέροντος τάς ωδίνας τής άνα- 
γεννήσεώς της. Περιηγηθείς έπί τινας μήνας τήν 
Ιταλίαν μετέβη έκεϊθεν είς Κέρκυραν.

Ή το τριακοντούτης τότε. Έγεννήθη κατά τό 
1804 έν N ancy τής Γαλλίας, ένθα ό πατήρ του 
μετηνάστευσεν έκ Μονάχου. Μετά τινα έτη ή 
οικογένεια μετέβη είς Παρισίους, έγκατασταθεΐσα 
δριστικώς είς τήν πρωτεύουσαν. ’Ενταύθα δ νέος 
Γουσταϋος έβαπτίσθη κατά τό 13ον έτος τής 
ηλικίας του, μαθητεύων είσέτι. ’Αλλά δέν προτί
θεμαι νά γράψω τήν βιογραφίαν του. Τό έ'ργον 
τούτο άνίλαβεν δ φίλος μου μαρκήσιος de 
Queux de St. H ilaire χάριν τού Συλλόγου 
τών Ελληνικών Γραμμάτων, οΰτίνος δ Έϊχτάλ 
ύπήρξεν έκ τών πρωτίστων θεμελιωτών καί στύ
λων.Περιορίζομαι ένταϋθκ είς τήν μετάφρασιν 
τών ιδιοχείρων σημειώσεων τού άποβιώσαντος.
Ιδού αύται.

« — Τήν 22αν Σεπτεμβρίου 1833, 2αν ώραν 
τής πρωίας, άνεχωρήσαμεν έκ Νεαπόλεως. Έφθά- 
σαμεν είς Ότραντον τήν πρωίαν τής 25ης.

—  Τήν 30ην Σεπτεμβρίου, ΙΟην ώραν τής 
πρωίας, άνεχωρήσαμεν έξ’Οτράντου. Έφθάσαμεν 
είς Κέρκυραν την 2αν ’Οκτωβρίου, ώραν 2 μ.μ. 
Έμείναμεν είς τό ξενοδοχεϊον Bella  Venezia.

—  Τήν 7ην ’Οκτωβρίου, ώραν 7ηνμ.μ . άνα- 
χώρησις έκ Κερκύρας έπί τής βρατσέρας ' Αθηγά 
τοϋ πλοιάρχου Βατσάνου,διά Πάτρας. Ό  ναύλος 
5 κολονάτα δι’ έκαστον επιβάτην.
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—  Την 14ην 'Οκτωβρίου άναχωροϋμεν έκ 
Πατρών διά της βρατσέρας του πλοιάρχου Κα- 
τσούλη, συμφωνήσαντες ναύλον 10  κολονάτων 
καί εν κολονάτον προσέτι ώ ; δώρον, ¡λ π ο ν α·
p i v  (bonamano).

—  Τήν Ιδην έξημερώθημεν αντίκρυ της Βο- 
στίτσης, ιό  δ' εσπέρας είσηρχόμεθα εις τον λι
μένα τοϋ Γαλαξειδίου. Τό Γαλαξείδιον προ τής 
έπαναστάσεως είχε 250 πλοία, έκ των όποιων δ 
Σουλτάνος κατέστρεψεν 150. "Εχει ήδη 90. 
Ναυπηγούνται 5 μεγάλα βρίκια.

—  Την Ι 6ην έκδρομή εις Καστρί καί τον 
Παρνασσόν. Άποβιβαζόμεθα εις Σκάλαν. Συμ- 
φωνοϋμεν μέ τούς άγωγιάτας προς εν τάλληρον 
τήν ημέραν δι’ έκαστον ϊππον, έπί τή υποθέσει, 
ότι ή εκδρομή θά διαρκέση δύο ημέρας. Έπι- 
στρέφΟντες τό έσπέρας, ε'χομεν όιένεξιν μέ τούς 
άγωγιάτας ζητοϋντας δύο τάλληρα. Έμβαίνο- 
μεν εις τήν λέμβον, τότε δέ τα  δοθέντα χρή
ματα γίνονται δεκτά. Ό  πλοίαρχος συνεννοηθείς 
μέ τούς άγωγιάτας καθ’ ήμών, διατείνεται, ότι 
δέν έκδίδονται τά  πρός άπόπλουν έγγραφα έάν 
δέν πληρώσωμεν τρία τάλληρα περιπλέον. Τά 
έγγραφα ταϋτα έλάβομεν ϋπόσχεσιν, ότι θά έ'λ- 
θωσι το μεσονύκτιον, άλλ’ δ πλοίαρχος είχε στεί
λει τούς ναύτας του εις Γαλαξείδιον, οπού έπώ- 
λησε τό φορτίον του, καί ένεκα τούτου δέν άνε- 
χώρει. Έν τούτοις έζήτει νά πληρώσωμεν άπο- 
ζημίωσιν διά τήν αναβολήν. ώς προερχομένην 
έξ ήμών. Μή δίδοντες άκρόασιν εις τάς απαιτή
σεις του κατορθούμεν ν’ άποπλεύσωμεν τό πρωί 
τήν 8ην ώραν.

Ε ’.ς Δελφούς εϊδομεν τάφους άρχαίους, χώρον 
επίπεδον, δστις φαίνεται εμβαδόν ναού, καί είδος 
άμφιθεάτρου φυσικού κατά τό πλεϊστον. Τό Κω- ι 
ρύκειον άντρον ή Σαρανταύλι είναι πολύ εύρύ 
καί άξιοπερίεργον. Ή  κορυφή τού Παρνασσού 
είναι άπό τούδε χιονοσκεπής. Έκειθεν, λέγεται, 
βλέπει τις δλόκληρον τήν Πελοπόννησον καί τήν 
Στερεάν Έ λλά δ  α. Αλλά δέν εΐχομεν τον καιρόν 
ν’ άναβώμεν έως έκεϊ.

—  ("Ανευ ημερομηνίας.) Εις Ναύπλιον εύρηκα 
τήν Άντιβασιλείαν, τόν έξάδελφόν μου Γουλιέλ- 
μον, καί τόν R oujoux, οστις μ ! έπαρουσίασεν 
εις τόν Κωλέτην. Μετά τινας ήμέρας δ L a u - 
ju inais κ’ εγώ άνεχωρήσαμεν πρός έπίσκεψιν 
των Αθηνών. Ά λ λ ’ εις Αίγιναν προσεβλήθηνύπό 
δυσεντερίας, ή τις παρ’ ολίγον μέ άφήρπαζε τής 
ζωής. Ό  Γουλιέλμος ήλθεν έκ Ναυπλίου νά μέ 
ϊδη. Ευτυχώς ύπήρχεν έκεϊ ή Σχολή τών Εύελ- 
πίδων, τής όποιας δ ιατρός μέ έφρόντισε. "Αμα 
άνέλαβα ολίγον μετέβην εις Αθήνας. Έκεϊ ευ
ρομεν τούς H ill. Κατόπιν έπεστρέψαμεν εις ! 
Ναύπλιον.

Κατά μέσον δρον τό στρέμμα (έν Άθήναις) ! 
τιματάι 200  κολονάτα, ήτοι φρ. 3 .50  δ τε - I

τραγωνικός πήχυς, ήτοι περί τά φρ. 4 ,0 0 0  τό 
a rpent. Πρός οικοδομήν μικρής οικίας λιθόκτι
στου άπαιτεϊται δαπάνη τουλάχιστον 5 ,000  
έως 6 ,0 0 0  δραχμών έν τή παλαιά πόλει, όπου 
ύπάρχουν τά θεμέλια, είναι δέ πρόχειρον καί τό 
υλικόν. Ή  δαπάνη αΰτη υπερβαίνει τά μέσα τών 
πλειοτέρων κατοίκων, οίτινες οικοδομούν οικίας 
ούχί λιθόκτιστους.

Ό  κ. Finlay έπώλησε γαίας, περιλαμβανο- 
μένας έντός τοϋ νέου σχεδίου τής πόλεως, πρός 
50 τάλληρα τό στρέμμα. Ό  κ. Κλεάνθης προσ
φέρει τά  ίδικάς του πρός 150 τάλ. Τούς εις 
Σεπόλια κήπους του ήγόρασεν δ κ. Finlay πρός 
50  κολονάτα περίπου. Εις τήν πεδιάδα αί 
γαϊαι δέν δύνανται νά έκτιμηθώσιν ακριβώς, 
άλλ’ έχουν βεβαίως αξίαν κατά πολύ μικροτέ- 
ραν τών εις τά  Σεπόλια, αί δποιαι ποτίζονται 
ύπο τού Κηφισσού.

Τά τρία τής Ελλάδος δικαστήρια έδρεύουν 
εις "Αργος, Θήβας καί Μεσολόγγιον, άσχολοϋνται 
δέ μόνον περί τά  ποινικά. "Ωστε, έξαιρουμέ- 
νων τών διά μικρά ποσά ύποθέσεων όσαι έξαρ- 
τώνται έκ τής δικαιοδοσίας τών δημογεροντιών, 
αδύνατος ή απονομή δικαιοσύνης έν Έ λλάδι. 
Οί κάτοικοι τών ’Αθηνών είναι κατάχρεοι πρός 
άλλήλους. ’Εάν ίδρυθή δικαστήριον, θά έπέλθνι 
άπειρία δικών.

Τό τελωνεΐον Πειραιώς εισπράττει περί τάς 
δρ. 4 ,00 0  κατά μήνα, ώς πληροφορούμαι.»

’Ενταύθα διακόπτονται αί έν τώ ήμερολογίω έγ- 
γραφαί, άλλ’ άναπληροϋσι το κενόν τά  έπόμενα 
αποσπάσματα έξ επιστολής τού Έ ϊχτάλ πρός 
τόν φίλον καί συνηλικιώτην του D uveyrier. 
Σαινσιμωνιστής καί ούτος, περιελήφθη εις τήν 
κατά τού Enfantin  κατηγορίαν καί κατεδι- 
κάσθη εις ένός έτους φυλάκισιν. Μετέπειτα έπε- 
δόθη εις τήν δραματουργίαν καί συνέγραψε πολ
λά δράματα καί κωμωδίας. Άπεβίωσεν έν έτει 
1866.

Έκ Ναυπλίου, 19 Μαίου j 83-f-

«Χθές έπέοασα τήν ήμέραν εις Μέλισσαν, χω- 
ρίον έντός στενής κοιλάδος, εις τριών περίπου 
λευγών άπόστασιν εντεύθεν, πρός την διεΰθυνσιν 
τής ’Επίδαυρου,δπου κατ’ έζαίρεσιν έμειναν όλίγα 
δένδρα,— διότι καθ’ όλην τήν ’Αργολίδα ή γή, 
διαρκούσης τής έπαναστάσεως, έξυρίσθη ώς διά 
ζυραφίου. Μόνον ε’δώ  ύπό τά δένδρα τής μικράς 
ταύτης κοιλάδος, παρά τάς όχθας φυακίου, ευ
ρίσκει τις δρόσον καί σκιάν.Ήμην έκεϊ μεθ’ ένός 
"Ελληνος, τού Πονηροπούλου, καί ένός Γάλλου, 
τού R ou joux, περί τών όποιων θά σού αναφέρω
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Jap *άλιν. ’Αφού έπρογεύθημεν έξ άρνίου ψητού 
a la palicare, έμείναμεν έ'ηπλωμένοι μέχρι 
t i; έσπέρας ύπό άνθιτμένας πορτοκαλέας καί 
jtajJ περικυκλούμενοι ύπό αμπέλων, έλαιών καί 
μωριών. Ό  καύσων ενταύθα ήρχισεν από τόν 
ΜάΙον μόνον. "Ενεκα τών πέριξ ορίων ή ανοιξις 
¿ργεί. Μέχρι τέλους ’Απριλίου έκαίομεν ξύλα 
ορός θέρμανσιν. Αλλ’ όμως έδώ δέν υπάρχει 
έπεϊνο τό όποιον ήμεϊς έν Γαλλία λέγομεν ψύχος ■
Ό παγετός είναι σπανιώτατον φαινόμευον. Αλλ | 
ήεϋαιβθησία τού σώματος αυξάνει ενταύθα, αί | 
ίέ μεταβολαί τής θερμοκρασίας, ώς έκ τής δια- 
δοχής τών άνεμων τής ξηράς καί τής θαλασ
σή·, επιβάλλουν τήν άνάγκην πολλής προφυλά- 

Ούτω, λόγου χάριν,πρέπει νά φέργι τις έν- 
ϊϊϋθα, καί έν καιρω θέρους, ενδύματα θερμ,οτερα 
άπαρ’ ήμΐν. Ούτως ένδύονται οϊ έγχώριοι, πρέ
πει δέ νά τούς μιμώμεθα. Καθ’ όλον τόν Μάϊον 
εί/ομεν καθ’ έκάστην περί τους 20  καί έπέκεινα 
¡¡αθμούς Reaumur.

Γράφων πρός σέ, γράφω 5 ,τι μού έρχεται εις 
τόν νούν, καθώς θά συνωμίλουν μετά σού επι- 
ετρέφων. Αί ίδέαι έπισωρεύονται καί άναμιγνυ- 
ονται άνευ σειράς. Συνέζησα μ,ετά σού εις τό 
παρελθόν ζωήν τοσούτον πολυκύμαντον! Τό πα
ρελθόν έκεϊνο παρήλθε, άλλ ’ έκαστη συνάντησις 
ήμών φέρει έγκεχαραγμ-ένην τήν σφραγίδά του.

Τό παρελθόν τούτο, εις τό όποιον έκαστος ή
μών συνεισέφερε τό μέρος του, καίτοι έντελώς τήν 
οήμερον άποσβεσθέν, ύπήρξεν όμ.ως ϊκανώς μέγα 
οπως έκτείνη ρίζας τινάς εις τά κυριώτερα ση
μεία τής γής. Τό άνεύρον εις ’Ρώμ,ην καί εις 
Νεάπολιν, τό εύρον έν Έλλάδι. Τούτο δέ ήτο 
ααί μία τών κυριωτέρων άφετηριών μου εις ό,τι 
πράττω ένταύθα. Έν Έ λλάδι πρώτιστος αντι
πρόσωπος τοϋ Γαλλικού φιλελληνισμού ύπήρξεν 
δ εις τών δύο μαθητών τοϋ Σαινσιμών. Έ δω - 
*εν εις τήν Ε λλάδα χρήματα καί ύγείαν, διότι 
μετέβαλεν ενταύθα δλοσχερώς τήν ιατρικήν. Ό  
Bailly άφήκεν Ονομα άγαθόν έν Έ λλάδι. Χιλι
άδες ανθρώπων οφείλουν εις αύτόν τήν ζωήν. 
Το δέ παράδοξον, ότι πάντες έκ συμφώνου ίν- 
'αϋθα αναγνωρίζουν τήν άξίαν του. Πολλοί τών 
*?χαίων φίλων του τόν ποοσκαλοϋν νά έπανέλ- 

είναι δ ’ εύδιαθετος νά έπιστρέψτ,, καί είμαι 
=* τών προτέρων βέβαιος ότι τώ  έπιφυλασσεται 
£ν Ελλαδι στάδιον κάλ.λιστον.

( Ο μαθητής καί φίλος του G raillard είναι 
^σήμερον αρχηγός τοϋ σώμ.ατος τής χωροφυλα
κ ή  τό δποϊον αύτός έξ δλοκλήρου διέπλασε. Εί- 
)*’■ δέ τούτο δ  έπιτυχέστερος τών στρατιωτικών 
*ργανισμών τής Ελλάδος ( ‘). Ό  G raillard  δια
κηρύττει δτι τήν έπιτυχίαν του οφείλει εις τάς 
Χ?'/Μ οργανισμού, τάς όποιας ήντλησεν έκ τής

Εύ (*) Ο διορισμός τού συνταγματάρχου X. Φρ. Ι’ριλλιάρ, 
1*1 αρχηγού τοΰ σώματος τής χωροφυλακής, άπό 24 Μαίου

Σαινσιμωνικής διδασκαλίας. Ά τυχώς δ G rail
lard παρεδέχθη ϋπέρ τό δέον πιστώς τάς ιδέας 
τού διδασκάλου του ώς πρός τό περί διαίτης σύ
στημα τού Broussais, καί την μεταφυσικήν της 
Kfpi ανθρώπου έπίστήμης, άμφότερα ταϋτα αν
τίθετα εις τήν φύσιν του καί συντέμνοντα τήν 
ζωήν του. 'Αληθώς ύπέφερε πολλά, άλλ’ 6’υ.ως 
καίτοι τεσσαρακοντούτης φαίνεται γεγηρακώς ώς 
άνθροιπος εξηκοντούτης.

Ή  διαβασι; εντεύθεν τού G oury ήτο δι’ έμέ 
ώ ; έμ.φάνισις λαμπρού μετεώρου. Προ τεσσάρων 
ήδη έτών διήλθε τήν Ιταλίαν, τήν Σικελίαν, την 
Ελλάδα, τήν Αίγυπτον, έπεσκέφθη τήν Σμύρνην 
καί την Κωνσταντινούπολή. ΙΙανταχού τόν έθαύ- 
μασαν καί τον ήγάπησαν. .  . 0  G oury είργασθη 
καρποφόρως ενταύθα έπί τού ΙΙαρθενώνος. Άνευρε 
τά ίχνη τών κοσμουσών τόν ναόν άρχαίων ζω 
γραφιών, καί προσέθηκεν άπόδειξιν πασιφανή εις 
τάς ήδη ύπαρχούσας περί τής χρήσεως τής ζω 
γραφικής εις τήν έξωτερικήν διακόσμησιν τών 
άρχαίαν μνημείων. . .

