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Ιδού τα περί ών δ λόγος έγγραφα, ατινα δέν
έχουν ανάγκην σχολίων. Σημειωτέον μόνον ότι
παντα τ ά έκ τού γραφείου τής Άντιβασιλείας
προερχόμενα έγράφοντο γερμανιστί. Έν γένει δέ,
ώς γνωστόν, επίσημος γλώσσα τής Ελληνικής
Κυβερνά,σεως κατ’ εκείνην τήν εποχήν ήτο ή
Γερμανική.

«Βασιλική 'Επιτα γή νπ άριθμοτ 16,966.
Πληροφορούμεθα 8τι πολλά μέλη τής Σ αινσιμωνικής Εταιρίας συνέρχονται άνευ άδειας
εις μυστικάς συνεδριάσεις. Ή Γραμματεία οφεί
λει διά παντός τρόπου νά έξιχνιάση τό ατόπη
μα τούτο καί νά καταδίωξη τούς ενόχους καί
τούς συνενόχους αύτών κατά τά άρθρα 2 1 2 ,
216, 2 1 8 , 2 2 0 _ 2 2 2 τού Ποινικού Νόμου. Τό
αποτέλεσμα τών ερευνών καί, χρείας τυχούσης,
τών καταδιώξεων οφείλει νά κοινοποιηθή εις ημάς
εντός έξ ήμερων από σήμερον.
Επειδή αί τάσεις τήςΣαινσιμωνικής αίρέσεως
ταύτης ουδόλως συμφωνούσι πρός τάς άρχας τού δικαίου καί τής νομιμότητας, κατά τάς
όποιας ή ήμετέρα πατρική στοργή θέλει νά διέπωνται οί πιστοί ήμών υπήκοοι, ουδέποτε οφεί
λει νά δοθή εις τούς αϊρετιστάς τούτους ή άδεια
τού νά έξασκώσι τά μηχανήματα των, ανάγκη
δέ νά έπιβλέπωνται αύστηρώς. Οί παοαβάντες
το άρθρον 2 1 2 τού ποινικού νόμου, καθ’ ήν περιπτωσιν είναι ξένοι υπήκοοι, πρέπει νά έξωσθώ« ν αμέσως τού ήμετέρου Κράτους.
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Την έπομένην ημέραν ό έπί τών εσωτερικών
Υπουργός Ισπευσε νά άπαντήση εις τόν φετφατ
τούτον, ούδαμώς επωφελούμενος τής δοθείσης
έξαημέρου προθεσμίας. Ή έπιστολή τού Κ ω λέττ η , ύπό τούς έξωτερικούς τύπους τού προσήκον
τος σεβασμού,υποκρύπτει εύφυεστάτην ειρωνείαν,
ή τις δυσκόλως θά διεξέφυγε τήν οξυδέρκειαν τών
μελών τής Ά ντιβασιλείας. ’Εξελληνίζω αυτήν
έκ τής μεταξύ τών έγγραφων τού Έ ιχτάλ ΰπαρχούσης Γαλλικής μεταφράσεώς της.

Μεγα.Ιειότατε !
"Εχω άνά χείρας τήν Επιταγήν τής Ύ μ ετέρας Μεγαλειότητος ύπό ημερομηνίαν
’Ο
κτωβρίου, ήτις μέ διατάσσει νά λά βω τά αρ
μόδια μέτρα πρός άνακάλυψιν τών μυστικών
συνεδριάσεων εις τάς όποιας, καθ’ ά λέγεται,
συνέρχονται έν Ναυπλίω διάφορα μέλη τής
Σαινσιμωνικής Εταιρίας, καί πρός τιμωρίαν τών
ενόχων κατά τάς διατάξεις τού ποινικού νόμου.
Μέχρις ώρας ή Γραμματεία τών ’Εσωτερικών
ούδεμίαν ίλαβεν εϊδησιν περί τών ύπό τής Τ. Μ.
άναφερομένων άτοπων. Ά λ λ ά θά ένασχοληθή
πρός άνίχνευσιν αύτών μεθ’ όσου ζήλου εμφορεί
τα ι, όψέποτε πρόκειται περί τής άποκαλύψειυς
τών πράξεων ανθρώπων μυστηριωδώς κρυπτό
μενων εντός τού σκότους. ’ Ελπίζω μάλιστα ότι
ή Τ . Μ . θά εΰδοκήση νά κοινοποίηση εις τήν
έπί τών Εσωτερικών Γραμματείαν τινάς τών
ενδείξεων, έκ τών όποιων έπληροφορήθη περί τής
ΰπάρξεως τών καταγγελλομένων άτοπων. Ού'τω
θά διευκολυνθή τό έργον τών αστυνομικών άρχών,
αίτινες θά έπιδιοίξωσι τήν άνακάλυψιν τών έ
νοχων, θά έξοικονομηθή δέ ίσως οϋτω καί χρό
νος πολύτιμος.
Μέχρις ού γνωαθή τό αποτέλεσμα τών τοιούτων ερευνών, θεωρώ καθήκον μου νά καθυποβάλω εις τήν Υ . Μ . όσας ειδήσεις ή Γραμμα
τεία ήδυνήθη νά περισυλλέζη περί τών έν Έ λ λάδι ευρισκομένων Σαινσιμωνιστών.
Κ α τά πληροφορίας ίκανώς βάσιμους, τήν σή
μερον δέν υπάρχει πλέον καθ’ εαυτό έταιρία
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Σαινσιμωνική. Αύτη διελύθη, οί δέ κ ατά και
ρόν χρηματίσαντες ¡/.έλη της έπανέλαβον τόν συ
νήθη βίον, διατηρούντες, ή κατά τό μάλλον
ή ήττον τροπολογούντες, έκαστος τό καθ’ ε
αυτόν, τάς αρχαίας δοξασίας του.
Έ κ τών πρώην μελών τούτων, ή οπαίων,
τής Σαινσιμωνικής εταιρίας πέντε, καθ’ οσον
γνωρίζει ή Γραμματεία, εύρίσκονται έν Έ λλάδι,
ήτοι δ κ. Γραλλιάρ συνταγματάρχης τής χ ω 
ροφυλακής, 6 κ. Έ ϊχ τά λ σύμβουλος τής Γραμ
ματείας των εσωτερικών, καί τρεις νέοι πρό
τινων μηνών έλθόντε; ενταύθα.
Ο κ. συνταγματάρχης Γραλλιάρ δέν εύρίσκεται επί τού παρόντος εις Ναύπλιον, ώστε
δέν δύναται ούτος να συγκαταλεχθή μεταξύ των
ύποπτων. Ό δέ κ. Έ'ι'χτάλ, ά μ α άναλαβών τά
καθήκοντά του, έσπευσεν αύθορμήτως να μέ διαβεβαιώσν) δτι οΰίεμία τόν συνέδεεν ΰποχρέωσις
πρός τά ς παρελθούσας αυτού σχέσεις, δτι είχε
τήν θέλησιν καί τήν άπόφασιν τού να προσενεχθή κατά πάντα ώς προσήκει εις πιστόν καί
αγαθόν τής Υ . Μ. υπήκοον, κατά δέ τά τού
θρησκευτικού καί ήθικού βίου νά συμμορφωθή
άπλώς προς τά παραδεδεγμένα. “Εχω πλήρη
εμπιστοσύνην εις τήν παρά τού κ. Έ ϊχ τά λ δοθείσαν ύπόσχεσιν, έχω δέ άλλως καί τήν από
λυτον βεβαιότη τα οτι ούδεμιάς μυστικής συνεδριάσεως οιας δήποτε συμμετέχει.
Μένουσιν οί πρό τινων μηνών έλθόντες τρεις
νέοι. Έ ζ αϋτών ό ονομαζόμενος B e r tr a n d (')
,)"Εν άχριβώι £ιος μετέπειτα, ό Γάλλος ουτος ίξώσθη τής
'Ελλάδος xaxà τα δύο έγγραφα, άτινα ύιιάρχοναιν έν αντι
γράφω «πιουνημμένα εις τά άνωβι, έν τ ω χορτοφυλαχίω τοΰ
μακαρίτου χ, Έ ίχτάλ. Τ ο πρώτον βξ αυτών, ΰπ* αριθμόν
24519 χβΐ ημερομηνίαν 27 Άπριλίου/9 Μαίου 1835, είναι
σύντομος διαταγή (Γερμανιβτϊ χαΐ αυτή) περι «ςώσεως ίχ
τοΰ χράτους, εντός όχτώ ήμερων, τοΰ Γάλλου V ictor Ber
trand ·χαθ' ο διά τής διαγωγής του χαταστάντος αναξίου
τής ήμετέρας βασιλικής προστασίας.·
Ίδου έν μεταφράσει τό δεύτερον;
■Ά ρ . 24862.

Ο Θ Ω Ν , κτλ.
Άποχρινόμιθα εις τήν ύπό ημερομηνίαν 2/14 Μαίου εχθεσιν τοΰ 'Υπουργείου των ’ Εσωτερικών, άναφοριχώς τής
ά τό 27 Απριλίου / 9 Μαίου ήμετέρας διαταγής. Έ κ τών
ομολογιών αυτών τοΰ Γάλλου V ictor Bertrand χαί έκ τών
καταθέσεων τών μαρτύρων εξάγεται ότι ουτος έρράπισεν
αξιωματικόν τοΰ στρατοΰ ήμών, ζητήσαντα εξηγήσεις κατά
τινα βάναυσον διαγωγήν του. Έ κ τής ένεκα τούτου γενομένης άναχρίσεως εξάγεται προσέτι ότι ό Bertrand έφωρά·
θη χαΐ άλλοτε φέρων δπλα άπηγορευμένα, ότι έξύβρισεν άξιωματιχους χαΐ ϋπαξιωματιχοΰς τοΰ ήμετέρου στρατοΰ, εξεφράσθη δημοσία διά τρόπου πάντη ανοικείου περι τάξεως
ολοκλήρου τών στρατιωτικών τούτων χαΐ έπροσπάθησε νά
διεγείρη τό κατ' αυιών μΰσος, άποδειχνύων ουτω τόν ολίγον
αυτοΰ σεβασμόν πρός τούς θεσμούς χαΐ τήν έ’ννομον τάξιν
τής χώρας.
Ή άνάγχη τής επιβλ,έψεως πρός τήρησιν τής δημοσίας
τάξεως επιβάλλει τήν άπομάχρυνσιν τοΰ χαχοχεφάλου τούτου
νέου, όστις παρά τήν άτοπον διαγωγήν του, έπιδειχνύει χαΐ
άλλόχοτον ένδυμασίαν. Τό έπΐ τών ’ Εσωτερικών ύπουργεΓον
οφείλει ανευ περαιτέρω άναβολής νά έχτελέσγι τήν άπό 27
Ά πριλίου/9 Μαίου ήμετέραν διαταγήν.
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όλίγας ημέρας μετά τήν χφιξίν του προσελήφθη
εις τήν υπηρεσίαν τής έν Αττική έταιρίας. , ,
δπως διευθύνγ> τούς Μελιταίους έργάτας,διαμένει
δ' έκτοτε έκεί.
Τόν δεύτερον, όνόματι J o u rd a n , παρέλαβεν
ό συντάκτης τού Σωτήρος κ. Σκούφος, δπως μεταφράζη εις τήν Γαλλικήν τά άρθρα τής έφημερίδος του.
Ό τρίτος, όνόματι D e la u ry , ελπίζει δτι θά
προσληφθή ώς υπάλληλος εις εμπορικόν τι κα
τάστη μ α, έν τ ώ μεταξύ δέ κερδίζει τά πρός τό
ζην δίδων μαθήματα τής Γαλλικής γλώσσης.
Κ α τ ά συνέπειαν, εις τούς δύο τούτους καί
μόνους δύναται νά στραφή ή περί μυστικών έν
Ναυπλίω συνεδριάσεων υποψία. 'Α λλά περί ούδενός έξ αυτών έλάβομεν ποτέ παρά τής ’Αστυ
νομίας την έλαχίστην δυσμενή πληροφορίαν.
Τοιαύται, Μεγαλειότατε, είναι αί πρώται έρευναι, τάς οποίας θεωρώ καθήκον μου νά φέρω εις
γνώσιν ύμών περί τών έν Έ λλά δι ευρισκομένων
άοχαίων μελών τής Σαινσιμωνικής Έ ταιρίας.
Συμμορφούμενος πρός τάς δδηγίας τής Υ . Μ.
θά έπιβλέπω καί θά προσπαθήσω παντί τρόπω
νά άνιχνεύσω τήν άποδιδομένην εις αυτούς πα
ρανομίαν, έάν τοιαύτη ϋπάρχη.»
Αί δοθεϊσαι παρά τού υπουργού έζηγήσεις δέν
ήρκεσαν δπως σώσωσι τόν Έ ϊχτάλ τής έπαπειλούσης αυτόν αποπομπής. Ύπήρχον άρά γε,
έκτος τού Σαινσιμωνισμού καί άλλοι λόγοι έξηγούντες τήν κατ’ αύτού δυσμένειαν τού κόμητος
'Αρμανσπέργ ; Ό πωςδήποτε, έζ ημέρας μετά τήν
άνωθι άπάντησιν τού ύπουργείου, ή έξής δ ια τα 
γή έξεδόθη Γερμανιστί έκ τού Γραφείου τής Ά ν τιβασιλείας.
• Ά ρ . 17,320.