Ά λ λ ’ ή Ελλάς δέν φέρει μόνα τής έλεύσεως 
τού άνύρός τά ίχνη. Καί τής γυναίκας τό εργον
ήρχισεν ήδη τελούμενον έν αύτή...........

Ίσω ς είδες πρό τινων μηνών εις τάς έφημερί- 
δας επιστολήν περί τής Αμερικανικής έν Άθή— 
ναις σχολής, τήν όποιαν εΊτειλα διά τοϋ F la- 
cliat πρός δημοσίευσιν. Ή  επιστολή έκείνη περι
έχει λεπτομέρειας περί τής άξιολόγου ταύτης 
σχολής, ήτις αποτελεί, καθόσον γνωρίζω, τήν 
μόνην έν Έ λλάδι έπιχείρησιν, καθ’ ήν υπήρξε 
σύμπνοια εντελής μ.εταξύ τών εντοπίων καί τών 
ξένων, μεταξύ διδασκόντων καί διδασκόμενων. 
"Οτε ή κυρία H ill μέ διηγείτο τήν σειράν τών 
αγώνων της πρός σύστασιν τής σχολής της έν 
τω  μέσω τής συντετριμμένης πόλεως καί τής 
περιαλγούς κοινότητο; τών Αθηνών, δ ένθουσια- 
σμός έλάμπρυνε τό πρόσωπόν της. Μο! έφαίνετο 
6τι άκούω τον Όθέλλον, άφηγούμενον τούς πολέ
μους του. Μετά τήν έξ Αθηνών άναχώρησίν μου
έξηκολούθησα μετ’ αύτών άλληλογραφίαν...........
Ε σχάτως ήλθεν εις Ναύπλιον διά τάς έορτάς 
τού Πάσχα τό χριστιανικώτατον τούτο ζεύγος, 
καί ηΰδόκησε νά στρατοπεδεύσν) εις τόν κοιτώνα 
τοϋ νέου Σαινσιμωνιστού. ΙΙρώτην ταύτην φοράν 
έστόλισα τά δωμάτιά μου πρός ύποδοχήν γυναι- 
κός. (Έ στω  πρός γνώσίν σου ότι ή κυρία Hill 
έχει ήλικίαν 32 έτών, είναι μεγαλόσωμος, εύρω
στος, αφελής τήν έ'κφρασιν καί σεμνή, άλλά ζωη
ρά καί ευχάριστος, έχει δέ εις τά βλέμματα τό 
πύρ έκεϊνο τό δποϊον ή Πίστις μόνη δίδει. Είναι 
άτεκνος.) Πρό τινων εβδομάδων ύπεδέχθην έπί-

1833, έδημοσ,εύΟη τήν 12 ’ Ιουλίου εις*την Έφημεοίία τής 
Κυβίρνήοεως Τό Βιοιλιχόν ίιάταγμα περί τοϋ σχηματι
σμού τής χωροφυλιχής φέρει χρονολογίχν 20 Μχί'ου 1833. 
Τό σώμα συνεποσούτο έν συνόλφ έξ άνδρών χ«ί άξιωμστι* 
χών 1059.
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σης εις τό δωμάτιόν ¡/.ου τον καλλιτέχνην 
G oury. . . . Είνε αληθώς ιερόν μυστήριον ή πρός 
γυναίκας καί καλλιτέχνας προσφερομένη φίλο- 
ξενία !

*0 κ. καί ή κ. H ill ήλθον πρό τριών ε’ τών 
εις 'Ελλάδα, ύπείκοντες εις αίσθημα ενθουσια
σμού αυθόρμητον, άλλ’ ύπό τήν προστασίαν της 
Επισκοπικής εταιρίας τών Χριστιανικών απο
στολών τής Αμερικής. Έν τούτοις περί τα  τέλη 
του 1832, ή τάς άρχάς τού 1833, 'Αμερικανίς 
τις, ή κ. W illard , ή τις πρό ίτών άφιερώθη εί; 
τήν βελτίωβιν τής παιδεύσεω; καί τοϋ βίου τών 
γυναικών έν 'Αμερική, καί ή τις έθεμελίωσεν εις 
τήν εκεί πόλιν Τριράδα κατάστημα ε’κπαιδευτικόν 
επί δλως νέων βάσεων, έξ ού περίπου τοισχίλιαι 
νέαι έζήλθον ήδη, συνέλαβε τό σχέδιον τοϋ νά 
συστήση έταιρίαν κυριών πρός μετάδοσιν τού 
ευεργετήματος τής παιδεύσεως καί εις τάς γυ
ναίκας τής Ελλάδος. Ή  έταιρία συνεκροτήθη 
καί έζήτησε πληροφορίας παρά τών εν Έλλάδι 
’Αμερικανών ιεραποστόλων, ιδίως δέ παρά τοϋ κ. 
καί τής κ. H ill. Κ ατά συνέπειαν δέ τής μετ’ 
αύτών άνταποκρίσεως άπεφάσισεν ή έταιρία, άντί 
τού νά συστήσγ, νέαν σχολήν, νά υιοθέτηση τήν 
ήδη άκμάζουσαν σχολήν τής ’ Επισκοπικής εται
ρίας· καί έγένετο οϋτω,— πράγμα πρωτοφανές έν 
Αμερική,— ή συνένωσις δύο διαφόρων εταιριών 

πρός έπίτευξιν ενός καί τοϋ αυτού σκοπού. Τούτο 
δέ είναι τόσω μάλλον άξιοσημείωτον, καθόσον ή 
πλειονότης τών συνεταιρισθεισών κυριών άνήκου- 
σιν εις τάς μή έπισκοπικάς αιρέσεις.

Ό  κ. καί ή κ. H ill, ύποστηριζόμενοι ύπό τών 
νέων τούτων φίλων, καταγίνονται νά έπεκτείνωσι 
τόν κύκλον τού ιδρύματος των καί νά προσθέσω- 
σιν εις αύτό οίκοτροφεΐον καί διδασκαλείου διά 
γυναίκας. ’Επιζητούν τήν ύποστήριξιν τής Κύ
βε ρνήσεως, έπραξα δέ πάν 5 ,τι ήσυνάμην, όπως 
τήν άπολαύσωσι καί ελπίζω οτι θά ε’πιτύχοισι( 1 ).

Άφότου άφίχθην ενταύθα ή επιθυμία μου 
είναι νά φέρω άποίκους εις τήν Ε λλάδα . ’Επί 
τής έρημωθείσης ταύτης χώρας, πόλεις, μνημεία, 
θέατρα,δρόμ.οι,οίκίαι,—έπί τών σιωπηλών ήδη θα
λασσών της,πλοία ιστιοφόρα,άτμοκίνητα,— ταύτα 
πλανώνται αενάως ενώπιον τής φαντασίας μου. 
Επί εξ ήδη μήνας στρέφω καί περιστρέφω τήν 

σφαίραν εις τάς χεϊράς μου, προσπαθών νά εϋρω 
έπ αυτής σημεϊον λαβής. Έπί τέλους, πρό δύο 
μηνών, τήν έπαύριον τής άναχωρήσεως τοϋ 
G oury, συνέσφιγξα τά  δάκτυλα, καί άπό σχέ
διον εις σχέδιον, άπό διάβημα εις διάβημα, κα- 
τώρθωσα νά επιτύχω τήν συγκρότησιν είδους 
γραφείου ηοΧι ηκής οικονομίας, τό δποίον θά 
άναλάβη καί θά φέρη, ελπίζω, εις πέρας τό έ-

(1) 'Εν άχρονολογήτω σημιιώσει άναφέριτι: έν τψ ήμ£. 
ρολογίω, ό τ ι  ή Λον6ηριντ, 'Αμερικανική σχολή τοϋ Kiug 
περιέχει 200 μαβητάς, ή Έπισχοπιχή τοϋ χ. Hill 150, 
χαί ή τής χ. H ill 250 χοράαια.

πιχείρημα. Αποτελώ μέρος τοϋ γραφείου τούτου 
μετά τοϋ Πο.ηροπούλου καί τοϋ Roujoux, —tpi 
τών όποιων σοί ε'γραφα έν άρχή τής έπιστολή: 
μου.

Ό  Πονηρόπουλος,πεντηκοντούτης τήν σήμερον, 
μετήλθεν έπί δεκαπενταετίαν τό έμπόρισν μεταξύ 
Μεσογείου καί Άδριατικής. Κατά τήν έπανά- 
στασιν έτέθη έπί κεφαλής τής πατρίδος του 
Ά ρκαδιάς, πόλεως τής Μεσσηνίας, καί συνα- 
θροίσας σώμα έξ άνδρών 1 ,500  συνείργησε μ£- 
γάλως εις τήν κατατρόπωσιν τοϋ Δράμαλη,ός- 
τις άπώλεσεν εις τήν ’Αργολίδα στρατόν τεσ
σαράκοντα χιλιάδων. Έ κτοτε παρεκάθησεν εις 
άπάσας τάς ’Εθνοσυνελεύσεις, έξήσκησε δημόσια 
λειτουργήματα, καί τούτο έπιτυχώς. Είναι, καθ’ 
x βεβαιούμαι, άνθρωπος έντιμος, γνωρίζει δε 
κατά βάθος τόν τόπον, καί ύπό τήν έποψιν έτ: 
τής στατιστικής.

Ό  έτερος τών συναδέλφων μου, ό Roujoux, 
eivat εξάδελφος τού G o u r y .. .  Συνεπλήρωσε μό
λις τό εικοστόν τέταρτον έτος τής ηλικίας του, 
ούδέποτε δέ είδα άνθρωπον τής ηλικίας του το· 
σοϋτον μεμορφωμένον.Ένθερμο; δημοκράτης, έ- 
πολέμησε μανιο/δώς εις τάς όδούς τών ΓΙαρισίων 
κατά τάς ημέρας τού ’ Ιουλίου (1 8 3 0 .) Τοσαύση 
ήτο ή έζαψίς του,ώστε έπί τινας μήνας διέμεινεν 
ώς έξω φρενών. Τόν έστειλαν εις Ελλάδα όπως 
καθησυχάση έντελώς. Είχε διδαχθή τά  έλλη- 
νικά παρά τού Κοραή, τό δίκαιον παρά τοϋ 
Raunou καί τού L egraverend . Προσεκολλήθη 
εις τήν Γκλλικήν πρεσβείαν, άλλ’ ούχί ε'πισή- 
μως· προσέφερε δέ μεγάλας υπηρεσίας, χάρις εις 
την γνώσίν του τής Ελληνικής γλώσσης, την 
τεραστίαν δραστηριότητά του καί τήν έπιδεξιό- 
τητά του εις τάς μετά τών έγχωρίων σχέσεις. 
Εύτυχώς δέ εΰρεν έν τω προσώπω τού πρέσβεως 
R ou en  άνθρωπον ήμερον καί συμβιβαστικόν, 
μαθητήν τού Talleyrand, όστις κατώρθωσε διά 
τής γλυκύ τητός του νά δαμάση τόν άτίθασσον 
χαρακτήρα του. Ό  κ. R ouen  πολλάκις έζήτησε 
διορισμόν επίσημον διά τόν νέον τούτον, όστις 
πολλαχώς έγένετο χρήσιμος εις τήν πρεσβείαν, 
άλλ’ ούδέποτε ήδυνήθη νά τόν άπολαύση. Έ- 
σχάτως άπέστειλαν ενταύθα, ώς άκόλουθον τής 
πρεσβείας, τόν Eugène N ey, νέον εξυπνον, άν
θρωπον τοϋ κόσμου, αλλά μή έχοντα τήν πείραν 
τών πραγμάτων καί μάλιστα τών πραγμάτων 
τοϋ τόπου τούτου. Ό  R ou joux αηδιασμένος, 
προσκαλούμενος δέ καί παρά τοϋ πατρός του, 
ήτοιμάζετο νά έπιστρεψη εις Γαλλίαν οτε τω 
έπρότεινα νά συμπράξωμεν εις ό,τι σοϋ έλεγα· 
Έδέχθη άμέσως την πρότασίν μου, ή δέ ύπόθε- 
σις έπέτυχεν έντελώς.

Τό διάταγμα περί οργανισμού τού γραφή0“ 
έίςεδόθη ήδη, τό δέ περί τών διορισμών υπογρά
φεται έντός μιας ή δύο ημερών.
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Άνευ τού R ou joux δέν ήθελα ποτέ άναλάβει 
έργον τούτο. Ιΐρός έπιτυχίαν του άπητεϊτο ή 
στηριότης, τό άκαταπόνητόν του, ή γνώσίς 
-ής γλώσσης καί τών άνθρώπων τού τόπου, 

σχέσεις του μετά προσώπων ίσχυόντων . . . .  
ι* φύσις ισχυρά καί γενναία, άνθρωπος ακέ- 
, μαθητής τού Κοραή, τού D a i ü l O U  τοϋ 
raverend, έν ένί λόγω είναι νέος τον οποίον 
πώ πολύ καί όστις μέ άγαπ ά .. . .

Τό εργον εις τό οποίον θά έπιδοθώ είναι κατά 
τα τής άρεσκείας μου, ύπάρχουν δέ πλείσται 
ήσεις έπιτυχίας όπως κατορθωθή τι ούχί μό- 

χα.ί'υν, άλλά καί νέον. ΉΙίυβέρνησις έμφο- 
π*ι διαθέσεων όλως φιλελευθέρων. Έχει άπό- 
Τκν νά μή έπιτρέψη τόν σχηματισμόν άριστο- 
;τίας μεγάλων γαιοκτητών, κατά συνέπειαν δέ 

θά είσαγάγη έξ ανάγκης τροπολογίας σημαντι
κά: είς τό σύστημα τής ιδιοκτησίας. Αλλως δέ 
« ’Ελληνες εννοούν κάλλιστα πάν τό αναγόμενου 

τά οικονομικά. Γνωρίζουν τί σημαίνει πίστις, 
είναι εύδιάθετοι νά δεχθώσιν έξ Εύρώπης πάσας 
τέ; βιομηχανικά« βελτιώσεις τάς δυναμένας ν' 
ακήσωσι τήν άξίαν τής γης των, νομίζω δέ ότι 
ευχαρίστως θά ΐδωσιν αποικίας, καί μ,άλιστα 
ίκοικίας βιομηχάνων, έγκαθισταμένας είς τήν 
πατρίδα των. Δέν θ’ άποκρούσωσι καί αποικίας 
γεωργικός, άρκεΐ μόνον νά δοθή είς τούς παλαιού; 
κατοίκους μερίς .ικανή κατά τήν διανομήν τής 
εθνικής γής, ήτις άποτελεί τά 3 /4  τής χώρας.

Κατά ποίον τρόπον πρέπει νά διεξαχθή ό 
άποικισμός ούτος ; Πώς νά συνδυασθώσιν αί Ά γ- 
γλικαί, Γαλλικαί καί Γερμανικαί άποικίαι; Πώς 
ναέκλεχθώσιν οί άποικοι: Δύναται νά γείνη ενταύ
θα έφαρμογή τις τών έν ’Αγγλία καί Γαλλία 
γινομένων δοκιμών πρός συνεταιρισμόν τών εργα
τών; Περί τούτου ύπέβαλα είς τήν 'Αντιβασι
λέαν, έγραψα δέ καί πρό; τόν αδελφόν μου έν 

■Ράρισίοις, ιδέας τινάς. Ιίαρεκάλεσα μάλιστα
τόν αδελφόν μου νά σοί τάς διακοινώση.............
Ανάγκη νά στρωθώ είς τήν έργασίαν, νά συνο

μιλήσω μετά τών Ελλήνων, πριν ή δυνηθώ νά 
καθυποβάλω θετικώτερα ζητήματα είς τούς φί
λου: μου καί έπικαλεσθώ τήν συνδρομήν καί τά ; 
®υμβουλά; των. Ά λ λ ' όμως δύνανται ούτοι άπό 
τοϋ δ-: νά μέ φωτίσωσιν έκ τών προτέρων ώς πρός 
τά; διαθέσεις τών έν Εύρώπγι, τάς πιθανότητας 
τής έπιτυχίας τοιούτου άποικισμού, καί ώ ; πρός 
τκ μέσα διά τών όποιων δύνανται καλλίτερου νά 
έλκυσθώσιν Ευρωπαίοι είς τά ; χώρας ταύτας. Θά 

υποχρεώσοισιν οί φίλοι μου βοηθυύντές με είς 
τ° να παρέξω είς τούς συνεργάτας μου καί είς 
την Κυβέρνησιν φώτα πρός οδηγίαν των.
Η?Γά μεγαλειτερα προσν.όμμ.ατα είς τήν έκτέ- 
λ*σΐν τών τοιούτων σχεδίων θά προέλθωσιν έκ 
τών Ραδιουργιών τής εξωτερικής ένταύθα πολι- 
‘«ή ς . Τούτο όχι μόνον έκ μέρους τής 'Ρωσίας,

ήτις ένεργεΐ ό,τι δυνατόν όπως παρεμποδίση τήν 
έπί τό κανονικώτερον άποκατάστασιν τοϋ τόπου. 
Καί ή 'Αγγλία αύτή έχει ένταύθα ώς άντιπρό- 
σο/πον άνθρωπον όστις διήλθε τόν βίον ραδιουρ- 
γών, εξακολουθεί δέ καί έν Έ λλάδι τήν τέχνην 
του. Έν Ίσπανίγ. έξηρέθισε τούς φιλελευθέρους 
καί έπειτα τούς έπώλησεν είς τούς αντιπάλους 
των. Έ ν ’Ιταλία έξηρέθισε τούς Καρβονάρους καί 
ε'πειτα τούς έπώλησεν είς τούς Αυστριακούς. Έν 
Αμερική άπεστάλη παρά τής Κυβερνήσεώς του 
εί; τήν έν Παναμά σύνοδον διά νά έμποδίση τήν 
συγκρότησιν της, καί έπέτυχε πληρέστατα· δέν 
ήτο δέ άλλως δύσκολου τούτο. Ενταύθα άπε
στάλη πρό 5 ε’τών πρός ανατροπήν τοϋ Καπο- 
διστρίου καί έξετέλεσε θαυμασίως την αποστολήν 
του. Ά λ λ ’ άφοϋ έξήγειρε κατ'αύτοϋ τό Συνταγμα
τικόν κόμμ.χ, ήθέλησε μ.ετέπειτα νά πωλήση 
αύτό είς τόν Αύγουστϊνον, τόν άδελφόν τού Κυ
βερνήτου. Μετά δέ τήν άφιξιν τής Άντιβασι- 
λείας, φθονών τήν ύπό τής Γαλλίας έξασκουμέ- 
νην έν Έ λλάδι έπιρροήν, έξεμεταλλεύθη την φι
λοδοξίαν καί τήν κενοδοξίαν τοϋ Άρμανσπέργου, 
προέδρου τής Άντιβασιλείας, τόν έξώθησεν είς 
ραδιουργίας όπως ύποσκελίση τούς συναδέλφους 
του καί με;νη αύτός μόνος παντοδύναμος, του
λάχιστον μέχρι τής ένηλικιότητος τού βασιλέως, 
καί έπέφερεν οϋτω τήν οίκτράν βήξιν ή όποία 
έξέσπασε μεταξύ τοϋ κόμητος καί τών άλλων 
μελών τής άντιβασιλείας. Ούτοι, —  άνθρωποι 
δραστήριοι, ε'χοντες δέ καί τήν πλιιοψηφίαν,—  
έζήτησαν τήν άνάκλησιν τοϋ Dawkins άλλ’ 
άπέτυχον μέχρι τούδε, ιϊτε διότι τήν έζήτησαν 
άνεπιτηδείως, είτε διότι ό D awkins κατώρθω
σε νά παραστήση τήν κατ' αυτού έπίθεσιν ώ ; 
Ρωσικήν μηχανορραφίαν, είτε, έπί τέλους, διότι 
ή Αγγλική Κυβέρνησις δέν είναι ειλικρινής είς 
τήν μετά τής Γαλλίας συμμαχίαν καί έπιθυμεί 
νά έχη ένταύθα άνθρωπον τής σχολής τοϋ Wel
lington καί τοϋ Castlereagh.

Καί όμως ή μ.εταξύ Αγγλία; καί Γαλλίας 
εντελής σύμπνοια είναι όρος άναπόφευκτος προς 
έπιτυχίαν πάσης άποπείρας ύπέρ τής βελτιώσεως 
καί τής ευημερίας τ ή ς ’Ελλάδος, ένόσφ δέ υπάρ
χει ό Dawkins τοιαύτη σύμπνοια δέν είναι δυ- 

I νατή.
Επειδή περί Αγγλίας ό λόγος, προσθέτω οτι 

εύρίσκεται ένταύθα νέος τις N oel, άδελφός εκεί
νου τόν οποίον ¿γνώρισες εί; Λονδΐνον. Ούτος ή - 
γόρασεν είς Εύβοιαν ιδιοκτησίαν. . .  Είναι νεώτα- 
τος, κάλλιστο: άνθρωπος, μέγα: δέ φίλος τών
Hill.

Τή 2 6 η Μαίου 1 8 3 4 ·

Τήν 2 Ιην τού ¡/.ηνός τούτου’  ύπεγράφησαν, φίλ- 
τατε, οί διορισμοί, χθές δέ, εορτήν τής Αγίας 
Τριάδος,έλαβα τό δίπλωμά μου. ’Ιδού έγώ λοιπόν 
μέλος τοϋ Γραφείου τής ΠοΧίΤίχής Οικονομίας

χ _α_ 341
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Έπβθύμει; πάντοτε οικονομίαν εις τά  κατ' εμέ, 
άλλα τούτο δέν τό {’μάντευε;.

Ό  Κωλέτης, ό ύπουργό; μου (των Εσωτερι
κών), έχρημάτισεν ιατρό; του’Αλί) πατά. Έ λ α 
βε μέρο; ϋπέρ πάντα άλλον ενεργόν εΐ; τήν χπε- 
λευθέρωσιν τής Ελλάδος, είκαί όλιγώτερον γνω
στό; τινών τών ενταύθα μεγαλαύχων. Ά πό του 
1823 είναι επί κεφαλή; του Εθνικού, αλλω; συν

ταγματικού, κόμματος καί έστηρίχθη αείποτε 
είς την Γαλλίαν. Ό  Μαυροκορδάτος, δ αντίπα
λό; του. είναι ό ηγέτης τών Φαναριωτών καί 
τών Κοτσαμπασίδων τη ; Πελοπόννησου, στήριγ
μά του δέ είναι ή ’Αγγλία, ιδίως άπό τήν επο
χήν του ΟαινΗϊηβ.

Ό  Ι\οη]οηχ κ’ εγώ δέν ε’χομεν σκοπόν νά 
κοιμηθώμεν. Ό  ταχυδρόμο; ουτο; φέρει αριθμόν 
ικανόν ε’πιστολών, τά ; όποια; ε’γράψαμεν προ; 
φίλου;. Είμεθα αποφασισμένοι νά έργασθώμεν με
τά  ζήλου. Εί; όσον; φίλου; εύρη; εύδιαθέτους 
νά ε”λθωσι πρό; άποικισμόν, δύνασαι νά ύποσχε- 
θής ουρανόν ώραιον, κυβέρνησιν φιλελευθέραν, δι
καιώματα πολιτών Ελλήνων, πλήρη ελευθερίαν 
θρησκευτικήν, έλλειψιν τίτλων εύγενεία;, νόμου; 
καί ε"θιμα αξιόλογα, γήν εύφορωτάτην, κτλ.

Κ ατά πάσαν πιθανότητα ό άποικισμ ό; θά άρ- 
χίση ε’κ τής Μεσσηνία; καί τή ; Ήλιδος. Ή  ώ - 
ραιότη; τών παραλίων, ή έγγύτη; τών Ίονίων 
νήσων καί τής Ευρώπη;, ή αφθονία δασών καί 
ΰδά των, ή ευφορία τής γής, αιτιολογούν . τήν 
τοιαύτην προτίμησιν.

Πρέπει νά λάβη μέρο; ισχυρόν ή Γαλλία εί; 
την έπι/είρησιν ταύτην. Ή  τροπολογία τού περί 
πενήτων Νόμου έν Ά γγλια θά διευκολύνη τήν 
έκειθεν έςοδ'ον άποίκων, ύποβοηθούση; καί τή; 
Αγγλική; Κυβερνήσεως. Έάν ή Γαλλία δέν ά- 

ποστειλη αριθμόν ικανόν ανθρώπων εί; Πελοπόν- 1 
νήσον, τά παραλία ταύτα θά γείνωσιν ’Αγγλικά 
καί Αυστριακά.

Ω ; πρό; όρους παραχωρήσεω;, σκοπεϋομεν νά 
παραδεχθώμεν καί πωλήσεις, καί πολυετείς ενοι
κιάσει;, καί παραχωρήσει; διαρκείς επί πληρω
μή ετησίου άποτίσεως. Ά μ α  τελειωθή ή στατι
στική εργασία, πρό; έξακρίβωσιν τής παρούση; 
καταστάσεω; τή ; ιδιοκτησία; εί; τ ά ; επαρχία; 
ταύτα;, θά στείλωμεν οδηγία; εί; τού; προ
ξένου;» . .  .

Άφατου δ Εϊχτάλ άνέλαβε τά νέα καθήκοντά 
του, δώ σα ; τον συνήθη δοκον τή ; υπηρεσία;, ε”-  
παυσε σημείων τ ά ; εντυπώσει: του εί; τό ήμερο- 
λόγιόν του. Σπάνιοι μόνον τινέ; έν αύτώ καί σύν
τομοι έγγραφα! μαρτυρούν ότι δεν τό έλησμόνη- 
σεν όλοσχερώς. Οΰτω μετά τήν 22κν Μαίου, 
δτε αέδημοσιεύθη εί; τήν ’Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσει»; ό οργανισμό; τού γραφείου τής Πολι

τικής Οικονομία;,»?) Ιούνιο;παρέρχεται όλόκλη. 
ρος άνευ σημειώσεώ; τίνος. Ά λ λ ά  τήν

— « 6 /1 8  Ιουλίου στμειούται «άναχώρησις δι* 
Σπέτσας, όπου εΰρίσκεται ό κ. Ά β ε λ  ασθενής.

— τή 1 0 / 2 2  Ιουλίου, Επιστροφή εί; Ναύπλιον 
ε’πί τού πλοίου ό  Λ ι ω τ ί δ α ς  τού πλοιάρχου Μέξη.

—  1 7 /2 9  Ιουλίου, Επετηρί; τών τριών Ϋμ£„ 
ρών (τής Γαλλική; έπαναστάσεω; τού 1830) 
παρά τώ Roujoux.

— 19 /31  ’Ιουλίου. Άφιξι; τού πλοίου la D i -  

ligante φέροντο; τήν εϊδησιν τή ; άνακλήσεω; 
τών μελών τή; Άντιβασιλεία; M aurer καί Abel 
καί τού πρέσβεως τή ; Βαυαρία; G asser.

— 2 0 /1  Αύγούστου, "Αφιξι; τού Co bel καί τού 
Klenge,» κτλ.

Ά λ λ ’ ούδεμία έν τώ  σημειοιμ-αταρίω πληρο
φορία περί τών έργασιών τού Γραφείου ή περί 
τών λεπτομερειών τού καθ’ ημέραν βίου. ’Εν
τούτοις άπό τήν 19ην Σεπτεμβρίου μέχρι τή; 
18 ’Οκτωβρίου ε". π. ένέσκηψεν εί; τά γραφεΐον 
τής πολιτικής οικονομίας τρικυμία, τής δποία; τά; 
άξιοπεριέργου; περιπετεία; βλέποαεν εί; τά επό
μενα έγγραφα, άτινα έν αντιγράφω διετήρησεν b 
άρχαϊο; τής Άντιβα σιλείας υπάλληλο;· ή άνάγνω- 
σί; των είναι διδακτική, ώ ; ε“νδειξι; μικρά τού 
τρόπου καθ’ ον ή ’Ελλά; έκυβερνάτο τότε. Έξ 
όνυχο; τόν λέοντα.

(“Ε π ε ικ ι  »υνέχεια)
Δ .  Β ι κ ε λ α ς

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΗ Σ ΚΥΝΘΙΑΣ
(Μυθιστόρημα ’ Ιουλίου Β έρν χ α ΐ  Ά ν δ ρ έ ο υ  Λωρή]

[Μ ε ιά ρ ρ . Α.  Π . Κ ο υ ρ τ Ι ϊ ο υ .]

[Σν<ϊχεια. Β λ .  σ ε λ .  3 2 1 ]

Έ κ πάντων λοιπόν άπεδεικνύετο ότι ό Τούδωρ 
Βράουν ήτο έν τή μ-υστηριώδει εκείνη ύποθέσεε 
παράγων ε”χων σημ,ασίαν όσην τουλάχιστον καί 
αυτό; δ I Ιατρίκεος Όδόνογαν.Δυνατόν νά έγϊνω- 
σκεν οΰτο; τό άπόκρυφον οπερ μετέβαινον τόσον 
μ,ακράν όπω; διευκρινήσωσιν. "Αν τούτοείχετο α
λήθειας,^έπρεπε νά εΰχαριστηθώσιν άράγε ή ν’ άνη- 
συχήσωσι διότι είχον αυτόν συνεπιβάτην; Ό  Βρε* 
δεζορδ έκλινε πρό; τήν δευτέοαν γνώμην ευρίσκω» 
ήκιστα καθησυχαστικήν τήν μ.ορφήν τού ανθρώ
που. Ό  ιατρός, τούναντίον, διισχυρίζετο ότι δ 
Τούδωρ Β ράουν δυνατόν νά ήπατήθη καλή τή 
πίστει βεβαιώσα; τόν θάνατον τού Όδόνογαν 
καί οτι πιθανόν ύπό τό παράδοξον έκεΐνο έςω- 
τερικόν νά κρύπτη τίμιον χαρακτήρα.

—  "Αν είξεύρη τίποτε, έ'λεγεν, ά ;  έλπίσωμεν 
ότι θά κατορθώσωμεν νά τό μάθωμεν έν τή 
οίκειότητι, ή όποια κατ’ άνάγκην γεννάται 
κατά την διάρκειαν μακροϋ πλού. Έν τοιαύτη

περιπτώσει είνε ευτύχημα ότι τόν έχομεν μαζί 
μας. Ό π ως δήποτε, τότε θά ίδωμεν τί τόν 
θέλει τόν Όδόνογαν, καί επί τή ύπυθέσει οτι θά 
κατορθώσωμεν ν’ άνεύρωμεν τόν Ιρλανδόν.

Ό  Έρικ δέν έτόλμα νά έκφράση τό αίσθημα, 
ίίπερ ή θέα τού ανθρώπου εκείνου ήγειρεν έν αυτώ. 
Ήτο άνώτερόν τι άντιπαθεία;, ήτο μίσος, δρ- 
μέμφυτό; τις επιθυμία νά δρμήση έπ’ αυτόν καί 
τόν έκσφενδονήση εί; τήν θάλασσαν. ’Ακαταμά
χητο; πεποιθησις κατέλαβε τόν νέον ότι τό άτο- 
μον εκείνο έπέδρασεν έπί τήν δυστυχίαν τού 
βίου αύτού. Ά λ λ ά  θά ήρυθρία δν διέπραττέ 
τι ένεκα τή ; τοιαύτη; προκαταλήψεω; ή καί 
αν έξέφραζεν αύτήν μόνον. Ήρκέσθη λοιπόν νά 
είπη ότι, τό καθ’ εαυτόν, δέν θά έδέχετο τόν 
Τούδωρ Βράουν ώ ; επιβάτην, άν ήρωτάτο.

Πώς έπρεπε νά προσενεχθώσιν α ύ τφ ; Καί επί 
τούτου αί γνώμαι ήσαν δεδιχασμέναι. Ο ιατρό; 
έλεγεν ότι συνετόν ήτο νά δείξωσιν αβρότητα 
έστω καί κατ’ έπίφασιν εί; τόν Τούδωρ Βράουν 
όπω; πείσωσιν αυτόν νά δμιλήση. Ό  Βρέδεζορδ 
ώ; καί δ Έρικ ήσθάνοντο σφοδράν αντιπάθειαν 
πρό; τήν κωμωδίαν ταύτην, άλλ.ω; δέ ήσαν 
βέβαιοι ότι ούδ’ αύτό; δ Σβχρυεγκρόνχ Οά είχε 
τήν δύναμιν νά συμμορφωθή πρό; τό πρόγραμμα 
αύτού. Άπεφάσισαν λοιπόν ν’ άφήσωσιν εί; τόν 
Τούδωρ Βράουν καί εί; τ ά ; περιστάσεις τήν

Ϊροντίδα νά χαράξωσιν αύτοϊς τήν τηρητέαν 
ιαγωγήν.

Ή  προσδοκία δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Τήν 
μεσημβρίαν άκριβώ; δ κώδων ήχησε καλών εί; 
τό γεύμα. Ό  Βρέδεζορδ καί δ ιατρό; μετέβησαν 
εί; τήν τράπεζαν τού πλοιάρχου. Εύρον δέ κα- 
θήμενον ήδη τόν Τούδωρ Βράουν, φέροντα τόν 
πίλον έπί κεφαλή; ώς πάντοτε, καί ουδέ τήν 
έλαχίστην δεικνύοντα πρόθεσιν όπω; συνάψη συ
νομιλίαν πρό; τού; παρακαθημένους. ’Αληθώς δ 
άνθρωπος ούτο; τηλικαύτην είχε σκαιότητα ώς— 
τι άφώπλιζε καί αυτήν τήν άγανάκτησιν. Έ -  
φαίνετο άγνοών καί τά άπλούστατα τής συμπε
ριφοράς στοιχεία, έλάμβανε πρώτο; έκ τών εδε
σμάτων, έκλέγων τά  καλλίτερα τεμάχια, τρώ- 
γων καί πίνων ώ ; λάμια. Δ ί; ή τρί; δ κυβερνή
τη; καί δ Σβαρυεγκρόνα άπέτειναν αύτώ τόν λό
γον- άλλ’ ούδ’ άπαντήσεω; ήξίωσεν αύτού;, διά 
νευμάτων μόνον άποκριθείς.