Θεωρούντες δτι τό προσωπικόν τών συμβούλων
παρά τώ γραφείψ τής Πολιτικής Οικονομίας είναι
ϋπέρ τό δέον πολυάριθμον, απ' έναντίας δέ τό
τού Ύπουργείου τών Εσωτερικών ανεπαρκές,
αποφασίζομε·/ νά έλαττώσωρ.εν τό μέν κατά ένα
σύμβουλον, ν αΰξήσωμεν δέ τό δεύτερον κα
τά ένα.
Καί ώς πρός μέν τό πρώτον, ίιατάσσομεν νά
κοινοποιηθή πρός τόν κ. Γουσταύον Έ ϊχ τάλ ή
έκ τής ήμετέρας υπηρεσίας παύσίς του.
'Ως υπουργικόν δέ σύμβουλον, έπί τ ώ κεκανονισμένω μισθώ, διορίζομεν τόν καί μέχρι τούδε έν τ ώ Υπουργείφ πρός άκραν ήμών εύαρέΆναμένομεν εντός τριών τό βραδύτερον ημερών
γελίαν τών πρός τούτο ληφθησομένων μέτρων.
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Έ κ τοΰ εγγράφου τούτου προδήλωι, νομίζω, εξάγεται
ϊτι οί εξυβρισθέντες άξιωματιχοΐ χαΐ ύπαξιωματιχοΐ ησαν
Βαυαροί. ΙΙερΐ τοΰ έξωσθέντος ύβριστοΰ ούδεν περιπλέον
γνωρίζω.

οχείαν ύπηρετούντα κ. Παναγιώτην Σούτσον.
- Εις υπουργικός σύμβουλος, κατ’ έκλογήν τού
υπουργού, θά συγκάθηται τακτικώς εις τάς συ
νεδριάσεις τού Γραφείου τής Πολιτικής Οικονομίας,
0ά έπιβλέπγι τάς έργασίας του, κτλ.

πόπειρα πρός διάσωσεν τού υπάλληλου του ως,
φαίνεται έκ τών δύο έπομένων έπιστολών τού
Έ ϊ /τ ά λ πρός τόν πατέρα του. Η περί παυσεώς
του διαταγή
εφερεν ημερομηνίαν 8 'Ο κτω
βρίου, Ε. Ν . Ή πρώτη τών έπιστολών χρονολο
γείται
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Εις τήν παράδοξον ταύτην διαταγήν δ Κ ω λίττης άπήντησε διά τών έπομένων:
1 «Άρ. Πρ. 7037.
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Μεγα.Ιειότατε ,
Έ λαβον τήν βασιλικήν διαταγήν τής
δβρίου περί τής παύσεως τού Γουσταύου Έ ϊχ τάλ καί τού διορισμού τού κ. Παναγιώτου Σούτσου.
Μετ’ αληθούς εΰχαριστήσεως έσπευσα νά
».ακοινώσω
*
εις τόν τελγυταίον τόν διορισμόν του
διάκο
εις τήν θέσεν συμβούλου έν τώ
ύπουργείω μου.
Διά τής έργασίας καί τών γνώσεων του έγένετο
άξιος τής εύμενείας ταύτης τής Υ . Μεγαλειότητος.
r Ώ ; πρός τόν κ. Έ ϊχ τά λ ένόμισα δτι ηδυναμην
ν’ αναβάλω τήν κοινοποίησιν τής περί αύτού λη■' φθείσης άποφάσεο/ς, (αέχρις ού καθυποβάλω εις
τήν Υ. Μ. τάς έπομένας σκέψεις.
Άφότου δ κ. Έ ϊχ τ ά λ είσήλθεν ώς σύμβουλος
εις τό Υπουργεΐον, δέν έπαυσε νά είναι
αςιος
παντός έπαίνου διά τόν ζήλον, τήν ίραστηριότη■ τά του καί τήν εις τήν Υ . Μ. άφοσίωσιν. Η εξιδιασμένη ανατροφή του καί ή ακρα φιλεργία
του τόν άνέδειξαν χρησιμώτατον εις τήν έν τώ
Γράφείφ ύπηρεσίαν, κατέχων δέ τήν Γερμανικήν
¿γένετο πρός τούτοις χρήσιρ.ος διά την πίστην
τών βασιλικών διαταγών μ,εταγλώττισιν. Χρεωστώ νά προσθέσω οτι άφότου άνέλαβε τά καθή
κοντα του ούδέποτε έζήτησε τόν μ,ισθόν του ('),
παραχωοήσας αύτόν εις τό Ύπουργεϊον πρός ά ] γοράν διοικητικών βιβλίων.
Διά τούς λόγους τούτους, Μεγαλειότατε, ένομιοα όρθόν νά αναβάλω μέχρι νεωτέρας διαταγής
την πρός αύτόν κοινοποίησιν τής περι παυσεως
τουάποφάσεως. Διά τούς αυτούς δέ λόγους μετα
ν ,ζωηρας λύπης θά άποχωρισθώ υπαλλήλου τόσον

ί

ί* διακεκριμένου.
Διατελώ μιτά βαθυτάτον οεβχσμοΰ, Μεγαλειότατε,
χτλ. χτλ.

Δέν ώφέλησεν ούδέ αύτη τού Κωλεττη ή α—
(*) Ό μισθό; τ ο υ ήτο δρ. 350 χατά μήνα. Κ αεα σημείω· » δέ τινα έν τφ ήμερολογίω. ό Πρόεδρος τής ΆντιβασιΡ «1 έλάμβανε χατ’ έτος 4θ'.Ο00 φιορίνια, τά άλλα μέλη
Άντιβααιλείας άνα 20,000, τα δέ παραπληρωμχτιχα
®’ ά 16,000.

«Έκ Ναυπλίου, τήν 1 9*1ν Οκτωβρίου
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Ή ρχισα τήν μετά τού κόμητος συνομιλίαν
έκφράζων τήν λύπην μου, διότι προ δύο ηδη
μ.ηνών δέν ήδυνήθην νά γείνω δεκτός παρ αύτώ
εις άκράασιν.— Μέ άπεκρίθη δτι ή ύγεία του τόν
έμπόδισεν άπό τού νά με δεχθή.— Είπα ότι
τότε μέν έπεθύμουν νά εξηγηθώ πρός αύτόν ώς
πρός τούς λόγους οϊτινες μέ παρεκίνησαν να ά πομακρυνθώ άπό αύτον καί απο την οικίαν του,
νά γνωστοποιήσω τάς άρχάς έπί τών όποιων
εχω άπόφασιν νά ψυθμίσω τήν διαγωγήν μου,
καί νά τεθώ εις τούς δρισμούς του. ’Α λλά σή
μερον δ σκοπός τής ζητηθείσης άκροάσεως ητο
άλλος. Έπεθύμουν νά μάθω τους λόγους τής τοσούτον σκληρά; καί προσβλητικής αποπομπής
μου, ώστε νά δυνηθώ ν’ άπολογηθώ, έάν δέν ήμην ένογος τών άποδιδομένων εις έμε μομφών,
η νά δμολογήσω τό λάθος μου, έάν τ ώ όντι ί σφαλα.'— Εις ταύτα δ Κόμης άπεκρίθη προβάλλων κ ατ' άρχάς τά περί τού πολυαρίθμου
προσωπικού.— ’Α λ λ ά τότε πώς διωρϊσθη τήν αύτήν εκείνην ημέραν νέο; σύμβουλος, καί διατί δ
τρόπος ούτος τής παύσεώς μου, τόσον άπότομος,
τόσον άντίθετο; πρός τάς συνήθειας καί τάς άρ
χάς τής Κυβερνήσεως;— Μοί άπεκρίθη δτι έπέκρινον δημοσίως τάς πράξεις τής εξουσίας, καί
δτι μία Κυβέρνησις δέν δύναται νά έπιτρέπη εις
ύπαλλήλους της νά τήν προτβαλλωσιν.— Αλλ
εις τίνα περίστασιν περιέπεσα εις το άτοπον
τούτο; δποία κ ατά τής έξουσίας πράξις μοϋ
προςάπτεται ;
Μετά πολλά κατώρθωσα ώστε νά μοϋ εϊπη
δτι οί λόγοι προσωπικής δυσαρέσκειας τούς ό
ποιους ήδύνατο νά εχτι εναντίον μου, ούδαμώς
σχετίζονται πρός τήν παϋσίν μου, α λ λ ’ δτι έχει
λόγους τοιούτους· ύστερον δε απο πολλας ε
πιμόνους αιτήσεις μου έπληροφορήθην δτι ^οί λό
γοι τής δυσαρέσκειας του προέρχονται έξ δμιλίας μου δήθεν τινός κ α τ’ αύτού πρό τριών μη
νών, δμιλίας τήν όποιαν πρόσωπα άξιόπιστα τώ
μετέδωκαν, άλλά άφού τοίς ύπεσχέθη δ Κόμης,
¿πί λόγω τιμής, δτι δέν θά είπγι εις ούδένα τά
¿νόματά των.
Περιττόν νά σέ βεβαιώσω δτι άγνοώ έντελώς
τί ήτο ή δμιλία μου αυτή, ήτις είναι κατά π ά 
σαν πιθανότητα έφεύρεσις τώ*/ ψαδιούργων, οϊτινες έκμεταλλεύονται τού κόμητος τάς άδυναμίας.
’Απεκρίθην δτι έάν ποτέ τον άντεπολιτεύθην, ή
άντιπολίτευσί; μου ήτο φανερά, εύθεϊα καί είλι-
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κρινής, και ότι ποτέ δέν έξέπεσα εις Λόγια τοιούτου είδους.
Είχε δέ μετά ταύτα καί κ λλας διαχύσεις πε
ριέργους. Τον ήρώτησα πώς ήδύνατο νέε θεωρή
ώς ύπέρ τό δέον πολυάριθμον το γραφεϊον της
Πολιτικής Οικονομίας, ένώ είχε κ ατά νοϋν τόσον
μεγάλα σχέδια περί άποικισμοϋ.— Ά λ λ α τί επραξε τό Γραφεϊον τοϋτο άφότου ε'συστήθη;—
Τ ό Γραφεϊον διεκήρυξεν οτι δεν δϋναται να
πράξγι τίποτε, ενόσω δεν κανονισθή δριστικώς τό
ζήτημα τής ιδιοκτησίας έν Έ λλάδι. Περί τού
του δέ υπέβαλε σχέδιον Νόμου, καί περιμένει.
— Μ άλιστα, δ Νόμος εκείνος, τό άνακάτωμα
τοϋτο ! (C ette e s p è ce de p o t-p o u r r i)— Έ άν ή
ύμετέρα Έξοχότης νομίζει οτι τό Γραφεϊον τής
Πολιτικής Οικονομίας είναι ανίκανον, θά ητο
καλόν να δηλώση φανερώς την περί τούτου γνώ
μην της, δπωσδήποτε δέ ή τοιαύτη μομφή δέν
πρέπει νά έπιπέσνι εις μόνον έμέ, μήτε να αιτιο
λογήσει αϋτη τήν παύσίν μου.
’Επί τέλους, άφοϋ παντοίοις τρόποις ¿προσπά
θησα να προκαλέσω εκ μέρους του καθαράν έξήγησιν, είπα πρός αυτόν τ α έξής : Α γνοώ είσέτι
τά ς δριστικας αποφάσεις τής ύμετέρας Έ ξοχότητος ώς πρός έμέ. Ά λ λ ’ δποιαιδήποτε καί άν
είναι αί αποφάσεις αύται, είτε θελήση, ή V . Έ 
ξοχότης να μέ διατηρήση εις τήν θέσιν μου,
είτε άναγκασθώ να αναχωρήσω εξ 'Ελλάδος, ή
ύμετέρα έξοχότης έννοεϊ βεβαίως ότι δέν δύνα
μαι να συγκατατεθώ εις τό να μείνω έν άγνοια
τών λόγων, οΐτινες έπροκάλεσαν τό κ α τ’ έμοϋ
ληφθέν μέτρον, καί δτι μέχρι τελευταίας στιγ
μής θά έπιμείνω ζητώ ν νά μοί γείνωσιν ούτοι
γνωστοί, διά νά δικαιολογηθώ έάν ύπάρχγ, δι
καιολογίας ανάγκη.
Εις άπάντησιν μοί ύπέδειξεν οτι τόν περιμέ
νουν πολλοί άνθρωποι εις τό παρακείμενον δ ω μάτιον. Τότε τω είπα οτι παραιτούμαι πάσης
ιδέας τού νά μείνω εις τήν θέσιν μου, οτι άποσύρομαι, άλλά πρό τούτου έχω μίαν τελευταίαν
λέξιν νά προσθέσω : δτι δέν θ’ άπορήση βεβαίως
έάν τό κ α τ ’ έμοϋ ληφθέν μέτρον μοϋ άφήση τήν
συναίσθησιν προσωπικού άδικήματος.
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τήν λέξιν συγχατάθεσις διά τής λέξεως γκώμη.
Προσέθεσε δέ δτι δ Κόμης μοί πκρετήρησεν δτι
τά παράπονά μου δέν έχουν βά σιν, καθόσον ή

περί παϋσεώς μου διαταγή δεν μοί ίχοινοποιήθη είσέτι.
Άπεκρίθην εις τόν κ. Κόβελ δτι ή φράσις αϋτη
τού Ινόμητος είναι έξ έκείνων, αί όποϊαι λέγονται
κ α τ’ ούδέν δεσμεύουσαι τόν λέγοντα· ήδύνατο
νά είναι ένδειξις ευμενούς διαθέσεως ή καί α
πλώς μέσον πρός άλλαγήν δμιλίας. “Αλλως
δέ, έγώ δέν έζήτουν χάριν, ή εύμένειαν, ή 1
συγχώρησιν. ΙΙαρεκτός δέ τών ιδιαιτέρων αίτιων
τού ληφθέντος μέτρου, καί ή γνώμη τήν δποίαν 4
χθες δ κόμης έξέφρασε περί τών έργασιών τού ■
στατιστικού γραφείου μέ Ιπειθεν δτι ήμην πε
ριττός εις τήν υπηρεσίαν τής Άντιβασιλείας,
δτι δ Κόμης έθεώρει τό Γραφεϊον τούτο ώς πράγ
μ α άπεχθές,καί δτι δέν θά ήσυχάσνι έάν δέν τό
έκφορτωθή.

Ώμιλήσαμεν τότε περί τών έργασιών τού
Γραφείου. Άνεγνώρισα δτι ούδέν επραξεν, άλλά
τοϋτο διότι δέν ήδυνήθη νά πράξη τι. Διά τόν
λόγον τούτον δ Ιίο ^ ο υ χ άπήλθεν εις Α θ ή 
νας συνοδεύων τόν υπουργόν, καί δ ΓΙονηρόπουλος μετέβη εις Ά ρκαδιάν. ’ Επί τέλους δέ τό
Γραφεϊον έξετέλεσε τό έργον του παρουσιάσαν
τόν νόμον περί τής τακτοποιήσεως τής ιδιοκτη
σίας έν Έ λ λ ά δ ι, καί έάν τό έργον τούτο δέν έ·
καρποφόρησεν είσέτι, δέν πταίει τό Γραφεϊον.
Μετά τα ύ τα έπελήφθημεν τής ιστορίας τού
Νόμου τούτου καί τού ζητήματος τού άποικισμοϋ. Κατέκρενχ δεινώς τόν κ. Άρμανσπέργ
ώς θελήσαντα νά διεξαγάγη τά τού άποικισμοϋ
τής Ελλάδος καθ’ δν τρόπον άπεφάσισε καί τήν
μεταφοράν τής πρωτευούσης εις ’Αθήνας. Τό τελευταϊον τοϋτο μέτρον, καλόν καθ’ έαυτό, έλήφθη όμως λίαν κατεσπευσμένως. Τ ά τού άποικισμού έγένοντο ε”τι χειρότερα. Διότι,προτού άποκαταστήσωσιν ίδιοκτήτας τούς Έ λληνας αυτούς,
(βάσιν ταύτην πρωτίστην τής ευημερίας τής χώ ρας),ήθέλησαν νά ^ίψωσιν εις τήν 'Ε λ λάδα χι
λιάδας οικογενειών, χωρίς νά προνοήσωσι περί
αύτών πώς νά μή άποθάνωσι τής πείνης, ή νά
μή καταστραφώσιν έκ τής ζηλοτυπίας τών έγΝαϋπλιον 8/20 ’Οκτωβρίου ι83^. χωρίων· άνέφερα δσας δυσκολίας άπηντήσαμεν
Σήμερον έπεσκέφθην τόν κ. Κόβελ. Τ ω διη·
κατά τήν σύστασιν τών άποικιών τού Π εταλιγήθην κ αταλεπ τώ ς τήν χθεσινήν μετά τού Κόδίου, τής Ερέτριας, τών Σαμίων έν Εύβοια κτλ,
μητος συνομιλίαν μου. Μέ ήκουσεν άνευ τής παδυσκολίας προερχομένας εκ τής παρούσης θέσεω;
ραμικράς άντιρρήσεως, δηλαδή παρεδέχθη σιωτού ζητήματος τής ιδιοκτησίας έν Έ λλάδι, καί
πηλώς δτι μού ήρνήθησαν τήν ζητηθεΐσαν έξήάπέδειξα τό άτοπον τού νά άναμιγνύηται ή προ
γησιν. Είπε μόνον οτι τ ό παράπονον τού Κ όμησωπική φιλαυτία τού άρχηγού τής Κυβερνήσεως
τος είναι δτι έξέφρασα μομφήν διότι δέν έζη— εις ζη τή μ α τα , εις τά δποϊα έπρεπε νά είναι ούτος
τήθη ή συγχατάθεσις τού υπουργού, δτι ή έκάπλώς καί μόνον κριτής άμερόληπτος. . .Εις δλα
φρασίς μου αϋτη έπείραξε τόν Κόμητα, μολονότι
ταύτα σιωπή παντελής, σιωπή έμφαίνουσα συάνεγνώριζεν δτι μετέπειτα τήν άνεκήρυξα ώς μ ή
ναίνεσιν.
άκριβή καί τήν επεξήγησα, άντικαταστήσας
Ά ναχωρών παρεπονέθην καί πάλιν διά τήν

ίσιν πάσης έξηγήσεως, έπανέλαβα δέ δτι εί- j θά ήδυνάμην νά εϋρω προθυμότερα καί ισχυρό
τερα ναυαγοσωστικά μέσα παρ’ δσαείς τόν μέ„
μαι άποφασισμένος νά παραιτηθώ τής ύπηρεσίας. |
γαν αύτόν ναύσταθμον τής δυτικής Γαλλίας.
'πάρχει, είπα έπί τέλους, μυστικόν, τό δποϊον
Ό θεν κ ατά τήν κρισιμωτάτην έκείνην ι'ύραν,
ιίζω δτι γνωρίζω, άν καί δέν μοϋ τό λέγουν.
καθ’
ήν πάντες οί έμπλέοντες ένόμιζον άνεπι—.Μέ έβίασε νά έξηγηθώ.— Δέν ήλθε τίποτε
στρεπτεί
έπελθόντα τόν όλεθρον, δ Έ ρικ ήρξατο
έκ Μονάχου;— Μ ’ ¿βεβαίωσε διά λόγου τιμής
έλπίζων.
Ή άκριβέστερον είπεϊν ή απτόητος αύίτι όχ·..— Τότε λοιπόν ή παύσίς μου, έάν δέν
τοϋ
ψυχή
ήτο έκ τών μή άπενθαρρυνομένων καί
(είναι μέτρον πολιτικόν, είναι αίνιγμα. Δέν είναι
ήττωμένων.
¡δυνατόν νά άποδοθή εις Λόγια μόνον— Ή μπο— "Ας κατορθώσω μόνον ν' απ αλλάξω άπ’
ρεΐ, άπεκρίθη, καί μέ παρεκίνησεν έκ νέου νά
έδώ τήν 'ΛΛάσχαν, ε“λεγε κατά νοϋν, κ' ε'πειτα
αεριμεινω. »
(Έπεται »ννίχεια)
βλέπομεν ποϊος θά φανή ισχυρότερος.
Δ . Β ικ ε λα ς
Ά λ λ ά δέν έξέφραζεν είσέτι τήν έλπίδα ταύ
την, ήτις εις τούς άλλους θά έφαίνετο χιμαιρική.
Άνελθών έκ τού κύτους είπε μόνον δτι τά
πράγμ ατα ε'βαινον καλώς έπί τού παρόντος καί
Ο ΝΑΥΑΓΟΣ Τ Η Σ ΚΥΝΘΙΑΣ
(Μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α ’ Ι ο υ λ ί ο υ Βέρν * α Ι 'Α ν δ ρ ίο υ Λ ω ρ ή )
δτι είχον καιρόν ν’ άναμείνωσι βοήθειαν. Είτα
δέ διέταξε νά διανείμωσι τέ'ιον καί ρούμιον εις
[Μετάφρ. Α. Π. ΚαυρτΙδου.]
Ι Δ ’.

Το νανάγιον.
Ή ΆΛάσχα είχεν είσορμήση εις τούς βρά
χους μετά τηλι/αύτης σφοδρότητος ιόστε ε'νσφη! νωθεϊσα ε”μεινεν άκίνητος.Τά κύματα συναντώντα
| τό άσύνηθες εκείνο κώλυμα έπληττον αύτό
! όργίλως σαροϋντα τό κατάστρωμα καί άναρ| ρίπτοντα τάς ψεκάδας αύτών άχοι τών ισ τώ ν
!, άλλ’ δ σάλος τής θαλάσσης δέν ήτο σφοδρός καί
τό πλήρωμα δέν ήπειλεΐτούπό έπείγοντος κιν
δύνου. Ά ν μή μετεβάλλετο δ καιρός, ήτο δυνα. τον νά άναμείνωσι μέχρι τής πρωίας άνευ άλλου
1

,
'

ί
'
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απευκταίου.
• Ό Έρικ δΓ ένός βλέμματος κατενόησε τοϋτο.
Ώς ύπαρχος είχε φυσικώ; άναλάβη τήν κυβέρ. νησιν τού πλοίου. Δ ιατάξας νά κλείσωσιν έπιμελως τάς θυρίδας καί τάς παραφωτίδας καί ρί! ψωσι κεδρωτά έπιβλήματα έπί πάντων τών ά - νοιγμάτων, κατήλθεν εις τό κύτος μετά τού ξυI λουργοϋ- έπηκρίβωσε δέ μετ άκρας εύχαριστή' οεως οτι ούδαμώς διέρρεε τό πλοϊον. Τό έξωτε| μκον περίβλημα τής ΆΛάσχας είχε προφανώς
ί προφύλαξη τό έσωτερικόν σκάφος, τό δέ κατά
I “ ών πολικών πάγων αμυντικόν έκεϊνο μέτρον
| '«ερήσπισεν αύτό τελεσφορώτατα κ α τά τών ύφά! ^ων τής Βρετάνης. Α ληθές μέν δτι ή άτμομ η χανη είχε σταματήση έξαρμοσθείσα ύπό τού φοI-· βεροϋ κραδασμού, άλλ’ ούδεμία έπήλθεν ε’κρηI ξι; ούδέ τών ναυτών τις ε'παθε. Ό “Ερικ άπεφά0ΐ5ε ν’ άναμείνη μέχρι τής πρωίας δπως άποβιβάση τό πλήρωμα, άν έπέκειτο ανάγκη.
Διέταξε λοιπόν νά πυροβολήσωσι διά τών
I τηλεβόλων πρός αΐτησιν βοήθειας έκ τής νήσου
ρ Σέν καί νά καταβιβάσωσι τήν ατμάκατον εις
, την θάλασσαν όπως άποστείλη αύτήν κατεπει1 γόντωςείς Αοριάν.
— κ.;-

e\tve y.nb kx'j Zù'K

άπ αν τό πλήρωμα.
Τούτο ήρκεσεν όπως διασκεδάση τήν άθυμίαν
τών μεγάλων έκείνων παιδιών, οϋτω δέ ή α
τμάκατος κατεβιβάσθη έν φαιδρότητι εί; τήν
θάλασσαν.
Τήν στιγμήν έκείνην ακριβώς πυρσευτικαί
σκυταλίδες (όοκέται) άναρριφθεϊσαι έκ τού φά
ρου τού Σέν ανήγγειλαν δτι έξεπέμπετο έπικουρία εις τό ναυαγήσαν πλοϊον. Μετ’ ολίγον έρυθρά πυρά έφάνησαν έν τή σκοτία τής νυκτός.
Φωναί τινες ήκούσθησαν καλούσαι, εις άς άπήντησαν έκ τής ΆΛάσχας μαθόντες δτι ¿ναυάγησαν
έπί τής Κρύας Ξέρας .'Ολόκληρος ίύρα παρήλθε πριν
λέμβος τις δυνηθή νά προσπελάση ένεκα τής
σφοδράς παλινδρομήσεως τών κυμάτων καί τής
δυσχερείας τού έπιχειρήματος. Ά λ λ ’ έπί τέλους
οϊ εξ έπιβαίνοντες τής σωτηρίας λέμ.βου άνδρες
κατώρθωσαν ν' άρπάσωσι καλώδιόν τι καί ν’ άναρριχηθώσιν εις τήν ΆΛάσχαν.
Ή σ α ν δέ ούτοι έξ τραχείς άλιεϊς τής Σέν,
τολμηροί καί εύτονοι άνδρες, οίτινες καί άλλοτε
είχον σώση ναυαγήσαντας. Έπεδοκίμασαν πλη
ρέστατα τήν ιδέαν τής αίτήσεως βοήθειας έκ
Λοριάν, διότι δ λιμενίσκος τής νήσου δέν ήδΰνατο νά παράσχη επαρκή τά προς ταύτην μέσα.
Άπεφασίσθη δέ όπως δύο έξ αύτών μεταβώσιν
αύτόσε διά τής ατμακάτου μετά τού Έρσεβον
καί τού Όθωνος, εύθύς ώς ή σελήνη επιφανή
εις τόν δρίζοντκ.’Εν τώ μ ετα ξύ δέ παρέσχον πλη
ροφορίας τινάς περί τού τόπου τού ναυαγίου.
Δέν ήδύναντο δμως νά νοήσωσι πώς ή ΆΛάσχα άποπλεύσασα τού λιμένος τής Βρέστης έξώκειλεν έπί τών ύφάλων έκείνων. Ούδ’ ό Έρικ
ένόει τούτο, άπεφάσισε δέ νά έξακριβώση τό
πράγμα μετά τήν άναχώρησιν τής άτμακάτου.
Άνατειλάσης μετ’ ολίγον τής σελήνης, ή ά τμάκατος άπήλθεν, ί δέ νεαρός κυβερνήτης τής
. Λ iitiu f.tffiu cVi r r ü ν η τ ίϊΛ Τ ίν ιΐ .
• ι ιχ —
_