Έν τούτοι;, περί τό τέλος τού γεύματος, έν ώ 
«καθάριζε τού; όδόντα; αύτού διά πελώρια; ο
δοντογλυφίδας, έξαπλωθεί; έπί τή ; έδρα; είπεν 
«5 τόν κυβερνήτην Μαρσίλαν

—  Ποιαν ημέραν θά είμεθα εί; τό Γιβραλτάρ;
—  Εί; τά ; 19 ή 20 νομίζω, άπήντησεν δ 

“ λοίαρχος.
Ό  Τούδο>ρ Βράουν έξήγαγε σημειωματάριον 

εκ τού θυλακίου του καί συνεβουλεύθη τό έν αύ— 
Τφ ήμερολόγιον.

—  Τότε εί; τ ά ; 22 θά είμεθα εί; τήν Μάλ
ταν, εί; τά ; 25  εί; τήν Αλεξάνδρειαν, καί εις 
τό τέλος τού μηνό; είς τό "Αδεν, έξηκολούθησεν 
ώς μονολογών.

Έγερθείς δέ άνήλθεν είς τό κατάστρωμα καί 
ήρξατο πάλιν διασκελίζων τό έπίστεγον.

—  Ώραιον συνοδοιπόρον μάς έφόρτωσεν ή επι
τροπή! είπεν δ Μαρσίλας.

Ό  Βρέδεζορδ έμελλε νά τώ άπαντηση, δτε 
φοβερά; θόρυβος ήμπόδισεν αυτόν. Κραυγαί 
ήκούσθησαν, ύλακαί, φωναί συγκεχυμέναι. Πάν- 
τε; ήγέρθησαν καί ε”δραμονέπί τού καταστρώ
ματος.

Τήν ταραχήν εκείνην είχε προκαλέση δ Κάλας, 
δ γροιλανδικά; κύων τού Έρσεβον. Ώ ; φαίνεται 
ή φυσιογνωμία τού Τούδωρ Βράουν δεν ενέπνεεν 
αύτώ έμπιστοσύνην, διότι άφ’ού έδήλωσεπρο; αυ
τόν τά ; εχθρικά; του διαθέσει; δι’ ύποκώφων γρυ- 
σμών ίδών αύτόν έγγύθεν διερχόμενον έφώρμησε 
τέλος κατ’ αύτού. Ό  Τούδωρ Βράουν εξέβαλεν 
άμέσω; ρεβόλβερ ε’κ τού θυλακίου του έτοιμα- 
σθεί; νά πυροβόληση, ότε ό Ό θω ν εγκαίρως προσ· 
δραμών, τόν μέν Βράουν άπεκώλυσε, τόν δέ κύ- 
να άπέπεμψεν εί; τό οίκίον του. Σφοδρά φιλονι
κία συνήφθη τότε. Ό  Τούδωρ Βράουν πελιδνός 
ε’ξ όργή; έπέμενε νά φονεύση τόν κύνα. Ά λ λ ’ δ 
Έρσεβον προσελθών διεμ.αρτυρήθη έντόνω; κατά 
τή ; προθέσεως ταύτης. Ό  πλοίαρχο; επιφανείς 
τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν παρεκάλεσε τόν 
Τούδωρ Βράουν νά θέση τό ρεβόλβερ εί; τήν θή
κην του, διέταξε δέ όπω; δ κύων φυλάττηται 
τού λοιπού άλυσσόδετος.

Τούτο μόνον τό γελοΐον έπεισόδιον συνέβη τ ά ; 
πρώτα; τού πλού ημέρας. Πάντε; είθίσθησαν μετ’ 
ολίγον εί; τήν σιγήν καί τήν παράδοξον συμπερι
φοράν τού Τούδωρ Βράουν. Έν τή τραπέζη τού 
πλοιάρχου έν τέλει ούδ’ έφρόντιζον πλέον περί 
αύτού ώσεί μή ήτο παρών. Έκαστος έπεζήτησεν 
ασχολία; ή διασκεδάσει; κατά τ ά ; ίδια; έξεις. 
Ό  Μαλάριος, διελθών δύο ημέρας έν τή κλίνη, 
έγευμάτισε τήν τρίτην, μετ’ ολίγον δέ ήδυνήθη 
νά παίξη έπί ώρας τινά; ούϊστ μετά τού ιατρού καί 
τού Βρέδεζορδ. Ό  “Ερικ μεγάλω; άσχολούμενο; 
είς τήν υπηρεσίαν έδαπάνα εί; την άνάγνωσιν 
τ ά ; ύπολειπομένα; αύτώ στιγμάς. Ό  πλού; τή ; 
Ά  Λάσκας έξηκολούθει κανονικό;.

Τήν 11 διήλθον τήν νήσον Ό λανδ, τήν 12 
διέβησαν τό Σούνδειον, τήν 13 άφίκοντο εί; τόν 
Σκαγεράκην, τήν 14 είς τήν Έλιγολάνδην, τήν 
15 εί; τό Στενόν τού Καλαί καί τήν 16 παρέ
καμψαν τό άκρωτήριον τής Χάγης.

Έν τώμέσω τή ; επομένη; νυκτό; δ ’Έρικ έκοι- 
μάτο έν τψ θαλαμίσκοι του ότε άφυπνίσθη ύπό 
μεγάλης σιγής αισθανθεί; ότι δέν ήκούετο 
δ κρότο; τή ; κινούμενη; μηχανής. Δέν ε'πρεπε ν’ 
άνησυχή, διότι έπί τή ; τετραωρίας ήτο δ Κ ζέλ-
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κι στ, άλλ ’ έκ περιεργίας ήγέρθη δπως λάβη πλη
ροφορία'.

Έ μαθε τότε έκ της έκθέσεως του αρχιμηχα
νικού ό'τι βλαβέντος τού άεροσίφωνος ε'γένετο ά- 
νάγκη να έξαχθή το πύρ Έπλεε δέ τώρα το 
πλοϊον διά των ιστίων ύπό ασθενούς λιβός (γαρ- 
μ.πή ) ώθούμ-ενον.

Η άνάκρισις παρετάθη επί πολύ άλλ’ ούδα- 
μώς διηυκρίνησε τό αίτιον της ναυσιφθορίας ταύ- 
της. Ο μηχανικές προέτεινε να προσορμ,ισθώσιν 
είς τέν εγγύτερον λιμένα δπως έπιδιορθωθή ή 
μηχανή.

Ό  πλοίαρχος Μαρσίλας αύτοπροσώπως έξετά- 
σας τέ πράγμα παρεδέξατο την γνώμην ταύτην. 
Εύρίσκετο τριάκοντα μίλλια μακράν τής Βρέστης, 
άπεφάσισε λοιπόν να στρέψη την πρώραν τής Ά -  
Λάσκας προς τέν μέγαν τούτον γαλλικόν λιμένα.

1Γ '.
ΑιεοΰνγΟωμεγ νοτιοάντιχώς!

Την επαύριον ή ΆΛάσχα ήγκυροβόλησεν έν τώ 
λιμένι τής Βρέστης. Ή  έπελθούσα αύτή φθορά 
S it  ήτο ευτυχώς μεγάλη. Μηχανικός τις άμέσω; 
προσκληθείς ύπεσχέθηείς τρεις ήμίρας νά έπισκευά- 
ση πάσαν βλάβην. Μικρά λοιπόν θά έπήρχετο 
βραδύτης είς τό πλοϊον, άν έμελλεν έν μέρει νά 
χρησιμοποίηση τέν χρόνον τούτον είς προμήθειαν 
γαιανθράκων άπαλλασσόμενον οΰτω τής ανάγκης 
νά στάθμευση είς Γιβραλτάρ, ώς ήτο έν τώ άρχι- 
κώ τού πλού προγράμματι. Μετατιθεμένου είς 
Μελέτην τού δευτέρου σταθμού προέκυπτε κέρδος 
είκοσιτεσσάρων ώρών έλαττούν την πραγματικήν 
βραδύτητα είς δύο μόνον ημέρας. Τό δρομολόγιον 
δέ τής ’ Α Λάσκας ώριζε διά τ ’ απρόοπτα τριά
κοντα τουλάχιστον ήμέρας, ουδόλως λοιπόν ανη
σύχησαν οι έμπλέοντες, άλλ' άπεφάσισαν ώς οίον 
άπαθέστερον νά ϋποστώσι τούτο τό άτύχημα.

Μετ' ολίγον έγνώσθη ότι τό άτύχημα έκεϊνο 
έμελλε νά δώση άφορμ-ήν είς φαιδρόν συμπόσιον. 
Ή  Ιλευσις τής ΆΛάσχας είχε διαδοθή άνά τήν 
πόλιν,επειδή δέ διά των έφημερίδων είχεν αγγελ- 
θήδ σκοπός τής αποστολής,τό έπιτελεϊοντού σουη
δικού πλοίου έτυχε φιλοφρονεστάτης δεξιώσεως. 
Ό  νομάρχης καί δ δήμαρχος τής Βρέστης, ό λι
μενάρχης καί οί κυβερνήται των ναυλοχούντων 
πλοίων έπεσκέψαντο έπισήμωςτόν πλοίαρχον Μαρ- 
σίλαν. Γεύμα καί χορός ώργανώθησκν πρές τιμήν 
τών τολμηρών εξερευνητών, οϊτινες έπλεον πρός ά- 
νεύρεσιν τού Νόρδενσκιολδ. Ό  ιατρός καί δΜαλά- 
ριος καίτοιμή άρεσκόμενοι είςθορυβώδεις όμηγύρεις 
έδέησενά παρακαθήσωσιν είς τό υπέρ αύτώνγεύ
μα, έν οιδΒρέδεζορδ ήτο έν τω άληθεϊ αύτού 
στοίχε ίω.

Έ κ τών ύπό τού νομάρχου κληθέντων συνδαι- 
τυμόνων ήτο καί υψηλός τις γέρων εύγενή καί 
μελαγχολικήν έχων φυσιογνωμ-ίαν. Ευθύς ά- 
μέσως ένεποίησεν έντύπωσιν είς τόν Έρικ, δστις

άνέγνω έν τώ  θλιβερώ πως βλέμματί του έναρ- 
γή πρός αύτόν συμπάθειαν. Ό  γέρων οΰτος έ» 
καλείτο Δουριώ, ήν δέ επίτιμος γενικός πρόξενος, 
ενεργόν μέλος τής Γεωγραφικής Εταιρίας, λίαν 
γνωστός διά τάς έν Μικρά Ά σία  καί Σουδάν 
περιοδείας αύτού. Ό  Έρικ είχεν άναγνώση τά 
περί τούτων έργα του μετ’ άκρου ένδιαφέροντος, 
δι' ο ΰπηνίξατο αύτά κολακευτικώς άμα τή α 
μοιβαία συστάσει. Ά λ λ ’ δσον δίκαια καί άν ή 
ή τιιαύτη έκτίμησις δένείνε συνήθης είς τούς πε
ριηγητής. Δυνατόν, δσάκις αί περιπέτειαι αύτών 
προξενούσε θόρυβον, νά έλκύωσι τόν χυδαΐον τού 
πλήθους θαυμασμόν, άλλά σπανιώτεοον συμβαί
νει νάβλέπωσι τάέργααύτών έκτιμώμενα, έν αί- 
θούσαις ύπό κριτών αρμοδίων. Ή  πλήρης σεβα
σμού λοιπον έκτίμησις τού νέου ύπάρχου συνεκί- 
νησε τον γηραιόν γεωγράφον καί μειδίαμα ά- 
νέτειλεν έπί τών ωχρών του χειλέων.

—  Δέν είμαι άξιος έπαίνων διά τάς άνακα- 
λύψεις ταύτας, είπεν άπαντών είς φιλοφρόνησιν 
τού Έρικ περί τών έπιτυχών άνασκαφών, άς πρό 
ολίγου είχεν έκτελέση έν τοΐς πέριξ τού Ά σ - 
σουάν. Έπροχώρουν έμπρός, ώς άνθρωπος ζη
τών νά λησμονήση σκληράς όδύνας, καί δστις δ- 
λίγον φροντίζει περί τών άποτελεσμάτων, ικανόν 
κρίνων δτι έπιδίδεται είς προσφιλείς αύτώ εργα
σίας. Τά λοιπά συνεπλήρωσεν ή τύχη. .  .

Ό  νομάρχης ίδών τοσούτον συμφιλεωθέντας 
τον Έρικ καί τέν Δουριώ έφρόντισε νά παρακα- 
θίση αυτούς, ι'ύστε ή συνδιάλεξές των έξηκολού- 
θησε καθ' δλον τό γεύμα.

Έ ν ώ έπινον τόν καφέν προσήλθεν είς τόν ύ
παρχον τής 'ΑΛάοκας φαλακρές βραχύσωμος 
γέρων, συσταθείς αύτώ ύπό τό όνομα δόκτωρ 
Κεργκαριδέκ, δστις άνευ προοιμίου τόν ήρώτη- 
σε ποια ήτο ή πατρίς του. Έκπλαγείς ολίγον 
έπί τή έρωτήσει δ "Ερικ άπήντησεν δτι ήτοΣου- 
ηδός, ή άκριβέστερον Νορβηγός καί δτι ή οικο
γένεια αύτού κατφκει έν τώ  νομώ τού Βέργκεν. 
Είτα δ ’ έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά μάθη τό αϊ · 
τιον τής τοιαύτης έριντήσεως.

—  Τό αίτιον είνε άπλούστατον, άπεκρίθη δ 
γέρων. Μίαν ώραν τώρα σάς παρατηρώ άπό την 
θέσιν μου, έν ω έτρωγον, καί σάς βεβαιώ δτι δέν 
είδα άκόμη τόν κελτικόν τύπον τόσον εύκρινώ; 
έκδεδηλωμένον δσον είς σάς ! . .  . ΙΙρέπει νά 
σάς εϊπω ότε καταγίνομαι πολύ είς κελτικάς με- 
λέτας ! .  . .  Πιστεύσατέ με δέ δτι τώρα πρώτην 
φοράν μού συμβαίνει νά ευρίσκω κελτικόν τύπον 
είς ένα Σκανδιναυόν! Τούτο θά είνε πολύτιμος 
συμβολή είς τήν έπιστήμην, ίσως δέ πρέπει νά 
κατατάξωμεν καί τήν Νορβηγίαν έν ταΐς χώραι; 
τάς δποίας έπεσκέφθησαν οί πρόγονοί μας Κέλται.

Ό  Έρικ έμελλε βεβαίως νά έξηγήση είς τόν 
έκ Βρέστης σοφόν τού; λόγους οϊτινες άνήρουν 
τήν ύπόθεσιν ταύτην δτε δ δόκτωρ Κερ-
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γκαριδέκ άπεστράφη οπως χαιρετήση δέ- 
σποινάν τινα είσελθούσαν είς τήν αίθουσαν, οϋ- 
τω δέ ή συνδιάλεξες δέν έχώρησε πέραν τού ση
μείου τούτου. Ό  νεαρές ύπαρχος τής ΆΛάσκας 
θά έλησμόνει όλοσχερώς τό έπεισόδιον τούτο εί 
μή τήν επαύριον, καθ’ ήν στιγμήν διέβαινον δ - 
δόν παρακειμένην τή άγορα, δ Σβαρυεγκρόνα έ- 
λεγεν αύτώ αίφνης, βλέπων βοηλάτην τινά έκ 
Μορμπιχάν

— Παιδί μου Έρικ, άν μού έμενεν άκόμη αμ
φιβολία τις διά τήν κελτικήν καταγωγήν σου, 
ή άμφιβολία αύτη έδώ έξηλείφθη ! . .  . Κύττα 
πόσον σού δμοιάζουν όλοι αύτοί οι Βρετανοί ! .  . .  
Έχουν τό ίδιον μελαγχροινόν χρώμά σου, τό ο
στεώδες κοανίον, τούς καστανού; οφθαλμούς, την 
μαύρην κόμην, όλα ώς καί αυτό τό παρά
στημά σου ! .  . . "Ας λέγη δ,τι θέλει δ Βρέδε- 
ζορδ, έγώ σέ βεβαιώ δτι είσαι γνήσιο; Κέλτης.

Ό  "Ερικ άφηγήθη τότε τί είχεν εϊπη αύτώ 
τήν προτεραίαν δ δόκτωρ Κεργκαριδέκ. Ό  δέ 
Σβαρυεγκρόνα τοσούτον ηΰφράνθη, ώστε καθ’ 
όλην τήν ήμέραν δέν έλάλει περί άλλου τινός.

Ώ ς οί άλλοι έπιβάται τής 'ΑΛάσκας καί δ 
Τούδωρ Βράουν είχε προσκληθή ύπο τού νομάρ
χου, είχε δέ άποδεχθή τήν πρόσκλησιν. Οί 
συμπλέοντες υπέθεσαν πρός στιγμήν δτι έμελ
λε νά μεταβή φορών τήν συνήθη αύτού αναβο
λήν, διότι οϋτω είχεν άποβή τού πλοίου την 
ώραν τού γεύματος. Αλλά βεβαίως λίαν σκλη- 
ράν θεωρήσας τήν ανάγκην τής έξαγωγής τού 
πίλου, καθ’ ήν στιγμήν ακριβώς ήτοιμάζετο νά 
διαβή τήν θύραν τού νομαρχείου, έστράφη είς τά 
όπίσω. Καθ’ δλην δέ τήν έσπέραν ούδείς είδεν 
αύτόν.

Ό  Έρικ έπιστρέψας είς τό πλοϊον μετά τό'' 
χορόν έμαθε παρά τού Έρσεβον δτι δ Τούδωρ 
Βράουν είχεν έπανακάμψη περί τήν έβδόμην 
εύραν καί δτι ¿δείπνησε μόνος. Μεθ’ ο είσδύσας 
είς τό διαίτημα τού κυβερνήτου δπως συμβου- 
λευθή ναυτικόν τινα χάρτην, έξήλθεν αύθις είς 
τήν πόλιν διά τής έκ τού λιμένος κομισάσης αύ
τόν λέμβου.

Αύται ήσαν αί τελευταϊαι περί αύτού πληρο- 
φορίαι.

Τήν έσπέραν τής έπαύριον, μέχρι τής πέμ
πτης ώρας, δ Τούδωρ Βράουν δέν είχεν είσέτι 
φανή. Έν τούτοις δέν ήγνόει δτι είχε περατωθή 
ή έπισκευή τής μηχανής, δτι οί λέβητες είχον 
πληρωθή καί δτι δ απόπλους τής 'ΑΛάσχας 
δέν έμελλε νά βραδύνη. Ό  κυβερνήτης είχε 
προνοήση ν’ άναγγείλη τούτο είς πάντας,διέτα
ξε λοιπόν ν' άρθή ή άγκυρα.

Τό πλοϊον έμελλε νά λύση τό άπόγειον, δτε 
άκάτιον δλοταχώς έλαύνον έφάνη ερχόμενον έκ 
τής προκυμαίας. Πάντες ένόμισαν δτι έκόμιζε 
τόν Τούδωρ Βράουν· άλλά μετ’ ολίγον έγνώσθη 
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δτι έφερεν επιστολήν, πρός έκπληξιν πάντων, 
άπευθυνομένην είς τόν Έρικ.

Ό  Έρικ άνοίξας αύτήν είδεν δτι περιείχε 
άπλώς τό έπισκεπτήριον τού Δουριώ, έπιτίμου 
γενικού προξένου, μέλους τής Γεωγραφικής έται- 
ρίας, μετά τών λέξεων τούτων διά μολυβδίδος 
κεχαραγμένων ;

«Καλόν κατευόδιον ! . . .  Καλήν έπιστροφήν!. . »  
Ή  μέριμνα έκείνη τού συμπαθούς καί έγκριτου 

γέροντος γεωγράφου συνεκίνησε τον Έ ρικ, και 
δάκρυ άνέβλυσεν είς τούς οφθαλμού; αύτού. Ά -  
πολείπων τήν φιλόξενον εκείνην χώραν, ήν μό
λις άπό τριών ήμερων έγίνωσκεν, ένόμιζεν δτι ά- 
πέλειπε τήν ίδιαν αύτού πατρίδα. Ένέθηκεν 
είς τό σημειωματάριον αύτού τό έπισκεπτήριον 
τού Δουριώ, δι’ έλπίδος έχων δτι δ αποχαιρετι
σμός έκεϊνος τού γέροντος έμελλε νά τώ προξε - 
νήση ευτυχίαν.

Μετά δύο λεπτά ή ΆΛάσχα έξεκίνησε χω
ρούσα πρός τό στόμιον τού λιμένος. Την έκτην 
ώραν είχε διεκπλεύση καί δ πρωρεύς ηϋχετο κα
λόν κατευόδιον.

Ή το εικοστή τότε Φεβρουάριου· δ ούρανος 
ήτο αίθριος, δ δέ ήλιος είχε δύση είς τόν δρί· 
ζοντα δστις ήτο διαυγής, ώς μετά θερινήν ήμέ
ραν. Ά λ λ ’ έπήρχετο ή νύξ, έμελλε δέ νά ή 
σκοτεινή, διότι ή σελήνη θ’ άνέτελλε τήν δεκά- 
την ώραν. Ό  Έρικ φυλάττων κατά τήν πρώτην 
τετραωρίαν, έβάδιζεν ήσύχως έπί τού πρυμναίου 
καταστρυίματος, τψ> έφαίνετο δέ οτι μετά τού 
Τούδωρ Βράουν είχε συναπέλθη τό κακοποιόν 
πνεύμα τής αποστολής.

—  ’Εκτός άν τού καταιβή νά μάς ένταμώση 
είς τήν Μελίτην ή είς τό Σουέζ! είπε καθ’ 
έ αυτόν!

Ή το δέ δυνατόν τούτο,— πιθανόν μάλιστα —  
άν δ Τούδωρ Βράουν ήθελε ν' άποφύγή την μ.α- 
κράν περιδρομ.ήν ον έμ-ελλε νά έκτελέση ή Αλά
σκα δπως μεταβή είς Αίγυπτον.Έν ώ το πλοϊον 
θά περιέπλεε τήν Γαλλίαν καί τήν 'Ισπανίαν, 
ούτος, άν ήθελεν, ήδύνατο νά διαμείνη έπί έβδομά- 
δα  έν Παρισίοις καί νά προφθάση έπειτα την ' Α- 
Λάσχαγ Six  τού ταχυδρομικού τών Ινδιών είτε 
έν ’Αλεξανδρεία είτε έν Σουέζ, ή καί έν Ά δ εν , 
Κολόμβω τής Κεϋλάνης, Σιγγαπόρη ή Ύοκο- 
χάμα.

Ά λ λ ’ έπί τέλους τούτο ήτο άπλή πιθανότης. 
Τό πραγματικόν ήτο δτι έλειπε μακράν καί 
τούτο ήρκει οπως πάντες γίνωσιν εύθυμοι.

Δι’ δ τό περί τήν έκτην καί ήμίσειαν δείπνου 
ήτο πλήρες ζωής καί φαιδρότητος. Κ ατά τό 
έπιδόρπιον προέπιον υπέρ τής επιτυχίας τής απο
στολής, ήν έκαστος συγεδύαζε. κατά τέ μάλλον 
ή ήττον εύκρινώς έν τώ νώ αύτού, προς την α 
πουσίαν τού Τούδωρ Βράουν. Είτα δέ άνήλθον 
είς τό κατάστρωμα δπως καπνίσωσιν έν σιγάρον.

Ή
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Το σκότος της νυκτός η το βαθύ. Μακράν, | 
προς βορρχν, έφαίνοντο φωτοβολοϋντες οί φάροι 
τοϋ ακρωτηρίου του Άγιου Ματθαίου, του τών 
Μαύρων Πετρών, καί τοϋ Ούεσσάν. ΙΙρος νότον 
¿πίσω αύτών έφαίνετο το μέγα ακίνητον φως 
τοϋ Βεκτουράζ η το ύποτρεμον καί διαλεϊπον 
τού Τεβεννέκ. Τό μικρόν ακίνητον φώς τής από
κρημνου ακτής τοϋ Βεκτουράζ, όπερ φωτίζει δύο 
μ.όνον τομείς, ένα μεν 41 μοιρών έτερον δέ 30 
πρός δυσμάς, εΐχεν άγγελθή, τοϋθ’ όπερ άπε- 
δείκνυεν ότι ηύπλόουν. Καί πλαγίως 5 ’ ε"τι 
τής ' ΑΛάσχας, αριστερά, έλαμπεν ό φάρος τής 
νήσου Σέν, άκτινοβολών, άνά τέσσαρα δευτερό
λεπτα. Μέσος άνεμ.ος ύποπνέων έπετάχυνε τον 
δρόμον τού πλοίου, όθεν ολίγον παρεκυλίετο εΐ 
καί δ σάλος τής θαλάσσης ήτο ούχί μικρός.

Καθ’ ήν στιγμήν οί συνδαιτυμόνες άνήρχοντΟ 
εις τό κατάστρωμα ό επί τής υπηρεσίας είχε πε
ρατώσει την δρομομ.έτρησιν.

—  Δέκα κόμβους καί εν τέταρτον, ειπεν είς 
τόν κυβερνήτην χωρήσαντα πρός αυτόν όπως ίδη 
τό εξαγόμενον αυτής.

—  Ωραίος δρόμος! είς τόν όποιον δεν θά ήτο 
άσχημον νά έγινόμεθα συνδρομηταί διά πενήν
τα  ή εξήντα ήμέοας, είπε γελών ό ιατρός.

—  Πραγματικώς, άπεκρίθη 6 κυβερνήτης, έν 
τοιαύτη περιπτώσει δεν θά εϊχομεν ανάγκην νά 
καύσωμεν πολλά κάρβουνα διά νά φθάσωμεν 
εί; τόν Βερίγγειον πορθμόν.

Τοιαύτα δ ’είπών άφήκε τόν ιατρόν καί κατήλ
θε πάλιν είς τόν θάλαμόν του. Έκεΐ δ ’ έξέλεξεν, 
από μεγάλης σκευοθήκης ανοικτής ύπό τά  βα
ρόμετρα καί τά  ναυτικά ώρολόγια, χάρτην ον 
άνέπτυξεν έπί τοϋ γραφείου αύτού, ύπό τό έντο
νον φώς πελώριας λυχνίας άπό τού ορόφου κρε- 
μαμένης. Ό  χάρτης ούτος ήτο τοϋ βρετανικού 
ναυαρχείου δεικνύων πάσαν την θαλασσίαν χώραν 
ήν είχε τέως διανύση ή ΆΛάσχα μ.εταξύ τής 47 
καί 49ης μοίρας βορείου πλάτους τής 4ης καί 5ης 
μοίρας δυτικού μήκους τοϋ Γρήνβιχ. Ό  χάρτης 
ειχεν επιφάνειαν ένος τετραγωνικού μέτρου περί
που. Αί άκταί, αί νήσοι, τά  ακίνητα ή περιστρο
φικά των φάρων πυρά, αί σύρτεις, τά βάθη ώς 
καί αί διευθύνσεις ήσαν λεπτομερώς σεσημειωμέ- 
να. Διά τοιούτου χάρτου καί πυξίδος μόνον καί 
παιδίον ε’ τι ήδύνατο ίσως νά κυβερνήση τό μέ- 
γιστον τών πλοίων έν τοϊς έπικινδύνοις ούχ ήτ- 
τον παραλίοις τούτοις έν οίς πρό μ-ικρού ε”τι έγκρι
τος αξιωματικός τοϋ γαλλικού ναυτικού, ό ύπαρ
χος Μάζ, ό έξερευνητής τοϋ Νίγηρος άπώλετο, 
αυτάνδρου ναυαγησάσης τής ΜαγΙσσης , μετ’ 
άλλα πλοία τήν αυτήν σχόντα τύχην.

Κατά τύχην ό κυβερνήτης Μαρσίλας ουδέ
ποτε είχε πλεύση τήν θάλασσαν έκείνην. Πράγ
ματι δέ μόνη ή  ανάγκη τοϋ νά προσορμισθή είς 
Βοέστην ήγαγεν αυτόν, είδ’ άλλως 0ά διήρχετο

πελάγιος. Μόνον λοιπόν έκ συντόνου μελέτης 
τού χάρτου ήδύνατο νά πεισθή ότι ή ΆΛάσχα 
ηύπλόει. ’Αλλά τό πράγμα έφαίνετο άπλούστα- 
τον. Άπολείπων αριστερά τό Ποαντουβάν, τό 
Βεκτουράζ καί τήν νήσον Σέν, οπού κατά .τόν 
θρύλον διέτριβον αί έννέα Δρυάδες, σχεδόν πάν
τοτε κεκαλυμμένην ύπό τών ψεκάδων τών βρυ- 
χωμένων κυμάτων, ήρκει νά πλεύση ευθύ πρός 
δυσμάς όπως άναστρέψη πρός νότον ώς άνήγετο 
είς τό πέλαγος. Τό ακίνητον φώς τοϋ φάρου τής 

| νήσου έδείκνυεν εύκρινώς τήν θέσιν αυτής, κατά 
τόν χάρτην δέ, μεΐον τοϋ τετάρτου τοϋ μιλλίου 
πρός δυσμάς τοϋ φάρου τούτου.ή νήσος άπέληγεν 
άποτόμως είς άπορρώγα; βράχους, περιβαλλόμε
νη ύπό έλευθέρας θαλάσσης βαθυνομ,ένης αμέσως 
μέχρις έκατόν μέτρων. Τό πρός καθορισμόν τής 
διευθύνσεως σημεϊον τούτο ήτο πολύτιμον κατά 
τήν ζοφεράν έκείνην νύκτα, ό δέ κυβερνήτης με
τά λεπτομερή έξέτασιν τού χάρτου άπεφάσισε νά 
προσέγγιση αυτό πλειότερον ίσως παρ’ όσον θά 
έπραττεν έν πλήρει ημέρα, τουτέστι νά άναπλεύ
ση τρία ή τέσσαρα μίλλια πρός τό πέλαγος. ’Α
νήλθε λοιπόν είς τό κατάστρωμα, έπεθεώρησε τήν 
θάλασσαν καί είπε είς τόν Έρικ νά διευθύνη τό 
πλοΐον είκοσιπέντε μοίρας νοτιοδυτικώς.

Ή  διαταγή έκείνη έξέπληξε τόν νέον -ύπαρχον.
—  Νοτιοδυτικώς, είπατε ; ήρώτησε μετά σε

βασμού νομίσας ότι κακώς είχεν άκούση
—  Είπα νοτιοδυτικώς, έπανέλαβε ολίγον τι 

ξηρώς δ κυβερνήτης. Μήπως δέν σάς άρέσκει ή 
διεύθυνσις αύτη ;

— Ά φ ’ ού μ ’ έρωτάτε, κύριε κυβερνήτα, πρέ
πει νά σάς δμολογήσω ότι δέν μού άρέσκει, είπε 
πεπαρρησιασμένως δ 'Ερικ. θ ά  έπροτίμων νά 
πλεύσωμεν έπί πολύ άκόμη πρός δυσμάς.

—  Πρός τ ί ; .  . . Δεά νά χάσωμεν άνωφελώς 
καί άλλην μίαν νύκτα;

Ό  τόνος τοϋ κυβερνήτου δένέπεδέχετο άντίρ- 
ρησιν, δ Έρικ λοιπόν έδωκε τήν διαταγήν ήν 
είχε λάβη.

Έπί τέλους ¿πλοίαρχος ήτο πεπειραμένος ναυ
τικός, καί είς τήν γνώμην αύτού ήδύνατο πλήρη 
νά έχη πεποίθησιν.

"Οσον μικρά δέκαί άν ήτο ή αλλαγή τής διευ- 
θυνσεως ήρκεσεν όπως μεταβάλη τόν πλούν τού 
πλοίου. Ή  ΆΛάσχα ήρξατο σφοδρώς παοακυ- 
λιομένη, είς έκάστην δέ περίδίνησιν ή πρώρα 
έβυθίζετο είς τό ύδωρ. ΓΙέριξ αυτής ήκούετο ύπό- 
κωφός τις παφλασμός κυματίων έπαφριζόντων. 
Τό δρομόμετρου έδείκνυε δεκατέσσαρας κόμβους, 
έπειδή δέ δ άνεμος καθίστατο σφοδρότερος, δ 
"Ερικ έκρινε φρόνιμον νά διατάξη νά δέσωσι δύο 
σειράς ιστίων.

Ό  ιατρός καί δ Βρέδεζορδ ύπό αιφνίδια; 
ναυτίας καταληφθέντες δέν έβράδυναν νά κα- 
τελθωσιν είς τούς θαλαμίσκους αύτών. Ό  κυβερ-
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νήτης, βχδίσας έπί τινα λεπτά έπί τοϋ κ ατα 
στρώματος, κατέβη έπίσης.

’Αλλά μόλις έφθασεν είς τόν θάλαμόν του 
προσέδραμεν δ Έρικ έσπευσμένως.

—  Κυβερνήτα, είπεν δ νέος, ακούω πρός τ ’ 
αριστερά υπόπτους κρότους. Νομίζει κανείς οτι 
είνε κύματα συντριβόμενα επάνω είς βράχους ! . .  
Επομένως άναγκάζομ.αι νά σάςείπω ότι κατά 
τήν γνώμην μου πλέομεν έπικίνδυνον δρόμον.