358

Ε

Σ Τ

ματος μόνοι οϊ φύλακες τής τετραωρίας, οί δέ
λοιποί ναύται να άναπαυθώσιν ώ ; συνήθως, ειτα
«5ε κατήλθεν εις τόν θάλαμον του πλοιάρχου.
Ό Βρέδεζορδ, δ Μαλάριος καί ό ιατρός ή γρύπνουν παρά το π τώμα τού Μαρσίλα. ’ Ιμάν
τες είσελθόντα τόν Έρικ ήνο>ρθώθησχν.
— Παιδί μου, πώς μάς συνέβη τό φοβερόν
τοϋτο δυστύχημα; ήρώτησεν &ιατρός.
— Είνε άνεξήγητον, άπεκρίθη ό νέος ύπαρχος
κύψας επί του χάρτου, όστις ή το ανεπτυγμένος
έπί του γραφείου του νεκρού. ΊΙσθανόμην δρμεμφύτως, καί τω είχον είπη, δτι δέν ε’πηγαίναμεν
καλά. Κ α τά τήν γνώμην μου εύρισκόμεθα τρία
μίλλια τουλάχιστον πρός δυσμάς αύτοϋ του φά
ρου— σχεδόν έδώ, προσεϊπε δείξας σημεϊόν τι έπί
του ·χάρτου _καί όπως βλέπετε, κανείς κίνδυ
νος ίέν σημειοϋται. . . οϋτε σύρτε'.ς, ούτε ύφα
λ ο ι !.. Τό αμαυρόν χρώμα δεικνύει μεγάλον βά
θος ! . . Α κατανόητοι! Εν τούτοις δεν είνε δυ
νατόν νά ύποθέση κανείς λάθος εις χάρτην του
βρετανικού ναυαρχείου καί εις άκτάς τόσον γνωστάς, τόσον λεπτομερώς άπό αιώνων έξιρευνηθείσας. . . Αύτό τό όποιον συμβαίνει είνε π α 
ράλογον καί φοβερόν συγχρόνως ώς εφιάλτης!
— Μήπως εγινεν άλλο τι λάθος; ήρώτησεν ό
Βρέδεζορδ, μήπως έξελάβετε άλλον φάρον άντ'
άλλου :
— Αύτό είνε σχεδόν αδύνατον εις τόσον μι
κρόν πλούν άπό τής Βρέστης έως εδώ ! είπεν ό
“ Ερικ. Συλλογισθήτε ότι οϋτε στιγμήν δέν έ χ ά σαμεν την στερεάν άπό τούς οφθαλμούς μ α ς!
Πρέπει νά ύποθέσωμεν οτι εις έκ τών σημειουμένων έπί τού χάρτου φάρων δέν άνήφθη καί ότι
προσετέθη άλλος φάρος— δηλαδή πρέπει νά ύπο
θέσωμεν τό αδύνατον. ’Α λλά καί τούτο πάλιν
δέν θά ήρκει, διότι ό πλούς μ αςή το τόσον κα
νονικός, καί ή δρομομέτρησις έγινε με τόσην
φροντίδα, ώστε δεν είνε δυνατόν νά έγινε λά
θος ! . . . Καί έν τούτοις τώρα εύρισκόμεθα έπί
υφάλων έν ώ κ ατά τόν χάρτην έπρεπε νά εύρισκώμεθα εις τριακοσίων μέτρων βάθος ! . . .
— Πώς θά τελειώσνι αυτή ή ύπόθεσις; Αύτό
πρέπει νά μάθωμεν ! άνέκραξεν ό ιατρός.
— Θ ά τό μάθωμεν μετ’ ολίγον άν αϊ ναυτικαί άρχαί δείξουν κάποιαν προθυμίαν εις τό νά
μάς στείλουν βοήθειαν. Έ πί τού παρόντος τό μό
νον τό όποιον είμπορούμεν νά κάμωμεν είνε νά περιμένωμεν, καί τοκαλλίτερον δι' όλους σας είνε
νά ύπάγετε νά κοιμηθήτε ώς νά ήμεθα ήγκυροβολημένοι εις τόν άσφαλεστερον όρμον.
Ό νεαρός ύπαρχος δέν προσεΐπεν οτι ούτος άνελ.άμβανε τήν φροντίδα νά φρούρηση έν ώ οίφ·’λοι του θά έκοιμώντο. Τούτο δέ καί ε'πραξε καθ'
όλην τήν νύκτα, ότι μέν περιπατών έπί τού κα
ταστρώματος καί βεβαιούμενος ότι οί φύλακες
της τετραοιρίας έφύλαττον άγρϋπνως, δτέ δέ
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καταβαίνων έπί μικρόν εις τήν αίθουσαν.
’ Γποφωσκούσης τής ήούς παρετήρησε μετά
χαράς οτι ό σάλος έκόπαζε βαθμηδόν μετά τού
ανέμου, καί ότι έπελθούσης άμπώτιδος ή Ά .Ιάσχα έμελλε νά εύρεθή έκτός τού ϋδατος. Τούτο
παρείχεν αύτω τήν έλπίδα ότι θά ήδύνατο νά
έξακριβώση τό μέγεθος τής ναυσιφθορίας, πράγ
ματι δέ περί τήν έβδόμην τής πρωίας ώραν ήδυνήθη νά έπιληφθή τής έρεύνης ταύτης.
Τό πλοίον έφαίνετο έμπαγέν εις τούς οδόν“
τας τών βράχων, οϊτινες έξήρχοντο τής σύρτεω:. Τρεις τών αιχμών τούτων είχον διαρρήξη
τήν έξωτερικήν έπηγγενίδα τής Ά.Ιάσχας κατά
τήν στιγμήν τού ναυαγίου καί ΰπεστήριζον αύτήν ώς αντερείσματα. Αύτή ή διεύθυνσις τών
αντερεισμάτων τούτων, άτινα έκλινον προς βορράν, δη λα δή πρός διεύθυνσιν έναντίαν τής πο
ρείας τής Ά.Ιάσχας κ ατά τήν στιγμήν τού ναυα
γίου έπεξήγει πώς έσταμάτησαν αυτήν εις τό
άκρον τής σύρτεως παρακωλύσαντα αύτήν νά
έξοκείλη έπί τών υφάλων. Ό ε'σχατος χειρισμός
ον είχε κελεύση ό 'Ερικ, συνετέλεσεν έπίσης νά
καταστήση ήττονφοβεράν τήν σύρραξιν.Τό πλοίον
παλινδρόμησαν δευτερόλεπτά τινα πριν προσαράξη, κατηνέχθη κατά τού βράχου διά μόνης
τής κεκτημένης δυνάμεως καί ύπό τού γεύματος.
Ούδεμία αμφιβολία ότι άνευ τούτου ή Ά.Ιάσχα
θά κατασυνετρίβετο. Έτέρωθεν δέ ό άνεμος καί
τά κύματα, τήν αύτήν διατηρήσαντα φοράν
καθ’ όλην τήν νύκτα,συνετέλεσαν νά μείννι έν τή
θέσει αυτής, άντί νά καθηλώσωσιν αύτήν έπί
τών βράχων, ώς άφεύκτως Οά συνέβαινεν άν με"
τεβάλλετο ό άνεμος. Συνελόντι είπεΐν αδύνατον
ήτο νά συνεπέλθη μεγαλειτέρα ευτυχία εν άτυχήματι. Τώρα τό πάν έξήρτητο έκ τής έγκαι
ρου απαλλαγής τού πλοίου, πριν ^ιπαΐός τις άνε
μος πνεύσας νά έπενέγκη τόν όλεθρον.
Ό Έρικ άπεφάσισε ούτε στιγμήν ν’ άπολέση.
Ευθύς μετά τό άριστον τού πληρώματος διέταξε
πάντας νά εύρύνωσι διά πελέκεων τά τρία κύρια
τραύματα τής ΆΧάσχας. "Αν ρυμουλκόν τι άπεστέλλετο τώρα έκ Λοριάν καί άφικνεΐτο έγκαίρως ήτο δυνατόν, εύθύς ώς έπήρχετο ή πλημμυρίς τών ύδάτων ν’ άπαλλάξη τό πλοίον τών βρά
χων άνευ σχεδόν δυσχερείας. Εύνόητος λοιπον
ήτο ή ανυπομονησία μεθ’ ής ό νέος ύπαρχος κατεσκόπευε τήν έμφάνισιν τού έλαχίστου θυσάνου
καπνού εις τόν ορίζοντα.
Τ ά πάντα κ α τ’ ευχήν συνέβησαν ώς έπεθΰμει
ό Έ ρικ. Καί πρώτον μέν ό καιρός παρεμεινε γ α 
λήνιος, είτα δ έ , περί τήν μεσημβρίαν απόστολος
συνοδευόμενος ύπό ^υμουλκοϋ έφάνη εις τά ϋδατ α τής 'Α.Ιάσχας. Ό απόστολος έκυβερνάτο
ύπό τίνος άντιπλοιάρχου, έρχομένου νά τεθή λίαν
άβροφοόνως εις τήν διάθεσιν τών ναυαγών.
Ό Έ ρικ καί τό έπιτελεϊον τού σουηδικού
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πλοίου ύπεδέξαντο αύτούς μετά χ«ράς, είτα δέ
κατήλθον εις τήν αίθουσαν.
— Έξηγήσατέ μοι, σάς παρακαλώ,ήρώτησεν
ό άντιπλοίχρχος τόν Έ ρικ,π ώ ς συνέβη νά ναυα
γήσετε έδώ εις τούς βράχους τής Σέν έν ώ είχα
τε άποπλεύσν) έκ Βρέστης;
— Αύτός ό χάρτης θά σάς τό έξηγήση, άπ εκρίθη δ Έρικ- δέν σημειόνει κανένα κίνδυνον !
Ό γάλλο; αξιωματικός έξήτασε τό πρώτον
μετά περιεργίας, είτα δέ καί μετ’ άκρας έκπλήζεως τόν δοθέντα αύτώ χάρτην.
— Πραγματικώς ή Κρύα Ξέρα δέν σημειοϋται, οϋτε ή Βραχογέγυρα τής Σέν . . . άνέκρα
ξεν. Αύτό είνε πρωτοφανής αμέλεια. Π ώ ς; τό
κυανούν χρώμα τό δεικνύον μεγάλα βάθη σημειούται τόσον πλησίον τής νή σου!., ,ώ ςκ αί αύ
τή ή θέσις τού φάρου είνε έσφαλμένη I. . . Βλέ
πετε ότι μεταπίπτω άπό έκπληξιν εις έκπληξ ιν !.. .Κ αί όμως δ χάρτης αύτός είνε τού Βρε
τανικού ναυαρχείου!.. . ’Α λλά σάς βεβαιώ ότι
είνε οίκτρός χ ά ρ τ η ς ! . . . Θ ά έλεγ·ε κάνεις ότι
επίτηδες τόν έκαμαν έσφαλμένον, διά νά σάς
άπατήσουν ! . . . Οί θαλασσοπόροι άλλοτε συνείθιζον νά παίζουν τοιαύτα παιγνίδια εις τούς άντιζήλους των! Ποτέ δέν θά έπίστευα ότι ή
’Αγγλία διεφύλαξε τοιαύτας παραδόσεις !
— Ά λ λ ' εϊμ,εθα βέβαιοι άρά γε ότι ή ’Α γγλία
έχάραξε τοιούτον τόν χάρτην τούτον; ήρώτησεν δ
Βρέδεζορδ. Εις έμέ επέρχεται μία άλλη υπόνοια,
ότι δ χάρτης ούτος δυνατόν νά είνε εργον παρα
χαράκτου τινός καί νά έτέθη ύπό ένοχου χειρός
εις τήν σκευοθήκην τής Ά.Ιάσχας.
Ύ π ό τού Τούδωρ Βράουν! άνέκραξε βιαίως δ Έ ρικ. Τήν νύκτα τού γεύματος τού νο
μάρχου τής Βρέστης. . . όταν έμβήκεν εις τόν θά
λαμον τού πλοιάρχου διά νά συμβουλευθή δή
θεν ένα χάρτην ! . . ." Ω τόν άλιτήριον ! . . . Καί
διά τούτο δέν έπανήλθε πλέον εις τό πλοίον!. ..
— Αύτό είνε καταφανέστατον ! άπεκρίθη ό
ιατρός Σβαρυεγκρόνα. Καί έντούτοις τοιαύτη
βδελυρά πράξις προϋποθέτει άβυσσον κακουργίας 1. . . Πρός τίνα σκοπόν άρά γε θά τήν διέπραττε ;
— Καί πρός ποιον σκοπόν ήλθεν εις Στοκόλμην έπίτηδες όπως σάς είπη οτι δ Πατρίκιος Ό δόνογαν είχεν άποθάνη ; ϋπέλαβεν δ Βρέδεζορδ.
Πρός τίνα σκοπόν κατέβαλεν είκοσιπέντε χιλιά
δας κορωνών διά τόν πλούν τής ΆΧάσχας, άφ’
οο δ πλούς ούτος ήτο βέβαιος π λ έο ν ;.. .Πρός
τίνα σκοπόν έπέβη μαζί μας τού πλοίου καί άνεχώρησεν άπό τήν Βρέστην;. . . Μά τήν άλήθειαν, μοϋ φαίνεται οτι πρέπει κανείς νά είνε τυ
φλός διά νά μή βλέπη τώ ρα εις τά γ'εγονότα
ταύτα συνειρμόν λογικόν καί φοβε ρώτα τον ! ΙΙοϊον
συμφέρον ε'χει εις όλα τα ύ τα δ Τούδωρ Βράουν;
Τό άγνοώ. ’Α λλά τό συμφέρον τοϋτο είνε βεβαίως
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μέγα, είνε τρομερόν ώστε νά μή όπισθοχωρή
πρό τοιούτων μέσων όπως έμποδίση τό ταξείδιόν
μας! Διότι, είμαι βέβαιος τώρα, ότι αύτός ε'γινεν
αίτιος νά σταματήσωμεν εις Βρέστην, αύτός μάς
ώδήγησε διά τής χειρός του έπάνω εις τάς υφά
λους ταύτας έπί τών όποιων έμέλλομ-εν νά έξολοθρευθώμεν ό λ ο ι! . . .
— Έν τούτοις μοϋ φαίνεται δύσκολον νά προεϊδε τόν δρόμον, τόν όποιον θάέςέλεγεν δ πλοίαρ
χος! άντεΐπεν δ εύσυνείδητος Μαλάριος.
— Διατί ; Μήπως ό δρόμος αύτός δέν δει
κνύεται καταφανώς άπό τήν μεταβολήν τήνδποίαν
έκαμεν έπί τού χάρτου ; Μετά βραδύτητα τριών
ημερών ήτο βέβαιος ότι δ κυβερνήτης Μαρσίλας
θά ήθελε ν’ άνακτήση τόν άπολεσθέντα χρόνον
καί ότι θά έξέλεγε τόν βραχύτερον δρόμον ! Ά φ ’
ού δέ ένόμιζε τήν θάλασσαν έλευθέραν εις
τάς άκτάς τής Σέν, θά προσήρασσεν άφεύκτως
εις τάς ύφάλους ταύτας!
— Είνε άληθές, είπεν δ Έ ρικ, άλλά δέν ήτο
βέβαιος ότι θά έπιφέρη τό άποτέλεσμα τό όποιον
έπόθει, καί άπόδειξις ότι εγώ ποοέτρεψα συντόνως
τόν πλοίαρχον νά στραφή πρός δυσμάς.
— Καί ποιος μάς λέγει ότι δέν είχε καί άλ
λους χάρτας έτοιμους διά νά μάς άπατήση εις
άλλας άκτάς, άνκατωρθώναμεν νά σωθώμ.εν άπο
τήν ΚρύαΥ Ξέραν, άνέκραξεν δ Βρέδεζορδ.
— Εϋκολον νά τό έξελέγξωμεν, άπήντησεν δ
Έρικ λαβών άπό τής σκευοθήκης πάντας τούς
έν αύτή χάρτας.
Ό πρώτος δν άνέπτυξεν ήτο δ τής Κορόνης,
διά τού πρώτου δέ βλέμματος δ γάλλος άξιωματικός έξήλεγξε δύο ή τρία σπουδαία λάθη· δ
δεύτερος ήτο δ τού Ά γιου Βικεντίου, ισάριθμα
έχων λάθη, δ τρίτος ήτο ό τού Γιβραλτάρ, έν
τούτφ δέ τ ά σφάλματα ήσαν καταφανέστατα.
Ή περαιτέρω ερευνά άπέβαινε περιττή οϋδεμιάς
ύπολειπομένης άμφιβολίας. 'Α ν ή Ά.Ιάσχα δέν
έναυάγει εις τήν Βραχογέρυραν τής Σέν, θά
έναυάγει πάντως πριν καταπλεύσγ, εις Μελίτην.
Σύντονος δ ’ έξέτασις ήρκεσε ν’ άποκαλύψη τόν
τρόπον δι’ ού άπεπειράθη νά πραγματώση τόν
βδελυρόν καί κακούργον σκοπόν αύτοϋ.Οί χάρτα·,
έκεΐνοι ήσαν αληθώς χάρται τού άγγλικοϋ ναυαρ
χείου άποσβεσθέντες έν μέρει διά χημικής πλύσεως
καί συμπληρωθέντες δι’ έπίτηδες πεπλανημένων
προσθηκών.Άλλ’ όσον δεξιώς καί άνέξετελέσθησαν
αί έπιδιορθώσεις έκείναι, διεκρίνοντο έκ μικρών
διαφορών περί τάς άποχρώσεις, νύν ότε ήγέρθη
υπόνοια. Τέλος, περίπτωσίς τις καθίστα άναμφίβολον τήν προμελέτην τού ενόχου· οί χάρται
τής ΆΧάσχας εφερον τήν .σφραγίδα τού ύπουργείου τών ναυτικών τής Σουηδίας· άλλ* οί ύπεισαχθέντες ούδεμίαν εφερον σφραγίδα- δ παραχα
ράκτης ένόμισεν ότι οί έπί τής Ά.Ιάσχας δέν θά
παρετήρουν τήν διαφοράν ταύτην όπως σωθώσι
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τού βεβαίου θανάτου, είς δν τούς κατεδίκαζεν.
Αί άλλεπάλληλ.οι αύται αποκαλύψεις ένεποίησαν όδύνηράν κατάπληξιν είς πάντας. Ό Έρικ
πρώτος διέκοψε την βαθεΐαν σιγήν, ήτις είχεν έπακολουθήση την συζήτησιν.