— · ’Επιτέλους, κύριε, αύτή ή ανησυχία σας 
είνε ανυπόφορος! άνέκραξεν δ κυβερνήτης. Ποϊον 
κίνδυνον φοβεισθε άφ’ ού άπέχομεν άπό τούς 
βράχους τρία μίλλια σωστά άν όχι τέσσαρα ;

Άνυπομόνως δέ διά τού δακτύλου έδείκνυεν 
έπί τού άνεπτυγμένου έπί τού γραφείου αύτού 
χάρτου τήν νήσον Σέν, ήτις ήνωρθοϋτο ώς 
φρουρός είς τό έσχατον άκρον τού ακρωτηρίου τής 
Βρετάνης.

Ό  "Ερικ παρηκολούθησε διά τού βλέμματος 
τήν διεύθυνσιν τοϋ δακτύλου έκείνου- είδε δ  εύ- 
κρινώς τώ όντι οτι ούδείς κίνδυνος έσημειοϋτο 
έν τοϊς πέριξ τής νήσου ύπό βαθέων ύδάτων π ε - ' 
οιβκλλομένης. Τά σημεία έκεΐνα ήσαν καθησυ- 
χαστικώτατα. Ά λ λ ’ έν τούτους δέν ήτο φρε
ναπάτη δ κρότος έκεΐνος τών θραυομένων κυμά
των, δν είχεν άκούση άριστερόθεν, δηλαδή ύπό ' 
τόν άνεμον καί κατ’ ακολουθίαν έκ μικράς άπο- 
στάσεως.

Παράδοξον πράγμα, οπερ δ Έρικ μόλις έ- 
τόλμα νά δμολογήση πρός έαυτόν τώ έφαίνετο 
ότι τό περίγραμμα τών ακτών, δπερ είχε πρό 
οφθαλμών ήτο ολως διάφορον τής φοβεράς είκό- 
νςς ήν ή μνήμη αυτού είχε τηρήση περί τών πα
ραλίων τούτων, ώς είδεν αυτά πεοιγραφόμενα 
έν ταϊς γεωγραφίαις. Ά λ λ ' ήτο δυνατόν ν' άν- 
τιτάξη έντύπωσιν φευγαλέαν, αόριστον άνάμνη- 
σιν πρός τό θετικόν καί άκριβές γεγονός όπεο α 
ποτελεί χάρτης τοϋ βρετανικού ναυαρχείου ! . .  Ό  
Έρικ δέν έτόλμησεν. Οί χάρται τούτον ακριβώς 
εχουσι τόν προορισμ-όν, νά προφυλάττωσι τούς 
ναυτιλλομένους τής πλάνης τής μνήμη; αύτών. 
Χαιρετίσας λοιπόν τόν πλοίαρχον άνήλθε πά
λιν είς τό κατάστρωμα.

'Αλλά πριν θέση τόν πόδα έπί τής γεφύρας 
αντήχησε κραυγή :

—  «Ύφαλος δεξιά !» ήν έπηκολούθησεν άμέ- 
σο>ςέτέρα : «ύφαλοςαριστερά !»

Ηκούσθη τότε έκ τού καταστρώματος συριγ- 
μός συνοδευθείς ύπό σφαδχσμοϋ τοϋ πλοίου καί 
σειράς χειρισμών άλλεπαλλήλως έκτελεσθέντων. 
Ή  ΆΛάσχα έπέσχε τόν πλούν είς τά  όπίσω πα- 
λινδρομ.ήσασα. . . Ό  κυβερνήτης ώρμησεν είς 
τήν κλίμακα.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκουσε κρότον δμοιά- 
ζοντα πρός έπιτριβήν έλκήθρου έπί τής χιόνος. 
Αίφνης τρομερός τιναγμός κατέρριψεν αύτόν ϋ-

πτιον συγκλονήσας τό πλοϊον άπό τής τρόπιδος 
μέχρι τού άκρου τών ιστών ! . .  Είτα δ ’ έπήλθε 
σιγή καί ή ΆΛάσχα έμεινεν άκίνητος.

Είχε σφηνωθή μεταξύ δύο ύφαλων.
Ό  κυβερνήτης Μαρσίλας καθημαγμένος τήν 

κεφαλήν έκ τής πτώσεως άνηγέρθη όπως άνέλθη 
είς τό κατάστρωμα- απερίγραπτος σύγχυσις έ- 
πεκράτει έπ’ αύτού. Περιδεείς οί ναύται είσώρ- 
μων είς τάς ακάτους. Τά κύματα συνερρήγνυντο 
μανιωδώς κατά τοϋ νέου τούτου σκοπέλου δν άν- 
τέτασσε κατ’ αύτών τό ναυαγήσαν πλοϊον. Οί δύο 
φωτοβόλοι οφθαλμοί τής νήσου Σέν άμειλίκτως 
έπί τήν ΆΛάσχαr  άτενίζοντες έφαίνοντο μεμ- 
φόμενοι αύτήν ότι ένέπεσεν είς τόν κίνδυνον δν 
ούτοι καθήκον είχσνν’ άναγγελλωσιν είς τούς πα- 
ραπλέοντας. Ό  Έρικ ορθός έπί τής γεφύρας καί 
πρός τά  δεξιά κύπτων προσεπάθει νά διάσχιση 
τήν σκοτίαν διά τού βλέμματος καί έξακριβώση 
τό μέγεθος τού κινδύνου.

—  Έπί τέλους κύριε, τί συμβαίνει ; άνέκρα
ξεν δ κυβερνήτης τεταραγμένος είσέτι έκ τής 
πτώσεως αύτού.

—  Συμβαίνει, κύριε, ότι διευθυνθέντες νο- 
τιοδυτικώς, κατά τάς διαταγάς σας, έπέσαμ,εν 
έπί υφάλων ! άντεϊπεν δ Έρικ.

Ό  κυβερνήτης Μαρσίλας οΰδέ λέξιν άπήντη- 
σε. Τί ήδύνατο νά είπη ; Στραφείς δέ διηυθύν- 
θη πρός τήν κλίμακα.

Τραγική μέν ήτο ή κατάστασις τών ναυαγών, 
άλλ’ δ κίνδυνος δέν έφαίνετο έπικείμενος. Αύτή 
ή άκινησία τοϋ πλοίου, ή παρουσία τών δύο 
φάρων, ή γειτνίασες τής στερεά; έναργώς μαρτυ- 
ρουμένη ύπό τών βράχων έν οίς είχεν ένσφιχθή ή 
'ΑΛάσχα, πάντα ταϋτα στυγνόν μόνον καθίστων 
τό δυστύχημα τούτο άλλ’ ούχί καί φοβερόν. Ό  
Έρικ, τό καθ’ έαυτόν, τούτο ρ.όνον έξήγε τό πό
ρισμα, ότι άδύνατος πλέον κατέστη δ πλοϋς καί 
ότι άπώλεσε τήν ευκαιρίαν νά έπανεύρη τόν Π α
τρίκιον Όδόνογαν ! . . .

'Αλλά μόλις έκστομ,ίσας τήν δριμεϊάν πως 
πρός τόν πλοίαρχον άπάντησιν, ήν ύπηγόρευσεν 
αύτώ ή πικρία ής ήτο πλήρης ή καρδία του, 
μ.ετεμελήθη. Κατήλθε λοιπόν τής γεφύρας είς 
τό κατάστρωμα ζητών διά τού βλέμματος τόν 
πλοίαρχον, σκοπών νά παραμυθήση καί θαρρύνη 
αύτόν, εί δυνατόν.

Ά λ λ ' δ κυβερνήτης είχε γίνη άφαντος, πριν 
ή δέ παρέλθωσι τρία λεπτά πυροβολισμός ήκού- 
σθη έν τώ θαλάμω αύτού.

Ό  "Ερικ προσέδραμεν έν σπουδή. Η θύρα 
ήτο έσωθεν κεκλεισμένη, δ δ ’ ύπαρχος διέρρηξεν 

I αύτήν διά λακτίσμ.ατος.
Ό  κυβερνήτης Μαρσίλας εκειτο εκτάδην έπί 

τού τάπητος, συντετριμμένον ε’χων τό κρανίον, 
καί πολύστροφον κρατών έν τή δεξιά.

Έ ξ ίδιου σφάλματος ίδών ναυαγήσαν τό πλοϊον
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είχεν άποκτείνη εαυτόν, δ θάνατος δ ’ Ιπήλθεν 
άκαριαίως. Ό  Ιατρός καί ό Βρέδεζορδ δραμόντες 
μετά τόν νέον ύπαρχον εύρον νεκρόν τόν πλοίαρχον.

Ά λ λ ’ δ χρόνος δεν ήτο άρμ.όδιο; ττρός ματαίου; 
σχετλιασμούς. Ό  Έρικ άφείς εις τούς δύο φίλους 
του την φροντίδα του ν’ άνεγείρωσι τό πτώμ,α 
του πλοιάρχου καί άποθέσο.σιν εις την κοίτην, 
άνήλθεν εις τό κατάστρωμα, ώς ήτο τό καθή
κον αΰτοϋ, ¿¡πως μεριμνήση περί της σωτηρίας 
του πληρώματος.

Έν (ό διήρχετο πρό του θαλαμίσκου του Μα- 
λαρίου, δ αγαθός δημ.οδιδάσκαλο; άφυπνισθείς 
ΰπο τής ακινησίας του πλοίου καί του πυροβολή- 
ματος, ήνοιξε την θύραν καί έξήγαγε την λευ- 
κότριχα αύτοϋ κεφαλήν,φορούσαν τόν άπαραίτη - 
τον εκείνον εκ μαύρης μετάξης σκούφον.’Από 
τής Βρέστης ύπνωττεν άκαταπαύστως καί ούδέν 
είχε νοήση των συμβάντων.

—  Τί τρέχει;.. .  τί τρέχει;. .  . ήρώτησεν ήρεμα.
—  Τί τρέχει; άπήντησεν δ Έρικ. Ή  Α.Ιά- 

σκα έ'πεσεν έ'ξω καί δ πλοίαρχος ηΰτοχειριάσθη.
—  " Ω ! άνέκραξεν δ Μαλάριος κατάπληκτος. 

Αλλά τότε, παιδί μου, έναυάγησε καί ή απο
στολή μας ! .  . .

—  Αύτό, αγαπητέ μοι διδάσκαλε, είνε άλλο 
ζήτημα, είπεν δ Έρικ. ’Εγώ δέν άπέθανα, εφ’ 
οσον δέ μου μένει καί ή ελάχιστη πνοή ζωής, 
θά λέγω : Έμ.πρός!

(Έπετ«ι συνέχεια.)

Η ΙΔΙΠΤΙΚΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ 
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Αί χ υ ρ ία ι  τοϋ  Γ ολγοθά .

[Συνέχεια· fíe σελ. 332 ]

Εισερχόμενοι εις τό δεύτερον πάτωμα, κ ατα - 
νοούρ,εν οτι τό νοσοκομεϊον προώρισται ν’ αύξήση 
καί να περιλάβη πλείονας αρρώστους. Τώ οντι, 
τά  πάντα έκεϊ είναι πρόσκαιρα. Ό  κεντρικός 
διάδρομος καί οί θάλαμοι χωρίζονται διά σανι
δωμάτων, δυναμένων ευκόλως νά άφαιρεθώσιν, 
ϊνα σχηματισθή δεύτερον ύπνωτήριον εΰρύ καί 
άριστα φωτιζόμ.ενον. Προς τό παρόν καί έως ου 
εςεύρωσι πόρους, τό πάτωμ,α τούτο κατοικείται 
ύπο των ενοίκων κυριών, ας δυνάμεθα νά όνο- 
μάσωμεν καί ύποτρόφους, καθότι ού μόνον περι- 
θάλπουσι τάς έκ καρκίνου πασχούσας, διευθύ- 
νουσι την των αναγκαίων προμήθειαν, έπιτηροϋσι 
την λιναποθήκην, τό πλυντήριον, καί τήν κατα
σκευήν των επιδέσμων καί των σπληνίων, ση- 
μαίνουσι τόν κιόδωνα τής έγέρσεως, κρατούσι 
τούς λογαριασμούς καί τήν αλληλογραφίαν, συμ
φωνούσε μετά των προμηθευτών, παρακάθηνται 
ταίς άρρώστοις κατά τήν ώραν τού θανάτου, νε
κρά; δέ τά ; πλύνουσι, τ ά ; σαβανούσι, τάς συνο-

δεύουσιν εις τήν εκκλησίαν, άλλά καταβάλλουσι 
καί τροφεία, ώς περιηγήτοιαι τής αγαθοεργία; 

| καταλύσασαι έν τω μ,εγάλω ξενοδοχείω τής φι
λανθρωπίας. ΓΙαρά των άρρωστων ούδεμία ζη 
τείται ποτέ άντιμ.ισθία, άλλ’ αί νοσοκόμοι πλη- 
ρόνουσι τό δικαίωμα τού νά ζώσι παρ’ αύταϊς 
καί τού νά έγείρωνται τήν νύκτα πρός περίθαλψιν 

1 αυτών. Οί θάλαμοι τών κυριών είναι φαιδροί καί 
πλήρεις ζωής, οΰδέν έχοντες τής στυγνής κανο
νικότητες, ήτις είναι πολλάκις τοσούτον θλιβερά 
έν τοίς μοναστηρίοις τών θρησκευτικών σωμα
τείων.

Έκάστη τών ένοικων κυριών διασκευάζει τό 
δωμάτιόν της κατά τό δοκούν αυτή. Αί κλίναι 
έκ μαονιού, έχουσι καλήν στρωμνήν, εφ’ ής κα
λός ύπνος δύναται νά έπανορθώση τάς έξηντλη- 
μένας δυνάμεις. Τπάρχουσι δέ έν τοίς δωμα- 
τίοις έκείνοις καί παραπετάσματα πολύπτυχα 
καί τράπεζαι κεκαλυμμέναι υπό κομψών αντικει
μένων, εις ιόν τήν χρήσιν τοσούτον άρέσκονται 
αί γυναίκες. ’Από τών τοίχων κρέμανται προσω
πογραφία! διηνεκώς άναμ,ιμνήσκουσαι τούς άπόν- 
τας, χειρόκτια δέ έρριμένα επί τραπεζίου ή 
πίλος έκ μ,αύρων τριχάπτων καί έλαφρά τις όσμ.ή 
ίου, καθιστώσιν έτι καταφανεστέραν τήν άντί- 
θεσιν μεταξύ έξεων πολυτελών καί καθηκόντων, 
τά  δποία ήθελον πτοήσει πλείστων άνδρών τά ; 
καρδίας. Έ κ τού βάθους τού φαρμακείου καί τού 
ύπνωτηρίου τών αρρώστων έξέρχεται όσμή φανι- 
κού όξέο; έπαναφέρουσα εις τήν μνήμην τήν 
πραγματικότητα. Τό δεύτερον πάτωμ.α είναι δ 
τόπος τής πρόσκαιρου άναπαύσεως, κάτω είναι δ 
τόπος τής έργασίας, τής αηδίας, ήν όφείλουσι 
νά ϋπερνικήσωσι, τής διαρκούς θυσίας. ’Εκεί, αί 
κυρίαι τού Γολγοθά, αί χήραι διδάσκονται διά 
τής πείρας, ¿¡τι αί θλίψεις πραυνονται άφ’ έ- 
αυτών καί καθίστανται ήττον δριμεΐαι ¿¡ταν σύν
τροφον έχωσι τό καθήκον τού ανακούφιζε ιν τούς 
πάσχοντας, πείθονται δέ οτι δ άριστος τρόπος 
τού μή ένδιατρίβειν περί τάς ιδίας άλγηδόνας, 
είναι τό άείέχειν έν νω τάς άλγηδόνας τών άλλων.

Εις τό τελευταΐον πάτωμα κατοικούσιν αί ύ- 
πηρέτριαι, νέαι ώς έπί τό πλεΐστον, εξ άφοσιώ- 
σεως ύπηρετούσαι καί ούδεμίαν λαμβάνουσαι άν- 
τιμισθίαν, φέρουσι δέ ένδυμα δμοιόμορφον, κατ’ 
έμήν γνώμην, ύπέρ τό δέον δμοιάζον πρός τό μο
ναχικόν, καθόσον άρμόζει νά διατηρήση τό ί
δρυμα τόν δλως λαϊκόν αυτού χαρακτήρα. Αί 
ϋπηρέτριαι αύται κοιμώνται εντός κοινού ύπνω- 
τηρίου καί συναθροίζονται εις κοινήν αίθουσαν, 
έν ή βλέπω ραπτικά; μ.ηχανάς- διορθούνται δέ 
έκεΐ αί σινδόνες καί ράπτονται άπόμακτρα καί 
τυλίσσονται οί άρτι πλυθέντες έπίδεσμοι, ¿¡πως 
χρησιμεύσωσι τήν επαύριον. Τά τρία ταύτα 
πατώματα είναι έκτισμένα έπί μεγάλου υπογείου 
ήσφαλτωμένου, περιέχοντος τάς συσκευάς ένός
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θερμαγωγού καί ένός αεραγωγού, τό μαγειρεϊον 
έκ χαλκωμάτων άπαστράπτον, την αποθήκην 
τών έδωδίμων, τό όπωροφυλάκιον, όπερ μοί ε- 
φάνη παγετώδες, καί τό καθ’ υπερβολήν ψυ
χρόν έστιατόριον τών ένοικων κυριών.

Τό κατάστημα, μόλις έγκαινισθέν, ολίγου δεΐν 
κατεστράφη ύπό πυρκαϊάς. Τήν νύκτα τής 17 
Δεκεμβρίου 1881 τό πύρ διεδόθη εις έργοστά- , 
σιον τηλεγραφικών κάλων συνεχόμενον μετά τής 
οικίας τών κυριών τού Γολγοθά. Μία τών κυριών 
άφυπνισθείσα εις τάς 2 μετά τό μεσονύκτιον, ώς 
έκ τής δυνάμεως τών φλογών, άνήγγειλε τόν | 
κίνδυνον σημ.αίνουσα έπανειλημ.μένως τον κώ- ι 
δωνα τής έκκλησίας, πάσαι δέ ταχέως έγερθεί- 
σαι, έκλεισαν τά  φωταεριόμετρα, άνέωξαν τούς 
κρουνούς τών λουτήρων, άφύπνισαν καί ενέδυ
σαν έν σπουδή τάς άρρώστους, ϊνα έν ανάγκη τας 
μεταφέρουσιν αλλαχού. Εις τάς δ  τής πρωίας, 
οί πυοοσβέσται κατώρθωσαν νά κατασβέσωσι 
τά πύρ, τή βοήθεια τής άτμοκινήτου αντλίας 
τού Πασσύ. Μόνοι δέ οί εξωτερικοί τοίχοι τού 
καταστήματος ήμαυρώθησαν καί έκάησαν, ευ
κόλως έπισκευασθέντες, άλλ.’ δ φόβος ύπήρ,ε μ.έ- 
γας καί ή άνάμνησις τής τρομερά; εκείνης νυ- 
κτός δέν έξέλιπεν έκ τής μνήμης τών ένοικων 
κυριών.

Μέχρι τούδε περιέγραψα μ.όνα τά  παραρτή
ματα, ¿¡που εύρίσκονται αί ύπηρετριαι και τα 
τής υπηρεσίας του κυρίου καταστήμ.ατος, το δ- 
ποίον συνίσταται εις τό ύπνωτήριον, εν ω πα- 
σχουσι καί άποθνήσκουσιν αί ύπο καρκίνου προς- 
βεβλημέναι. Τούτο δύναται νά όνομασθή καί 
αίθουσα τού έσχατου εΰχελαίου, καθότι είναι δ 
προθάλαμ.ος τής άναπαύσεως, ές ου αί κατακλι- 
νόμεναι δέν έξέρχονται είμή μόνον ϊνα άπελθω- 
σιν εις άλλ.ον κόσμ.ον, δπου τά  όξέα έλκη και οί 
διαβρωτικοί έρπητες είναι άγνωστοι. Είκοσι πε
ριέχει κλίνας, συνέβησαν δέ τώ  1882 είκοσι ες 
θάνατοι. Ό  άκάμ.ατος θεριστής μένει εκεί διαρ
κώς καί δέν παύει κόπτων. Δια τα ; έκεϊ εύρι- 
σκομένας δυστυχείς, άς παρεμόρφωσαν τα έ'λκη 
καί τά  οιδήματα, δ θάνατος είναι δ ποθουμενος 
έξαφανισμός σαρκός κατά κόρον βεβασανισμένης 
καί ή άπελευθέρωσις ψυχής, εις ήν πάσα έπι- 
τρέπεται έλπίς, προσεγγίζοντα δέ άτενίζουσιν 
αυτόν μετά χαράς. Μία έξ αύτών μοί έλεγεν 
ώς δ Άλφιέρης αΰτη είχεν έπί τού προσώπου | 
il pallor della  m orte  e  la Speranza, τήν ώ- 
χρότητα τού θανάτου καί την έλπίδα——« Α
φού εϊμ.αι άνίατος διατί νά. μ.ή τελειώσω ευθύς;» 
Τό νοσοκομεϊον τούτο άποτελεϊ κλινικήν καρ
κίνων πλουσιωτάτην, δ δέ έπισκεπτόμενος τας 
δυστυχείς ταύτας ιατρός κ. Εύγένειος Λεγραν 
ε'χει πρό τών οφθαλμών αντικείμενα μελέτης 1 
καί παρατηρήσεων, ών ή ποικιλία είναι όντως 
απελπιστική. Ή  φύσις είναι ανεξάντλητος εις

τήν έφεύρεσιν τών βασάνων, άς έπιβάλλει ειί 
τού; άνθρώπους— οΐτινες ευτυχώς είναι θνητοί—  
ώσεί προσεπάθει νά πτοήση τήν φιλανθρωπίαν. 
Ά λ λ ’ εις μ άτη ν  δσω είδεχθεστέρα καί φρικω- 
δεστέρα είναι ή νόσος, τόσω γενναιοτέρα καί 
δραστηριωτέρα καθίσταται καί ή εύποιία. Καί- 
τοι δέ φοβερού όντως τού έργου, ούδεμ.ίαν έπτό- 
ησε ποτέ τών κυριών τού Γολγοθά.

Αί κλίναι καταλλήλως ήραιωμέναι, περιβάλ
λονται ύπό λευκών παραπετασμάτων. Μορφαί 
άλλόκοτοι φέρουσαιέπιδέσμ.ους, ου; βρέχει αιματο
ειδής ίχώρ, κρύπτονται έν μ.έρει εις τά προσκε- 
φάλαια. Είναι αί άρρωστοι. Διατί ή ζωή έπιμέ- 
νει μή έγκαταλείπουσα τήν άποσυντεθειμένην 
ταύτην ύλην ; Διερχόμενος ενώπιον τών κλινών 
έκείνων, ών ή θέα είναι μ,άλλον άξιοθρήνητος 
τών πλακών τής M orgue 1) έπί τών δποίων κεΐν- 
ται σώματα άναίσθητα ήδη, ένεθυμήθην την 
εκδρομήν μου εις τά  κοιμητήρια τής Δαμασκού, 
δτε έζήτησα μεταξύ τών τάφων τήν καλύβην, 
έν ή έζων οί λεπροί, έβραΐοί τε καί ’Οθωμανοί, 
μ,ακράν .τής πόλεως κεκλεισμ,ένοι καί μακράν τών 
άνθρώπων, οϊτινε; μετά φρίκη; άπεστρέφεντο. Οί- 
δηματώδεις καί λέπεσι κεκαλυμμένοι, ψάλλοντε; 
δέ Ορηνωδίας άνευ λέξεων, διότι δ ουρανίσκος 
αύτών ήτο κατεστραμμένος καί έκτείνοντες χεϊ- 
ρα έστερημένην δακτύλων, διότι τά οστά των 
είχον πέσει καί ύψούντες τήν κεφαλήν ϊνα ίδωσι, 
διότι έξωγκωμ.ένα βλέφαρα ε"φραττον τούς όφθαλ- 
μ,ούς των, έσήποντο όλοι δμού έν τοιαύτη δυσω
δία, ύίστε οί κύνες ώρύοντο καί έφευγον, ευθύς ώς 
έπλησίαζον. Κ ατά  τήν έποχήν εκείνην, (1 σε- 
πτεμβρίου 1850) εις μόνος άνθρωποςήρχετο προς 
παρηγοριάν καί βοήθειαν αύτών, δ ηγούμενος 
τών λαζαριστών, άδιαφορών προς το ύπο τού 
Μ<οάμ.εθ ρηθέν: «Άπόφευγε τόν λεπρόν, ώς άπο- 
φεύγεις τόν λέοντα.»

Δέν ύπάρχουσι λεπραί έν τω  νοσοκομ-είω τού 
Γολγοθά, καθότι ή λέπρα έξέλιπεν ήδη έκ Γ αλ 
λίας, ήν τοσούτον έμάστισε. Κ ατά την 14ην 
έκατονταετηρίδα ύπήρχον δέκα έννέα χιλιάδες 
λεπροκομ-εϊα έν Εύρώπη, έξ ών δύο χιλιάδες έν 
Γαλλία.Τήν σήμερον δέν τελείται πλέον ή νεκρώ- 
σιμ.ος άκολουθία ύπέρ τού ζώντος λεπρού, ούδέ 
δδηγούσιν αύτόν έν πομπή μέχρι τής καλυβης 
του ψάλλοντες τάς ύπέρ τών κεκοιμημένων εύχάς 
καί παραδίδοντες αύτω κρόταλον, τό δποϊον όφεί- 

¡ λει νά κρούη, όπως καταδεικνύη την παρουσίαν 
του. Ό  X av ier de M aistre ήθελε μάτην κατα
ζητήσει τόν λεπρόν έν τή κοιλάδι τής Άόστης· 
δέν ύπάρχει πλέον έκεϊ. Ά λ λ ά  πού υπάρχει ; Λέ- 

εται οτι εύρίσκεται έτι εν τισι χωρίοις τής Ε λ- 
ετίας, τής Νορβηγία; καί τής Σουηδίας. Έ γώ ,

<) Morgue, Α'βονσα καρά ώ ν Σηχοάνιν, όπον έχτίβενεαι 
ί οί εύρεΟίντες νεχροί._____________'
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έκτος της Δαμασκού, είδον λεπρούς έν Ρόδω, έν | 
'Ιερουσαλήμ, εν Ναπλούζη, έν Βιρκέτ— ε λ — Κα- 
ρούα καί έν Κατανζάρω τής Καλαβρίας, εις τάς 
άκτάς του κόλπου Σκουιλάτσε.

Καίτοι άλλοίαι αί νόσοι, ας περιθάλπουσιν έν 
τώ νοσοκομείω τής όδοϋ Λουρμέλ, δέν είναι ήτ- 
τον τής λέπρας αποτρόπαιοι. ΙΙρέπει να ε'χωμεν 
τήν γενναιότητα να άτενίσωμεν αύτάς κατά πρό- 
σωπον διά να έκτιμήσωμεν κατ’ αξίαν την Οαυ- 
μασίαν όντως άφοσίωσιν των κυριών του Γολγοθά. 
"Ας τύχω λοιπόν τής συγγνώμης του αναγνώστου, 
έφιστών την προσοχήν αύτού επί αντικειμένων το- 
σούτω μάλλον άξιων οίκτου, καθόσον καί μόνη 
ή θέα αύτών προξενεί αηδίαν. Ή  τό ύπνωτήριον 
διαπνέουσα όσμή τού φανικού οξέος περιβάλλει 
τάς κλίνας Si' ατμόσφαιρας απολυμαντικής κα- 
ταδεικνυούσης, ÓTt εισερχόμενα εις τό βασίλειον 
των οξέων ελκών. Τινές τών αρρώστων δέν κα- 
τάκεινται εκτάδην, άλλά κάθηνται καί ασχο
λούνται περί ευκολον τινά εργασίαν μη στερού
μενα·. έντελώς μικράς τίνος ρώμης καί δυνάμε- 
ναι έν εύδία νά περιπατήσωσιν ολίγον εις τάς 
δενδροστοιχίας τοΰ κήπου. Επίδεσμος ένεκα τοΰ 
ΰπ' αυτόν μοτοϋ πολλαχοϋ έξωγχωμένος, διαι
ρεί εις Suco τό πρόσωπόν τιυν. Τά βλέφαρα είναι 
έρυθρά, οί οφθαλμοί ανήσυχοι, τά χείλη πελιδνά, 
ΰπομέλανα οίδήματα κηλιδοΰβι τό Sέpμa τών 
σαρκών· έάν άφαιρεΟώσιν οί έπίδεσμοι, βλέπετε 
τό κακόν έν όλη τή φρίκη αΰτοϋ είναι ή σαρκο
βόρος φaγέSaιva, ήτις καταβιβρώσκει κατά προ- 
τίμησιν τό πρόσωπον. "Οταν ό Μεσαίων έβλεπε 
τό άποτρόπαιον έκεϊνο έλκος άνεφώνει « N oli 
m e tangere ! Μή μου άπτου !»  Βραδέως, ώσ- 
τις γαστρίμαργος εΰχυλον άπογευόμενος έδεσμα, 
έφαγε τήν ^ίνα, ήτις είναι ήδη δί; σκελετού ζών- 
τος, ύγροΰ καί αίυ-άσσοντος. Δύω τών ούτω πα- 
ραμεμορφωμένων δυστυχών λαμβάνουσιν έτι ταμ- 
βάκον, είσάγουσαι αύτόν εις τήν πληγήν έκείνην 
τήν άπογυμνούσαν τά  οστά καί άποκαλύπτουσαν 
τάς έσωτερικάς μεμβράνας. Αρχαία τις παρά- 
δοσις σώζεται έν τοίς ήμετέροις χωρίοις. Οί χω
ρικοί θεωροϋσι τόν έπίμονον τούτον καί διαβοωτι- 
κόν έ'ρπητα ώς θηρίον, τό όποιον έχει ανάγκην 
σιτίσεως, στερούμενον δέ τροφής, καταστρέφει 
τόν άνθρωπον. Ώ ς έκ τούτου, έν μόνον υπάρχει 
μέσον θεραπείας, τεμάχιον κρέατος έπί τής πλη
γής προσδεδεμένον. Τήν σήμερον προσπαθοϋσι 
νά θεραπεύσωσι τήν νόσον δι’ έπανειλημμένων 
έντομών καί διά του ¿ζωτικού οξέος, άναφέρουσι 
δέ παραδείγματά τινα ίάσεως, άλλά δυνάμεθα 
άρά γε νά βεβαιώσωμεν, ό'τι ή ίαθεΐσα νόσος ήτο 
ή φαγέδαινα:

(Έϊκται αννίχβια.)
Ε λ ιζ α  Σ .  Σ ο υ τ ε ο υ
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Εις όλους ήτο γνωστός ό λοχίας Σπαθιάς. Είχε 
πολεμήση πανταχοϋ καί τό στήθος αύτού άπή- 
στραπτεν ύπο μεταλλείων καί σταυρών.

Δέν ήτο ούτε υψηλός, ούτε βραχύς· έφερε με- 
άλην ούλήν άπό τού μετώπου μέχρι τού λαιμού 
ιήκουσαν· ήτο εύκαμπτος ώς ξίφος. Οί λευκοί 

οδόντες του διεφαίνοντο ύπό τόν δασύν του μύ- 
στακα οσάκις έγέλα. Είχε τολμηράν καί άέτειον 
την £ΐνα· καί ύπό τάς μαύρας του όφρϋς έσπιν- 
θηροβόλουν οί οφθαλμοί του ώς δύο ξηρά κλήμα
τα  έν τώ  βάθει κλιβάνου.

Οί αρχηγοί του διϊσχυρίζοντο, οτι ουδέποτε 
έγνώρισε τόν φόβον· αυτός διετείνετο, ότι τόν ε- 
γνώρισε μίαν στιγμήν μόνον,άλλ’ ότι κατώρθωσεν 
αμέσως νά τόν έκδιώξη μεταδίδων αύτόν εις 
τούς έχθρούς- δι' εαυτόν έκράτησε τόσον μ-όνον, 
όσος ήρκει διά νά μή γίνη αναίσθητος πρός 
τόν κίνδυνον,όλιγοστόν τινα φόβον, ώστε νά αι
σθάνεται κάποιον ρίγος, όμοιον μέ τό ρίγος τού 
φιλήμν τος.

Ό  Σπαθιάς ήρέσκετο σφόδρα εις τάς είκονικάς 
έκφράσεις. Ενίοτε δέ καθίστατο όμηρικός, χωρίς 
έν τούτοις νά είναι ουδόλως λογοκλόπος. . . . διά 
τόν λόγον, ότι ό Σπαθιάς δέν είχε μεγάλην σχέ- 
σιν μέ τά  τυπογραοεϊα.

—  Κ ’ έγώ έπήγα 'ς τό σχολείο, ε”λεγε, καί ί-  
μαθα ’σάν άλλοι τό Άλφάβητον, μά δέν μ ’ αρέ
σει νά λέγω ο,τι βρίσκω 'ς τά βιβλία. Κ  έπειτα 
έγώ θαρρώ πώς τά βιβλία εινε καλά γιά 'κεί
νους πού δέν έχουν τίποτε 'δικό τους νά 'ποϋν,πού 
δέν βρίσκουν τίποτε μέσα τους, καί βγάζουν άπό 
τά  βιβλία έξυπνάδα όπως άπό τά  πηγάδια νερό. 
Μά έγώ πού έχω μυαλό γιά νά συλλογιούμαι ,πού 
βλέπω, πού ζώ , έγώ ξεφυλλίζω τό κεφάλι μου, 
καί βρίσκω ό,τι μού χρειάζεται. Τό κρανίο μου 
είνε βιβλίο τυπωμένο άπό τά ματια μου.

Καί όταν τφ  έλεγον, ότι ητο κρίμα λοχίας 
ώς εκείνον νά μένη πάντοτε λοχίας·

—  Αϊ, καί τί μ ’ αυτό; δέν είνε καλλίτερα τό 
πουλί ν’ άξιζη περισσότερο άπό τά  φτερά του, 
παρά τά  φτερά του περισσότερο άπό τό πουλί;

Ή το άλλως τε δεξώς τού πολέμου μαθητής, 
αληθής καλλιτέχνης τών μαχών· έγίνωσκε ύπέρ 
πάντα άλλον νά έξερευνά τήν έχθρικήν χώραν,νά 
όδηγή έμπρός τούςστρατιώτας,νά τρίπη εις φυγήν 
τούς έχθρούς- «λάτρευε τό έργον του καί έλατρεύ- 
ετο ύπό τών άνδρών του.