διά φωτός τήν γαληνιαίαν καί μαρμαίρουσαν
θάλασσαν, ήτις έκάλυψεν αυθις τάς σύρτεις καί
τούς βράχους τής Α'ρύας-Ξέρας ώσεί δπως έξαλείψη καί αύτήν τήν άνάμνησιν τού νυκτίου έκείνου δράματος.

— Δυστυχή κυβερνήτα Μ αρσίλα! είπε διά
συγκεκινημένης «ρωνίϊς, σύ έπλήρωσες δι' όλους
μ α ς !.. . Ά λ λ ' άφ’ ού έσώθημεν, σχεδόν ώς έκ
θαύματος, ε’κ τής μοίρας ήτις μάς άνέμενε, προσεϊπεν είς τούς φίλους αύτοϋ, άς προσπαθήσωμεν
τίποτε πλέον νά ¡/.-η άφήσωμεν είς τήν τύχην.
Ή παλίρροια ήρχισε καί μετ' ολίγον ή θάλασ
σα θά άναβή αρκετά ώστε ν άνασηκώση την
ΆΑάσχαχ.. .Ν ομίζω ότι είνε καιρός νά φροντίσωμεν ανυπερθέτως περί τής απαλλαγής τού
πλοίου μας άπό τούς βράχους.
Ωμίλει μετά σοβαρότητος καί μετριόφρονός
τίνος άξιοπρεπείας ήν ένέπνεεν ήδη αύτω ή συναίσθησις τής ευθύνης.Βεβαίως ολως απρόοπτον
ήτο ν’ άναλάβη τόσον νέος τήν κυβέρνησιν πλοίου,
έν τοιαύταις περιστάσεσι, καί κατά τήν εναρξιν
αποστολής οϋτω ριψοκίνδυνου. Ά λ λ ’ άπό τής
προτεραίας είχε τήν βεβαιότητα δτι ήδύνατο ν'
άναδειχθή άξιος των καθηκόντων αύτοϋ. Είχε
πεποίθησιν έφ’ εαυτού, καί επί τού πληρώματος,
ή πεποίθησις δ ’ αϋτη μετεμόρφου αυτόν καθ' δ λοκληρίαν. Ό τής χθες νεανίσκος ήτο σήμερον
άνήρ. Ηρωική φλόξ άπελάμπετο των οφθαλμών
του. Ή
υπεροχή αύτοϋ έπεβάλλετο επί τού
πληρώματος άθρόου, καί δ Βρέδεζορδ δέ ε'τι καί
δ ιατρός ύφίσταντο αυτήν ώς οί άλλοι.

Τήν αύτήν εσπέραν ή Ά.Ιάσχα ήτο έν ασφα
λεία έν τώ δρμω τού Λοριάν. Ά π ό τής επαύ
ριον αί γαλλικαί ναυτικαί άρχαί έπέτρεπον φιλοφρονεστατα νά είσαχθή είς ρίαν τών δεξαμε
νών τού Κ ω δάν. Τό σκάφος δέν είχεν ύποστή
μεγάλην βλάβην. Σοβαρά μόνον ητο ή φθορά
τής μηχανής ά λ λ ’ ούχί αθεράπευτος. Ί σ ω ς άλλαχού θ’ άπητεΐτο πολυήμερος επισκευή. Ά λ λ ’
ώς είχε προίδη δ Έ ρ ικ , ούδαμού ήδύνατο νά
εδρη ναυπηγεία, σιδηρεία καί χωνευτήρια οία
τά τού Αοριάν. Τό κατάστημ,α Γκαμάρ Νορρίς
καί Σ α άνέλαβε νά έπισκευάση τ ά πάντα έν
τρισίν έβδομάσιν.ΊΙτο τότε ή εικοστή τρίτη Φε
βρουάριου, δθεν τήν δεκάτην έκτην
Μαρτίου
ήτο δυνατόν νά έπαναληφθή δ πλους μετά γνη
σίων πλέον καί ούχί παρακεχαραγμένων χαρτών,
Οϋτω λοιπόν τρεις μόνον μήνες καί ήμισυς ύπελείποντο άχρις ού φθάσωσιν είς τον Βερίγγειον
πορθμόν περί τό τέλος τού Ιουνίου. Τό εγχείρη
μ α ούδέν είχε τό αδύνατον εί καί περιεστέλλετο
είς στενώ τατα δρια. Ό Έ ρικ δέ έπ’ ούδενί λόγω
έδέχετο νά έγκαταλίπη αύτό. "Εν μόνον ι’φοβεϊτο
μή έξαναγκασθείς πράξη τούτο. Δι’ δ ήρνήθη νά
πέμψη είς Στοκόλμην έκθεσιν περί τού ναυαγίου
έκ φόβου μή άνακληθή δπως ύποβάλη μήνυσιν
κατά τού υποτιθεμένου δράστου τής απόπειρας,
καί οϋτω άνήκεστος έπέλθη βραδύτης.