Β'

Ό  γέρων λοχίας ήτο εύθυμος, διότι τό σύν
ταγμα του έμελλε νά βαδίση κατά τών έχθρών. 
ΙΙαρχταχθέν οπίσω γηλόφου άνέμενε νά έλθη ή 
σειρά του νά πολεμήση. Ό  δέ λοχίας πλήρης

Ε Σ Τ Ι Α 351

Χαράς έπεθεώρει μετ’ άγάπης τόν στρατόν του. 
Ολοι οί άνδρες του ήσαν αρχαίοι στρατιώται, 

ατρόμητοι καί ένθουσιώδεις, πολλάκις γνωρι- 
σθέντες μέ τό πϋρ. ’Αντί παντός έπαίνου ό Σπα
θιάς μισοέκλειε τόν ένα τών οφθαλμών ώσεί 
έλεγε·

—  Καλά π ά μ ε !
Ά λ λ ’ δτε ώπισθοδρόμησε ολίγον διά νά έπιθε- 

ωρήση τό σύνολον συνέσπασε τάς όφρϋς καί μέ τήν 
χονδράν φωνήν του·

—  Ώ  ! πού νά πάρη ό διάβολος, είπεν, ό άριθ- 
μός τ ρ ί α  τρέμει. ’Αριθμός τρία! ε”βγα έξω άπό 
τήν γραμμήν, έλα έδώ!

Ό  αριθμός τρία ήτο νεαρός χωρικός, οστις 
τρέμων έξήλθε τών τάξεών του καί έπροχώρησεν 
πρός τόν λοχίαν.

— Φοβούμαστε,βλέπω, είπεν ό Σπαθιάς, καί 
οούμαστε π ο λ ύ ,.. .  ποιός διάβολος μούδωκε 

τέτοιους ψόφιους νεοσυλλέκτους.
Ά λ λ ’ δ νεοσύλλεκτος ήρυθρίασε μέχρι τής ρί- 

ζης τών τριχών του.
—  Μέ συμπάθειο, κϋρ λοχία, δέν φοβάμ.αι 

όσο δείχνω πώς φοβάμε 1
Ό  δέ Σπαθιάς μειδιών έψιθύρισε καθ’ εαυτόν:
—  Είνε μικρός καί άσυνείθιστος μ.ά είνε ’πε

ρήφανος .
Καί έλκύσας προστατευτικώς τό ούς αύτοϋ:
— Καλά, καλά, δέν φοβάσαι, τό βλέπω,μά 

σού λείπει μιά σταλιά καρδιά καί θά σοϋ τήν 
δώσω έγώ.

— Ναι, κϋρ λοχία, δόσε μού τηνε αμέσως, γιά 
νά προσμένω μέ χαρά τήν ώρα πού θ’ άρχίση 
τό τουφέκι. ’Ακούω έκεί κάτω κάτι κανόνια πού 
μέ κάνουν κι’ άνατριχιάζω.

—  Μήπως θαρρείς πώς θά πάθης τίποτε 
κακό; . . .

—  Αϊ, τί νά σοϋ ’πώ, κϋρ λοχία, έτσι μού 
φαίνεται.

—  Ά !  δέν βαρειέσαι ! ή μάχη έχει τόν κίν
δυνόν της όπως όλα τά  πράγματα- μά ανοίγει 
τήν καρδιά. Τί άηδία νά κάνης όλο πορεία χω
ρίς κανένα οφελ,ος. Μά άμα άρχίση ή φωτιά, 
τότε νοιώθει κανείς τί θά είπή ζωή, τότε δυνα- 
μόνει τό κορμί !

—  Κατά τά κορμιά, κύρ λοχία· μά τού λό
γου σου έχεις δίκηο νά τό λές, έχεις τύχη. . .

—  Γιατί γλύτωσα άπ ’ αύτή τήν πληγή πού 
ΐίήρα άπ’ τό μέτωπο ώς τό λαιμό ; Ά μ  έτού- 
τη; άμ’ αύτή ; άμ’ ή άλλη ;

Καί δ νεοσύλλεκτος ήνοιγεν έκπλήκτους οφθαλ
μούς .

—  Βλέπεις πώς δέν άποθαίνει κανείς άπό 
®λες τές πληγές πού πέρνει, είπεν δ Σπαθιάς.

—  Βλέπω πώς σέ όλα ’μπορεί κανείς νάχη 
άυχη, είπεν δ νεοσύλλεκτος.

—•Λοιπόν κύττα νάχης καρδιά τήν στιγμή

! τής φωτιάς καί νά μή φοβάσαι καθόλου. Ξέρεις 
γιατί κατόπι άπό τη μάχη γυρνούν οί στρατι- 
ώται μέ καμάρι; Γιατί χρειάζεται κάποιο θάρ
ρος νά χυθή κανείς μές ’ς τόν κίνδυνον. Καί ή 
κρυφή χαρά πού έχουν δέν τήν έχουν γιατί ’μπό
ρεσαν κ’ έσκότωσαν, μά γιατί δέν έφοβήθηκαν 
μή σκοτωθούν αύτοί. "Οπως θέλεις πές το αύτό, 
αγάπη ς τήν πατρίδα, άγάπη ’ ς τήν σημαία, 
μά άφ’ ού κάνει τόν άνθρωπο τόσον άφοβο, θά πή 
πώς είνε μ,εγάλο πράγμα. Τό λοιπόν κύτταξε νά 
μή φοβηθής. Ό  φόβος δέν φθάνει πού φέρνει 
άτιμ.ία άλλά είνε καί άνοησία. Γιατί δ εχθρός 
σέ σημαδεύει καί σύ τρέμ,εις, καί δέν τόν ση
μαδεύεις. Κ ’ ε'πειτα συλλογίσθηκες ποτέ σου τί 
φοβερό πράγμα είνε ή φευγάλα ; Άφίνω πλειά 
τήν εντροπή, μά στοχάσου πώς παραιτείς οπίσω 

I τά  σκοτωμένα αδέλφια σου καί λησμονείς τά 
λαβοιμένα.Ό εχθρός όσους βρή έμπρός του τούς μα
ζεύει, μά δέν πάγει νά ζητήση όσους κείτονται 
παράμερα. Τέλος πάντων, κύττα, άν δειλιάσης, 
αν γυρίσης τές πλάτες ’ς τόν έχθρό, συλλογίσου 
το· τό βόλι σκοτόνει ’ς τή όάχι όπως καί εις τήν 
κοιλιά. Τάκουσες ;

—  Ναι, μούδωκες καρδιά, κύρ λοχία. Μάσάν 
λαβωθώ νά μή μέ παραίτησης.. .Δέν μού λες, 
πονεί κανείς πολύ σάν λαβωθή ; σύ, ποιός ξέρει 
τί θά ύπέφερες πού λαβώθηκες τόσες φορές ;

—  Αύτό είναι ’δική μου δουλειά καί κανένας 
δέν τώμαθε ώς τώρα.

—  Μά ώς τόσο κρέας είν’ αύτό πού ξεσχίζεται.
—  Δέν βαρειέσαι ! τέτοιο πόνο μ,ακάρι καί 

πάλι νά τόν ύποφέρω· τό αίμα πού χύνεται 
γιά τήν νίκην δέν φέρνει πόνο. . .  Κ  έπειτα αυ
τά  τά παράσημα άπάνω ’ς τό στήθος καί τόν 
νεκρό ’μπορούν ν’ άναστήσουν. .  .

—  "Αχ, κύρ λ,οχία, πόσο ήθελα νά ήμουν 
ανδρείος!

—  Είσαι, παιδί μου ! τώρα πήγαινε ’ς τήν 
ταξι σου, γιατί θά πολεμήσωμε. Κάτι μού λέ
γει πώς θά φανής παληκάρι.

Γ'

Τό ύπερήφανον έκεΐνο σύνταγμ,α έδεκάτισε τάς 
τάξεις τών έχθρών. Κ ατ’ άρχάς δ νεοσύλλεκτος 
παρεζαλίσθη. Ητο φοβερός έκεΐνος δ ήχος τών 
σαλπίγγων, δ συριγμός τών μ-υδραλλίων, δ βρό- 
μος τών τηλεβόλων, δ θάνατος όν άντε'ρριπτον 

I κατά τού θανάτου δν 'έξεσφενδόνιζον οί εχθροί. 
Ά λ λ ’ εύτυχώς έγγύς αύτού είδε τόν λοχίαν του.

Πριν τώ εϊπη λέξιν τινά, δ νεοσύλλεκτος είχε 
συνέλθη.

—  Αι, πώς τά  καταφέρνομε;
—  Κ αλά, κϋρ λοχία.
Καί ιδού κατά μικρόν ή γενναιότης αφυπνίζε

ται έν αύτφ. Ιδού ότι μάχεται ατρόμητος, μαυ- 
ρισμένος έκ πυρίτιδος, ώς αρχαίος μαχητής, τό
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πιλίκιον ε’πικλινές φέρων επί τής κεφαλής. Ό  μι
κρός χωρικός εγένετο στρατιώτης !

—  Θέλεις νά σοϋ δώσω να πιής άκόμα λίγο ;
—  Δέν είνε ανάγκη πλειά, κυρ λοχία, ή καρ

διά μου ήλθε δλη 'ς τόυ τόπον της.
—  Δεν σου τώλεγα έγώ, πώς δέν είνε τόσο 

φοβερό πράγμα ό πόλεμος ;
Ά λ λ α  δυστυχώς πολλοί έκ των συμμαχητών 

αύτών ελειπον πολλοί εΐχον πέση· άλλ’ ή ελ
πίς ιϊέν είχεν άπολείπη τό σύνταγμ.α καί προή- 
λαυνεν εις τά  πρόσω.

Ή  πορεία εκείνη διήρκεσε δύο μακράς ώρας· 
καί ή λόγχη δε έλαβε μέρος εις την φοβέραν 
έφοδον ! Ά λ λ ’ αΐφνης αί σάλπιγγες έσήμαναν: 
"Α λτ! Οί αξιωματικοί έφάνησαν συνδιασκεπτό- 
μ.ενοι σοβαρώς.

— Κυρ λοχία !
—  Τί είνε, νεοσύλλεκτε;
—  Έκεΐ κάτω, ’ς τη κορυφή, άπό 'π ίσω .. . 

δεν σου φαίνονται σάν εχθρός. .  . .  μάς έκλεισαν 
άπό παντού, κυρ λοχία ! . .  .

Δ ’.

Την επαύριον, ύπό κατηρειπωμένην στέγην, δ 
λοχίας άνεπαΰετο έπ! ξυλοκραβάτου· επίδεσμοι 
έκάλυπτον τό μέτωπον αΰτοΰ καί τό στήθος· καί 
δ μικρός νεοσύλλεκτος έφύλαττε τόν γέροντα 
λοχίαν.

Ά κτίς ήλιου επληξε τό πρόσωπον τοϋ τραυ- 
ματίου.

—  Που διάβολο είμαι; είπεν δ Σπαθιάς ά -  
νοίξας τούς οφθαλμούς· που βρίσκομαι; Μπά,έσύ 
είσαι, νεοσύλλεκτε; καί δλάκαιρος βλέπω· τόσο τό 
καλλίτερο !

—  Μη μιλάς, κυρ λοχία.
—  ’Εσύ θά μου έπιβάλης σιωπήν !
 Ό χ ι έγώ, κυρ λοχία, δ ιατρός.
—  Ά  ! δ ιατρός σου ας φυλάξη γι’ άλλους 

τές συνταγές του· την πληγή μου δεν μπορεί νά 
την γιατρέψω γιατ' είνε ’ ς την καρδιά' αιχμά
λωτοι εϊμασθε, νεοσύλλεκτε ;

 Ό χι, κυρ λοχία· όταν ήλθαν κατά πάνω
μας, άφ’ οΰ έπεσες χάμου καταλαβωμένος, χω
ρίς νά φοβηθώ, ξαπλώθηκα κ1 έγώ κ’ ε’κανα τόν 
πεθαμένο· καί άμα είδα πώς έφυγαν, καί άμα 
είδα πώς έδώ κοντά βρίσκονταν ένα καλύβι, 
είπα μέσα μου, χϋρ λοχία, έγώ σέ παίρνω άπά- 
νω μου- καί σέ πήρα 'ς τόν ώμό μου καί σ’ 
ε'φερα.

—  Έχεις καρδιά, νεοσύλλεκτε, μά πώς σου 
κατέβηκε νά φορτωθής ένα πεθαμένο 'σάν κ' 
εμένα. Γιατί δέν είμαι λαβωμένος, νεοσύλλεκτε, 
είμαι σκοτωμένος.

—  -Μήν τό λές αυτό, κυρ λοχία, μην τό λές· 
τό μολύβι σέ γνωρίζει. Καί δέν θυμάσαι τί μου

ε"λεγες, πώς τά  παράσημα αυτά πάνω 'ς τό στή
θος άνασταίνουν καί νεκρό ;

—  Ναι, μά όχι όταν είνε νικημ-ένος. Ως τό
σο βάλε τα  έκεΐ χάμου γιά νά τά  ίδώ. "Α χ, 
παλιές μου τιμές, παλιοί μου κίνδυνοι, παληές 
μου χαρές, παληά μου καμάρια ! Τί εύμορφα που 
ήσασταν μά πάγει, περάσατε.. .

—  Μην κλαϊς, κυρ λοχία, είπεν δ νεοσύλλε
κτος ένδακρυς.

—  Ούτε νά θυμάμαι δέν πρέπει, μά ’μπορώ ;
Ας εινε, πεθαίνω χωρίς νά παραδώσω τ’ άρμα

τ α - ήμεσταν ένας μέ δέκα καί βαστάξαμε πέντε
ώρες ! .............Σάν μέ Οάψης, σέ λίγο, σκάψε ένα
λάκκο, καί άπό πάνω βάλε δύο κλαδιά γιά σταυ
ρό· μή βαζτ,ς όνομα· τό γράμμα πάει καί χωρίς 
’πανώγραμμα. Μά γιά νά μήν κάνη λάθος δ Θεός, 
βάλε μέσα ’ς τόν λάκκο καί τά  παράσημά μου. 
'Μπορεί νά μέ ξανακάμη λοχία πάλι. . . .

Μειδίαμ.α έφώτισε τήν έπιθανάτιον εκείνην 
μορφήν έφ’ ής ε"λαμπεν ή ζωή μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής τοϋ θανάτου.

—  Ά μ α  μέ θάψης, φύγε., .μ ά  πάρε μαζί 
σου τον σταυρόν μου τής τιμής· πάρε τον καί 
δταν πολεμήσης σέ άλλες μάχες, σέ μ.άχες πειό 
ευτυχισμένες, καί σού δώσουν τόν σταυρό τής 
παληκαριάς, νά φορέσης τό δικό μου. Τί καμάρι 
πού θά τ ώ χ ω !

Παγερόν ρίγος κατέλαβε τό σώμα τού γέρον 
τος λοχίου.

—  Νεοσύλλεκτε,έψιθύρισεν δ Σπαθιάς, έγγίσας 
αυτόν μέ τόν δάκτυλον. .  . φίλησέ με, νεοσύλλε
κ τε ,.. . φίλησε τόν γεροδασκαλό σ ου ,. . "Δχ 
καί νάφινκ πολλούς μαθητάδες,σάν καί σένα I . . .

Ά λ λ ά  κρουνός αΐματος έξήλθε τού στόματός 
του. Αστραπή διήλασε τούς μεγάλους ατενείς 
οφθαλμούς του. Καί άνεγερθείς έν πολεμοχαρεϊ 
όρμή δ Σπαθιάς κατέπεσε πάλιν έκβάλλων τάς 
λέξεις ταύτας μετά τής τελευταίας πνοής Ζή- 
τω  ή Πατρίς ! .  . .

( Ρ Α Ι Ι Ι .  Ι Μ ί Β Ο Ι Χ Ε Ο Ε . )

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Τούς πλείστου; ζωγράφους έχει ή Γαλλία, 22357 

εν όλω. Τπελογίσθη ύπό τίνος Ιφημεριδογράφοιι οτι 
πάντες ουτοι γράφουιι κατ’ έτος πίνακας, δυναμενους 
νά καλύψωσιν έκτα οι ν 15 τετραγωνικών χιλιομέ
τρων.

Έ ν τω σχολείω.
Ό  μαθητής αντιτάσσει σιγήν ιχθύος εις τάς περί 

ελληνική; ιστορίας ερωτήσεις τοϋ διδασκάλου.
—  Είξεύρεις τουλάχιστον να μας είπης τί ήσαν 

ο 'Ρήγας δ Φεραΐος καί ό Κοραής;
—  *Ώ! αύτομάλιστα!
_  Τι ήταν;
—  Αγάλματα εις τό Πανεπιστήμιο?.

Έ ν  Ά θήναις, 1χ τοϋ τνπογραφιΐον των Καταστημάτων Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ Π Ν Σ Τ  Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Γ  1886.— 4;>3