Ή διά τών εργασιών τής πρωίας παρασκευαΤις οίδεν έν τούτοις άν τό άτιμώρητον δέν
σθεΐσα απαλλαγή τής Ά.Ιάσχας έκ τών βράχων
έμελλε νά ένθαρρύνη τον Τούδωρ Βράουν δπως
έπετεύ'/θη εύχερέστερον άφ’ δσον ήλπιζετο. Τό
καί άλ λα εμπόδια διασπείρη κ ατά τόν πλούν
πλοΐον άνεγερθέν ύπο τών κυμάτων προσεπάθει,
τής Α.Ιάσχας ; Τούτο συνεσκέπτοντο δ Βρέδεώς είπεΐν,ν απ αλλαγή τών δεσμευόντων αύτό όζέων
βράχων. Τό ρυμουλκόν ήρκεσε νά έλκύση αύτό
ζορδ καί δ ιατρός παίζοντες τό ονίστ αύτών
άπό τών πρυμναίων πεισμάτων δπως μετά τίνος | μετά τού Μαλαρίου έν τή μικρά αιθούση τού
ξενοδοχείου, είς δ είχον καταλύση ώς άφίκοντο
τριγμού τό πλοΐον άπαλλαγή τής τρομερά; συμπιέσεως καί αίφνης άνεγερθή ελεύθερον, βεβα είς Λοριάν.
ρημένον μέν ύπό τού πληροϋντος τά αδιαχώρητα
Ό Βρέδεζορδ ούδόλως άμφέβαλλε περί τού
αύτοϋ διαμερίσματα ϋδατος, έστερημένον τής
του. Ά νήρ κακούργος ώς δ Τούδωρ Βράουν, άν
βοήθειας τής ελικος αύτού, ήτις δεν ήδύνατο νά
έμάνθανε τήν αποτυχίαν τής άποπείρας αύτοϋ
κινηθή καί τής μηχανής του ήτις έμενεναδρανής
— καί ύπήρχεν άμφιβολία οτι είχεν ήδη πληροκαί σιγηλή— άλλ’ εύκυβέρνητον πάλιν, ύπεΐκον
φορηθή αύτήν ; — άφεύκτως έμελλε νά την
είς τό πηδ αλιον καί ικανόν έν ανάγκη νά πλεύση
έπαναλάβη. Χίμαιρα λοιπόν αληθής, παραφρο
ίστιοπλοοϋν.
σύνη πλήρης ήτο ή έλπίς οτι θά κ ατώ ρθουν ποτέ νά πλεύσωσι μέχρι τού ΒεριγΆ π α ν τό πλήρωμα συναθροισθέν έπί τού κα
γείου πορθμού. Ό Βρέδεζορδ ήγνόει μέν πώς
ταστρώματος, παρηκολούθει μετ’ εύνοήτου συγθά κατώρθου δ Τούδωρ Βράουν νά τούς έμποκινήσεως τάς περιπέτειας τού σοβαρωτάτου έργου,
δίση, άλλ’ ήτο βέβαιος δτι θά εϋρισκε μέσον τι.
έχαιρέτισε δέ διά ζητωκραυγής τήν άπελευθέρωΌ ιατρός Σβαρυεγκρόνα τόν αύτήν είχεν ιδέαν
σιν τής Ά.Ιάσχας' δ γαλλικός απόστολος καί τό
^υμουλκόν άπήντησαν είς τήν άνακρανγήν ταύώς καί δ Μαλάριος. Άπενθάρρυνσις λοιπόν κα
τείχε τούς τρεις φίλους έν φ έπαιζον τό ovtcrt
την τής χαράς δι’ όμοιων έπευφημιών. ΤΗτο
τρίτη μετά μεσημβρίαν ώρα. Ε γ γ ύ τα τα τού
ή περιέτρεχον τά περίχωρα τής πόλεως. Έπεμελοϋντο δέ συντόνως καί τής άνεγέρσεως τού μαυ
δρίζοντος ώραϊος τού Φεβρουάριου ήλιος περιέλουε
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σωλείου τού κυβερνήτου Μαρσίλα, ού άπ ασα ή
Λοριάν συνώδευσε τήν κηδείαν. Καί αύτή δ ’
Ιτι ή θέα τού νεκρικού μνημείου έπηύξανε τήν
μελαγχολίαν τών επιβατών τής Ά.Ιάσχας.
Ά λ λ ’ εύθύς ώς εβλεπον τόνΈρικ άνελάμβανον
θάρρος καί έλπίδα. Ή άπόφασις αύτοϋ ήτο τό
σον άκράδαντος, τοσούτον ακμαία καί ά μ ετά πτωτος ή δραστηριότης του, τοιαύτην ίσχυράν
θέλησιν έπεδείκνυε δπως κατανικήση πάντα τά
εμπόδια, οίαδήποτε καί άν ήσαν, βέβαιος ών
δτι θά κατανικήση αύτά, ώστε τό θάρρος αύτοϋ
τό άδάμαστον μετεδίδετο καί είς τούς περί αύτόν.
Νέον τι γεγονός έπελθόν άπέδειξεν δτι δ Τού
δωρ Βράουν έζηκολούθει τό ώρισμένον αύτοϋ
πρόγραμμα. Τ ή 14 Μαρτίου, περί τήν νύκτα,
είχε περατωθή πάσα ή έπισκευή τής άτμομ η χανής. Σίφωνός τίνος μόνου ύπελείπετο ή έναρμογή, αϋτη δ ’ είχεν άναβληθή είς τήν επαύριον.
Τήν ώρισμένην ώραν τό πλοΐον έμελλε νά ή έ
τοιμον πρός άπόπλουν. Ά λ λ α τήν νύκτα τής
δεκάτης τετάρτης πρός τήν δεκάτην πέμπτην
. δ σίφων ούτος έγένετο άφαντος έκ τών συνερ, Υίίωντών Γκαμάρ Νορρίς καί Σ α , άπέβη δέ άούνατος ή άνεύρεσίς του. Π ώς έγένετο ή ύπεξαίρεβις αϋτη ; Ποιοι ήσαν οί δράσται αύτή ς; Ο ύδ’
ή αύστηροτάτη άνάκρισις γενομένη ήδυνήθη νά
ε’ξακριβώση τούτο.
’Εντεύθεν έπήλθε δεκαήμερος βραδύτης πρός
κατασκευήν άλλου σίφωνος, οϋτω δέ δ απόπλους
ντ,ς ,Μάσχας άνεβλήθη είς τήν εικοστήν πέμπτην
Μαρτίου. ΙΙαραδόξως τό έπεισόδιον τούτο έπέδρασε σφοδρότερου έπί τού πνεύματος τού "Ερικ παρ’
δσον αύτό τό ναυάγιον. Ένεΐδεν έν τούτω ασφα
λέστατα έπίμονον θέλησιν είς παρακώλυσιν τής
αποστολής τής Ά.Ιάσχας. Ή προφανής δ ’ εκείνη
καταδίωξες
έδιπλασίασεν, εί δυνατόν, τον
φλογερόν αύτού ζήλον.
Τάς δέκα έκείνας τής άναβολής ημέρας ά φιέρωσεν δ "Ερικ δπως έξετάση τό ζήτηρ,α ύπό
πάσας αύτοϋ τάς επόψεις. Ό σ ω δέ πλεΐον έμελέτα αύτό τοσούτω μάλλον έπείθετο δτι άν ε’πεχείρει νά μεταβή είς τόν Βερίγγειον πορθμόν με
τά τρεις μήνας δι’ δδοϋ γνωστής τ ώ Τούδωρ
Βράουν, έν ώ ή Ά.Ιάσχα εύρίσκετο είσέτι είς
1 Λοριάν τεσσαράκοντα δλας ημέρας άπό τής έκ
• Στοκόλμης άπάρσεως αύτής, θά ήστόχει τού
σκοπού άφεύκτως εί μή άπώλλυτο καθ’ δλοκληρίαν.
Τό συμπέρασμα τούτο ού μόνον δισταγμόν
τινα δέν ένέβαλε τ ώ Έ ρικ, άλλ’ έπεισεν αύτον δτι άπαραίτητον ήτο νά μ εταβάλη τό άρχικον διάγραμμα τού πλοϋ. Ούδέν δέ περί τούτου
ούδενι άνεκοίνωσεν εύλόγως φρονών δτι ή μυστικοτης ήτο δ πρώτος τής έπιτυχίας δρος. Ίίρκέσθη δέ συντονώτερον έπιτηρών τάς τελουμένας
έπισκευάς.
τομο£
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Ά λ λ ’ οί έταΐροι αύτού τήν ήρεμίαν ταύτην
ύπέλαβον ώς χαλάρωσιν τής ανυπομονησίας αύ
τοϋ. Συνεπέραναν δ ’ έκ τούτου ότε έφρόνει ήδη,
ώς ούτοι, άνέφΓκτον τήν έπιχείρησιν.
Ά λ λ ’ έν τούτω ήπατώντο.
Τήν εικοστήν πέμπτην Μαρτίου ή Ά.Ιάσχα
έξήλθε τής δεξαμενής, κατέπλευσεν είς τόν όρ
μον καί άνήχθη είς τό πέλαγος.
ΙΕ'.

Ή βραχύτερα όόός.
Αί άκταί τής Γαλλίας είχον έξαφανισθή είς
τόν δρίζοντα, δτε δ Έ ρικ συνεκάλεσεν είς τήν
αίθουσαν τούς τρεις φίλους αύτού καί συμβού
λους δπως ποίηση πρός αύτούς σοβαράν άνακοίνωσιν.
— ΙΙολύ έσκέφθην, είπε, περί δσων συνεβησαν
άπό τής ημέρας τού έκ Στοκόλμης άπόπλου
μας. ’Ε ξάγω δέ τό συμπέρασμα δτι έπίκειται
φόβο; μή συναντήσωμεν κ ατά τόν πλούν ήμών
καί άλλα εμπόδια. Ό τολμήσας νά στείλη ήμδς
βέβαιον θάνατον έπί τής Κρύας Ξέρας δέ θά σταματήση έως έ δ ώ ! "Ισως κατασκοπεύει
ήμάς εί; Γιβραλτάρ ή Μελίτην ή άλ ).ού .. .
Ά ν δέν κατορθώση νά μάς έξοντώση δλοσχερώς.
μοί φαίνεται δμ.ως βέβαιον δτι θά κατορθώση νά
έπιβραδύνη τήν πορείαν μ α ς . . . Δέν θά φθάσωμεν λοιπόν είς τόν Βερίγγειον πορθμόν τό θέρος,
τήν μόνην έποχήν καθ’ ήν είνε πλωτός δ Π α
γωμένος ’Ωκεανός!
— Κ ’ έγώ αύτό τό συμπέρασμα έξάγω,είπεν
δ Βρέδεζορδ. Τό έφύλαττα δι’ εμέ αύτόν, διότι
δέν έπεθύμουν νά σοϋ άφαιρέσω πάσαν έλπίδα,
παιδί μου. Ά λ λ ’ έχω τήν πεποίθησιν δτι είνε
άδύνατον πλέον νά διανύσωμεν είς τρεις μήνας
τήν άπόστασιν, ήτις μάς άποχωρίζει τού Βεριγγείου πορθμού.
—- Κ ’ έγώ αύτής τής ιδέας είμαι, είπεν δ
ιατρός.
Ό δέ Μαλάριος διά νεύματος τής κεφαλής
έδήλωσεν οτι καί ούτος έπίσης συνεμερίζετο τήν
γνώμην ταύτην.
— Τί πρέπει λοιπόν νά πράξωμεν; ήρώτησεν
δ Έ ρικ.
— Τό μόνον λογικον καί πρός τό καθήκον
σύμφωνον, είπεν δ Βρέδεζορδ, είνε ν’ άφήσωμεν
κ ατά μέρος έπιχείρησιν, τήν δποίαν θεωροϋμεν
άπραγματοποίητον καί νά έπιστρέψωμεν είς τήν
Στοκόλμην.Τό ένόησες, παιδί μου, καί σέ συγ
χαίρω έξ ονόματος όλων μας διότι ύπέκυψες γενναίως είς τήν άναπόδραστον άνάγκην.
— Δέν δύναμαι νά δεχθώ τά συγχαρητήρια
ταϋτα, είπεν δ Έ ρικ, διότι δέν είμαι άξιος αύ
τών. "Ο χ ι! δέν έχω διόλου κ ατά νοϋν ν’ άπαρνηθώ τήν έπιχείρησιν μ α ς, νομίζω δέ αύτήν πάν
άλ λο ή άπραγματοποίητον ! . . . Νομίζω μόνο,
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οτι διά νά την φέρωμεν ε'ις πέρας, εινε ανάγκη
νά ματαιώσωμεν τά σχέδια τού άθλιου όστις αάς
κατασκοπεύει, προς τούτο Si το πρώτον ληπτέον
μέτρον εινε νά μεταβάλωμεν το δρομολόγιόν μας.
— Η μεταβολή του δρομολογίου θά έπαυξήσν) άπλώς τάς δυσχερείας, άπήντησεν 6 Ιατρός,
διότι τό άποφασισθέν ήδη εινε το συντομώτερον. Αν δέ εινε δύσκολον νά φθάσωμεν εις τρεις
μήνας εις τόν Βερίγγειον πορθμόν διά της Με
σογείου καί τής διώρυχοςτού Σουέζ,θά εινε όλως
αδύνατον νά φθάσωμεν διά του Εύέλπιδος ακρω
τηρίου η του ακρωτηρίου Χόρν, καθόσον καί ή
μία καί ή άλλη έκ τών δύο τούτων οδών θ' άπαιτήση κ α τ ’ ανάγκην πλοϋν πέντε η εξ μηνών.
— 1 πάρχει άλλη οδός δυναμένη νά συντομεύσγι τόν πλοϋν άντί νά τόν παρατείνη, καί όπου
θα εΐμεθα βέβαιοι δτι δέν θά συναντήσωμεν τόν
Τούδωρ Βοάουν, είπεν ό "Ερικ χωρίς νά συγκινηθή έκ τής ένστάσεως.
— Αλλη όδός ; ύπέλαβεν ο Σβαρυεγκρόνα.
Σέ βεβαιώ ότι δεν τήν γνωρίζω· ε'κτός αν εννοείς
την διά του Π αναμά οδ ό ν !. . . Ά λ λ ά καθόσον
είξεύρω, αύτή δεν εινε άκόμη πλευστή καί δέν
θά εινε πριν παρέλθουν πολλά ¿'τη!
— Δέν εννοώ ούτε την όδόν τού Παναμά ούτε
την τού Εύέλπιδος ακρωτηρίου, ούτε τήν του
ακρωτηρίου Χόρν, ύπέλαβεν ό νεαρός κυβερνή
της τής ΛΛάσχας. Ή οδός περί ής όμιλώ, ή
μόνη δι’ ής δυνάμ.εθα νά φθάσωμεν μετά τρεις
μήνας εις τόν Βερίγγειον πορθμόν, εινε ό Π αγω
μένος Ωκεανός, ό βορειοδυτικός πόρος !
Μεθ' ο, ίδών τούς άκροατάς αυτού έκπληκτους
εκ τού άπροσδοκήτου τούτου συμπεράσματος ό
Έρικ άνέπτυξεν αΰτό.
— Ό βορειοδυτικός πόρος δέν εινε πλέον σή
μερον ό,τι ήτο άλλοτε, έξηκολούθησεν, ό φόβος
καί δ τρόμος τών θαλασσοπόρων. Εινε οδός δια λείπουσα— διότι έκαστον έπος μένει ανοικτή μ.όνον οκτώ ή δέκα εβδομάδας ά λ λ ’ έντελώς γνω
στή τώρα, κεχαραγμένη επί έξαιρέτων χαρτών,
καί συχναζομένη ύπό έκατοντάδων φαλαιναλιευτι/.ών πλοίων. Ομολογώ ότι σπανίως οι ναυτιλλόμενοι έκλέγουσιν αύτήν όπως μεταβώσι διά
τού Ατλαντικού εις τόν Ειρηνικόν 'Ωκεανόν. Οί
πλείστοι ές όσων προσπελάζουσιν εις αύτήν άπό
το εν ή άλλο μέρος δεν διαπλέουν αύτήν όλόκληοον. Δυνατόν μ,άλιστα, άν αί περιστάσεις δέν
φανώσιν εις ημάς εΰνοϊκαί, νά εϋρωμεν αύτήν
κλειστήν, ή νά μ.ή εϋρωμεν αύτήν ανοικτήν
ακριβώς τήν ώραν καθ' ήν θά έχωμεν ανάγκην
νά εινε ανοικτή! Αύτό πλέον εινε ζήτημα τύ
χης ! Α λ λ ά λέγω οτι έχομεν πολλούς λόγους
νά έπιτύχωμεν τόν σκοπόν μας διά τής οδού
ταύτης, έν ώ δέν έχομεν ούδένα νά έπιτύχωμεν
διά τών άλλων. Τούτων ούτως έχόντων, τό κ αθήκον ημών, κ ατά τήν εντολήν ήν έλάβομεν
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παρά τών οργανωτών τής αποστολής καί κατό
την ύποχρέωσιν ήν έχομεν πρός ημάς αύτούς,
απαιτεί νά προσφύγωμεν εις τό μόνον μέσον τά
όποιον μάς μένει διά νά φθάσωμεν εγκαίρως εις
τόν Βερίγγειον πορθμ.όν. Σύνηθες πλοΐον, έξηρτυμένον πρός διάπλουν τών τροπικών θαλασσών,
δυνατόν νά ε’δίσταζε πρό τής ανάγκης ταύτης.
Ά λ λ ά πλοΐον ώς ή ’ΛΛάσχα έφοπλισθέν ακριβώς
προς περίπλουν τών πολικών θαλασσών δέν δύ
ναται νά διστάσν). Τό κατ' ε’μέ, δηλώ ότι πι
θανόν νά έπιστρέψω εις Στοκόλμην χωρίς νά
έχω έπανεύρη τόν Νόρδενσκιολδ ! . . . άλλά δέν
θά έπιστρέψω είμή άφ’ ού επιχειρήσω πάν ο,τι
εινε δυνατόν όπως τόν άνεύρωί
[Έ π εται βυνέχεια·]

Η ΙΔ ΙΠ ΤΙΚΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
Αί κ υ ρ ία ι χοΟ Γ ο λ γ ο θ ά .
[Συνέχεια· ?8ε σελ. 348 ]

Τό πάθος τούτο, τό διαυλακούν τό πρόσωπον
καί καθιστώναύτό γελοΐον συνάμα καί ειδεχθές,
είναι λίαν αλγεινόν, καί ή μέν έπιμονή αύτού
είναι ανένδοτος, ή δέ πρόοδος τοσοϋτον βραδεία,
ώστε φαίνεται ανεπαίσθητος. Ούδαρ-ώς εύσπλαγχνούμενον τόν πάσχοντα, φονεύει αύτόν βαθμηδόν
καί έπί έτη πολλά. Καθ' ήν έποχήν έμελέτων
τήνΣαλπετριέρ,1)έγνώρισαγυναίκα διακρινομ,ένην
έν τ ώ τμήματι τών καρκίνων, ήτο δέ ζωηρά
καί κατά τι ανήσυχος, άδιαλείπτως όμιλοϋσα
και έχουσα έπί τής κεφαλής,έν σχήματι σβεστήρος, παμμέγεθες χάρτινον κάλυμμα περιβεβλημένον διά κυανού ύφάσματος, τό όποιον άπέκρυπτεν έντελώς τό ποόσωπόν της. Ούδέποτε έκατοπτρίζετο, καθότι άπετροπιάζετο τήν ίδιαν οψιν.
Ήθέλησα νά τήν ίδώ καί σχεδόν μετενόησα.
'Ημέραν τινά καθ’ ήν διήρχετο πλησίον μου έν
τω διαδρόμω τής αιθούσης τής Ά γ ια ς Καικίλης
ήγγισα διά τού δακτύλου τήν κορυφήν τού χάρ
τινου καλύμμ.ατος, εις τρόπον ώστε νά τήν άποκαλύψω. Μέ ύβρισε καίμε έλάκτισεν, ά λ λ ’ όμως
τήν είδον. Τ ό πρόσωπόν της ήτο μία πληγή,
οπού διεκρίνοντο μόνον οί όδόντες καί οί οφθαλ
μοί. Ή φαγέδαινα είχε καταφάγει τά χείλη,
τάς παρειάς, τά βλέφαρα καί τήν όίνα. 'Ελέγετο δέ έν τ ω καταστήματι, ότι ώνομάζετο Μ ή"δεια καί ότι διετέλεσεν ώς ύποκρίτοια εις μι
κρόν τι θέατρον, λίαν εύειδής οΰσα καί έπιζήτητος καί διάγουσα βίον ακόλαστον.
Πάντα ταϋτα ήσαν ψευδή, ήτο δέ άπλώς
μιλτουργός, όνόματι Βικτωρία Μεδέζ /ή ρ α Λε, ρεβιράν, γεννηθεϊσα τ φ 1799 καί παραληφθείj
') δοΐρέΐτΐέτε,
Παρισίοις.
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δσυλον γυναικών φρενοπσΟών Εν

τό σώμα έκεΐνο, τό χημικώς τοσοϋτον κακώς
σα διά τό έπάναγκες εις τήν Σαλπετριέρ τώ
1853. Ή τ ο δέ τότε ήδη ειδεχθής τήν οψιν | συντεθειμένον. Ύπεράνω τού ασθενούς τούτου π τώ μ-ατος, εγκέφαλος σκεπτόμενος, οστις δέν φαί
καί κατά τό ήμισυ διαβεβρωμένη καί άπεβΐωσε
νεται απορών έπί τή συνδέσει αύτού μετά τού
μόλις τω 1871 εις ηλικίαν 72 έ τώ ν ήμίσειαν
θανάτου. Ή κόρη αϋτη δέν πάσχει, ά λ λ ’ άποώραν πρό τού θανάτου της, αί κάτω σιαγόνες
θνήσκει όμως, ούδεμίαν ε'χουσα τούτου προαίσθηάπεσπάαθησαν καί έφάνησαν αί κοιλότητες τού
σιν. ’Εντός μικρού, ή ψυχή θέλει έγκαταλείψει
λάρυγγος. Τήν άνέπαυσε δέ νομίζετε ή φαγέ
τήν άτελή ταύτην ύλην καί ή δυστυχή: μικρά
δαινα; Ούδόλως, άλλ’ ή περιπνευμονία. Ά νέθέλει έλευθερωθή. Πλησίον αύτής καί ώς μ.ετ'
φερα τό παράδειγμα τοϋτο, τό όποιον δέν αποτε
άπορίας άτενίζον αύτήν, ζώον τι ογκώδες κάθηλεί έξαίρεσιν, διά ν’ αποδείξω τόν χαρακτήρα
ται έπί άνακλίντρου έχοντος σανίδιον, έμποδίζον
τής νόσου καί τήν άδυσώπητον αυτής βραδύ
αύτό νά έγερθή, Είναι άρά γε γυνή ; Ν αί, κα
τητα.
θότι όμιλεΐ. Οί πόδες καί αί χεϊρες της, έκ μα'Ενίοτε ή ένέργεια αύτής είναι ταχυτέρα, ά λ
λακής ούσίας είναι άντιστρόφο>ς άνεστραμμένοι
λά τότε φαίνεται έπιπολαίως προσβάλλουσα τό
διά συστολής προγενεστέρας τής γεννήσεως, ή
δέρμα μόνον καί εύλαβουμένη τών μυών καί
γλώ σσα, μεγάλη καί σαρκώδης, έξέρ/εται τού
τών όστών. Έκεΐ ΐστατα*. όρθια μία τών αρρώ
στόματος καί κρέμαται έπί παχέων χειλέων.
σ τ ω ν λέγουσιν ότι έθεραπεύθη, άλ λά πώς ητο
Τό πελιδνόν καί ε'ξωγκωμένον πρόσωπον άσχημίάρά γε πριν θεραπευθή; Τό πρόσωπόν της φαί
ζεται ύπό οφθαλμών έξεχόντων καί στρογγυλών,
νεται έξ υπερύθρου βερονικείου, στιλπνόν καί πολπερίστρεφομένων ώς έτυχεν. Η όμιλία είναι α
λαχοϋ κεκαλυμμένον διά λεπίδων πυκνών καί
σαφής καί οίονεί κτηνώδης. Ό νούς δέν είναι έν
τεφρών, ώς αί λεπίδες τεθνεώτος ιχθύος· ή £ίς
τελώς έξημβλυμένος, άλλά διανοίγεται καί ένκλίνει πρός τά κάτω, τά χείλη είναι συνεσταλμέ
νοεί. Τό έμβρυοειδές τούτο πλάσμα, τό άναμινα, ώσεί τό πρόσωπον περιείχετο έντός έπιδερμίμνήσκον τά άπαγή μαλάκια, τά όποια κυλίουσι
δος υπέρ τό δέον στενής. Αί όφρϋς έπεσαν, ή
τ ά κύματα, τό μή δυνάμενον νά περιπατά,ση,
κόμη είνα'. άραιά καί στερείται στιλπνότητος, ό
ούδέ νά έπιβλέπη τάς φυσικάς αύτού λειτουρ
λαιμός είναι ηύλακωμένος, ό εις τών οφθαλμών
γίας είναι τήν σήμερον 36 έτών, κατώρθωσε δέ
καλύπτεται ύπό γαλακτώδους φακού. Ή έπινά λάβη θρησκευτικήν τινα διδασκαλίαν καί με
δερμίς σχηματισθεϊσα έκ νέου μετά τήν έκδοράν,
τέλαβε ν ήδη τό πρώτον τής θείας κοινωνίας.
έντελώς ένέφραξε τήν όπήν τών ώτων, ών οί λοβοί έξηφανίσθησαν. Ή δυστυχής άκούει όπωσούν
Ή έλεφαντίασις δέν είναι σπανία εν τή όδώ
καί δύναται ν' άπαντήση εις τάς άπευθυνομένας
Λ ουρμέλ.Τό φοβερόν τούτο πάθος, τό έξομοιοϋν
αυτή έρωτήσεις, δέν στερείται δέ νοημοσύνης
τ ά μέλη τού άνθρώπου πρός τά τού έλέφαντος,
καί λέγει ϋτι χαίρει διότι είναι εις τόσον καλήν
προσβάλλει σχεδόν πάντοτε τούς π όδας. Ο 'Η
κατάστασιν. Περιέρχεται τήν οικίαν καί ίσως
ρόδοτος λέγει, ότι ΐνα θεραπευθώσιν αύτού οί Φα
πολλαί τών αρρώστων, ών ή κεφαλή είναι διά
ραώ , έλούοντο εις ανθρώπινον αίμα. Ό Π αραπανιών έπιδεδεμένη, θεωρούσιν αύτήν ευτυχή καί
κέλσης, ήττον άπάνθρωπος, παραγγέλλει ρευ
φθονοϋσι τήν τύχην της, ήτις είναι νά μείνη α 
στόν χρυσόν καί διάλυσιν μ,αργαριτών. Α γνοεί
ποτρόπαιος.
ται έν Γολγοθά, άν ή τοιαύτη θεραπεία είναι
άποτελεσματική. Γραϊά τις κάθηται έπι τής
'Επί χαμηλής κλίνης βλέπω κοράσιον 13 πε
κλίνης της στηρίζουσα τούς πόδας έπί έδρας·
ρίπου έτών· τό πρόσωπόν της, το όποιον π αρατήν έρω τώ δια τί δέν κατακλίνεται ; μοί άπαντα.
μορφόνει ή έξόγκωσις τών σιαγόνων, έχει οψιν
«Είμαι άσθματική καί πνίγομαι όταν είμαι π λα
ιαπωνικήν, ήν δέν διαψεύδει ή ζωηρότης τών
γιασμένη.» Αποκαλύπτει τάς κνήμας της, άς
οφθαλμών ούδέ ή κόμη κινεζικω τ ω τρόπω άναλυμαίνεται ή έλεφαντίασις· τό δέρμα είναι
στρόφως έκτενισμένη. Ή έκφοασις έμ.φαίνει νοη
παχύ, μελανωπόν καί λεπιδώδες. Οί ιστοί είναι
μοσύνην, ή όμιλία είναι ζωηρά, τό μειδίαμα
έξωδημένοι, οί αστράγαλοι έξηφανίσθησαν έν τή
γλυκύ καί εύγνώμον. Ύ π τια , ακίνητος καί σχε
τών σαρκών εξογκώσει, τού δέ ποδός τό οίδημα
δόν έπιφάνειαν μόνον παρουσιάζουσα, έχει “τήν
είναι τοιοϋτον, άστε νομ.ίζει τις ότι θά διαρραγή.
χρήσιν μόνης τής άριστεράς χειρός, ήτες κινείται
"Οπως έλαττωθή ή εντασις τής έλεφαντιάσεως,
εις τό άκρον ισχνού βραχίονος, ού ή σάρξ είναι
ή πάσχουσα έπρεπε νά κείται έπί προοκλινοϋς
χαύνος καί τό δέρμα κιτρινωπόν. Ή έ'λλειψιςτής
έπιπέδου, μικρόν τι άνυψοϋντος τάς κνήμας,
φωσφορικής ασβέστου κατέστησε τά όστά π η γ άλλά πάλιν όπως έμποδίζνι τό άσθμα νά πιέζγι
μκτώδη καί σχεδόν δύνανται αί κνήμαι νά δετούς πνεύμονας, άνάγκη νά ϊσταται όρθια ή τούθώσιν ώς κάλοι. Ό δεξιός βραχίων τοσοϋτον έξέλάχιστον ούτως, ώστε νά ίχη τό άνω σώμα
κλινεν εις τάς αρθρώσεις, ώστε οί δάκτυλοι τής
άνωρθωμένον. Πρόβλημα άλυτον καί όντως ά χειρός είναι άπεστραμμένοι. Η ζωή φαίνεται
νηλεές· αί δύο) βάσανοι συνδυάζονται, ή δέ άρκαταφυγοϋσα έν τή κεφαλή καί παραιτήσασα
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ρωστος δέν δύναται ν’ ανακούφιση την μίαν
είμη έπιβαρύνουσα την έτέραν. Πολλαί δέ ύπάρχουσι τοιαύται εν τ ώ ύπνωτηρί«.)· οσάκις εν
τώ ύ'πνφ τό σώμα αυτομάτως καταπίπτη, ά φυπνούσι κράζουσαι. « ’Αέρα ! άερα!»
Στηριζομένην έστι σωρού προσκεφαλαίων βλέπω
νεαράν γυναίκα έχουσαν νεκρώδη ωχρότητα, ή τις οσφραίνεται φιάλην ϋδατος τής Κολωνίας
και σείει την κεφαλήν έν άθυμία. Την πλησι
άζω καί μετά δυσκολίας μένω εγγύς. Την ε
ρωτώ· «Δ ια τί όσφρειίνεσθε την φιάλην ταύτην ;
φοβεϊσθε μήπως λιποθυμήσητε ;» ’Ελαφρέν ερύ
θημα καλύπτει τάς παρειάς της, μέ αποκρίνε
ται· «Ν αι κύριε.» Α λλά τούτο δέν είναι ακρι
βές. Προσπαθεί ν' άποφύγη τήν ιδίαν όσμήν καί
αποτυγχάνει. Διετέλεσεν άλλοτε έργάτις, εις
τούς καπνούς, πεσούσα δέε’κ τίνος παραθύρου τού
δευτέρου πατώματος, έ’θραυσε τήν δεξιάν της
κνήμην. Το κάταγμα ήτο πολύπλοκον καί έ πήνεγκεν τήν εκκοπήν τού ποδός. ’Αγνοώ τί
μετά ταϋτα συνέβη, αλ λά λυπούμαι διότι ή
δυστυχής δέν έφονεύθη πίπτουσα. Ή έκκοπείσα
κνήμη προσεβλήθη ύπό καρκίνου έκτεινομένου
μέχρι τού ισχίου. Ό μηρός αυτής λευκός καί υ 
πέρογκος, δμοιάζει πρός σάκκον πλήρη αλεύρου*
τό δέρμα διερράγη ώς έκ τής διαστολής τών
αποσυντεθειμένων ιστών καί άναδίδει ναυτιώδη
σαπρίας όσμήν. ’Οσάκις ή αφόρητος δυσωδία άνέρχηται Η-έχ?1 αυτής, λαμβάνει τήν φιάλην
καί απελπίζεται. Τήν παρετήρουν ενώ ήλλάσσοντο οϊ έπίδεσμοι καί αυτή δακρύουσα έθεώρει
τήν κνήμην της, ήτις ουδέποτε πλέον θέλει
χρησιμεύσει αύτή, άκοντός μου δε άνεκυκλεϊιο
έν τή μνήμη τό άσμα της Ίουδαίας «Είμαι
νέα καί άγ απ ώ τήν ζωήν !» Έπανελθών όλίγας
ημέρα; μ ετά τήν πρώτην μου έπίσκεψιν άνεζήτη σα έν τώ ύπνωτηρίφ τήν νεαράν έργάτιδα,
αλλά δεν τήν είδον. Εύρίσκεται ήδη αλλαχού,
έν τόπω ένθα όδύνη δέν ύπάρχει, ένθα δέ βε
βαίως εξηγείται ό λόγος, δι’ όν τοσαύτας ύφιστάμεθα επί τής γής άλγηδόνας. Τό πρωΐ
τής 22 ’Απριλίου, μία τών κυριών τού Γολγοθά
την ήρώτησεν έάν ήθελεν άρτολάγανον ώς έπιδόοπιον· μειδιώσα άπεκρίθη· «Θ έλω δύο». Α ί
φνης ανέκραξε· «Κ ά τι φεύγει !» Τρέχουσι πρός
αυ τή ν τό αίμα ε”ρρεε κρουνηδόν. Τνα καταστείλωσι ταχύτερον την αιμορραγίαν, ε'κοψαν τού;
έπιδέσμους. Ή ταλαίπωρο; ε'κλινε τήν κεφαλήν,
ώς τι τετραυματισμένον πτηνόν· τά άχροα χεί
λη της ησαν άφωνα, τό βλέμμα Ιστρέφετο πρό;
τόν ουρανόν αναζητούν τήν τών έλπίδων συντέ
λειαν, τό σώμα έφάνη χαυνούμενον καί τέλος
κατέπεσεν. Ό καρκίνο; είχε προσβάλει τήν μηρικήν αρτηρίαν, έντός δύω δέ μόλις λεπτών, ή
ψυχή έλευθερωθεϊσα άπέστη.
Η θέσις, ήν έγκατέλιπε δέν έπρόφθασε νά
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κρυώση. ’ Ανακαλύπτω έν αύτή φάσμα. Ένθυμεΐσθε τά παραμύθια ; « ΤΗτθ μίαν φοράν μία γρηά,
τόσον πολύ γρηά, ώστε ή μύτη τη ; ήγγιζε τό
πηγούνι τη ς.» Εύρίσκεται έκεϊ έν Γολγοθά, συνεσπειρωμένη έπί τής κλίνης της, έφ’ ής πάν
τοτε κάθηται, διότι δέν δύναται νά λάβη άλ
λην θέσιν, όμοια πρός τάς μομίας έκείνας τών
Ίγκάδων, ας άνευρίσκουσιν ε’ντός αμφορέων. Ή
άγκύλωσις προσέβαλε τάς κάτω αρθρώσεις καί
τήν συνέκαμψεν εις τρία. Κ α τά μήκος τών ά 
σαρκων βραχιόνων της καρκινώδεις κηλίδες είναι
διεσπαρμέναι έπί τού έρρυτιδωμένου δέρματος.
Είναι δέ Βρετανή έκ τής μεταξύ Ίοσσελέν καί
Πλοερμέλ χώρας, πολλάκις βεβαίως παίξασα
έν τή παιδική της ηλικία, παρά τήν λίμνην τού
Δουκός καί ύπό τάς δρύς τού δάσους Λαμβοά,
όπου ¿πολέμησαν ποτέ οί Τριάκοντα. Τήν σή
μερον είναι άπεξηραμένον ίνδαλμα· νομίζει τι;
ότι τό αίμα έπαυσε κυκλοφορούν καί άφίνει τάς
σάρκας νά φθίνωσιν έξ ατροφίας. Ή φωνή της
είναι τοσούτον ασθενής, ώστε φαίνεται ώς ή φωνή
έγγαστριμύθου όπισθεν αυλαίας όμιλούντος. Λέ
γει δέ· « θ έ λ ω νά καπνίσω- σαράντα χρόνια κα
πνίζω καί αισθάνομαι πολύ τήν στέρησιν τού
καπνού.» ’Οσάκις ό καιρός είναι καλές καί ό
ήλιος θερμαίνη τόν κήπον, ό κατεσκληκώς ούτο;
σκελετός τίθεται έπί ανακλίντρου, τό όποιον κυ
λιέται εις τό ύπαιθρον· τότε δέ ή γραία καπνί
ζει ήσύχως καμμύουσα τούς όφθαλμ.ούς καί £>εμ.βάζει βλέπουσα ίσως έν τή καταλαμβανούση αύτήν νάρκη, τ ά ; μακροκόμους τής Βρετανίας νεάνιδα; καί τούς νεανίας, ο’ίτινες ΐσταντο πρό τού
παραθύρου της, καί αναπολούσα τό άσμα τής
ορεσιβίου άηδόνος, τής έρωτικής άηδόνος τό νυμ
φικόν άσμα, τό όποιον νέα ούσα καί ανθηρά, ήκουσε ποτέ μέ πάλλουσαν καρδίαν.
Παραμείνωμενπροσέτι πλησίον τής τελευταίας
ταύτης κλίνης, Ή κατέχουσα αυτήν δέν θά έξέλθη αυτής είμή μ-όνον ϊνα άναπαυθή έν τή
αίωνιότητι· είναι πρεσβύτις βεβαίως άλλοτε ευει
δής, νύν δέ λίαν καθαρά. Ύ πό τήν καλύπτραν
φαίνεται έν τάξει ή χιονόλευκος κόμη. Καί εκεί
νη κοιμάται καθημένη, ούχί ώς ασθματική, α λ 
λά διότι τό βάρο; τού καρκίνου τήν πιέζει όταν
κατάκηται ύπτια. 'Αποκαλύπτει τόν θώρακα
αυτής,τό έπίπεδον στήθος της άνωμαλίζουσι καρ
κινώδεις αδένες καθιστώντες αύτό όμοιον πρός
έξέχοντα χάρτην οροσειράς. Ή εξαγωγή αύτών
είναι αδύνατος, καθόσον άπό τών κλειδών μέχρι
τών ψευδών πλευρών σχηματίζεται θώραξ έκ
καστανών ύποπελίδνων όζων. Ή δυστυχής γυνή
τρέφει άπ ατηλάς ελπίδας. Τό βλέμμα αύτής
έχει έκφρασιν αλγεινήν, ώς νά έπανελάμ-βανε τό
τού Σατω βριάνδου: « Ά θυμώ διότι διαρκώ! »
Ά λ λ ’ εκείνη δέν διήρκεσε πολύ. Δύω ήμέρας
μετά τήν έπίσκεψίν μ.ου, τό σώμα της άπεκοι-
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των βιβλίων. "Αλλως δέ οί Ιταλοί έπιμένουσιν
μήθη τόν αιώνιον ύπνον· τήν μετέφερον εις τον
ότι πολύ πρό εκείνων ή τυπογραφική τέχνη
νεκρικόν θάλαμον καί ταχέως ήτοίμασαν την
είχεν άνακαλυφθή ύπό τού ΙΙαμφίλου Κ αστάλδη
κλίνην της, όπως δεχθή άρρωστον, ής τό πρόεί; Φέλτρε.
σωπον σχεδόν ήδη κατεστράφη.
Τ ά παΛαιότυπα, ήτοι τά πρό τού 1500 έκΜή ύποθέση ό αναγνώστης ότι έδεινοποίησα |
τυπωθέντα βιβλία ονομάζονται in cu n a b u la ,
τά πράγματα, απεναντίας ¿μέτριασα αύτά, απο
(γαλλ. in c u n a b le s , γερμ. In k u n a b e l), διά
φυγών νά περιγράψω όσα είδον. Ύπάρχουσι μορλέξεως λατινικής σημαινούσης τά σπάργανα καί
φαί, ας δέν άπεκάλυψα- πληγαί, ών έκουσίω; ά μεγίστην
άποδίδουσιν αύτοΐς άξίαν οί φιλόβιβλοι
πέστρεψα τούς οφθαλμούς. Αδύνατον νά φανταΤό
σπανιώτατον,
κ ατά τούς ’Ιταλούς, βιβλίον
τασθή τις πόσον αΐ γυναίκες αύται πάσχουσιν
είναι
τό
Monle
Santo
d i Dio ύπό ’Αντωνίου τού
έκ τών ανιάτων εκείνων νοσημάτων. Όπισθεν
έκ
Σιένης
έκτυπωθέν
έν
Φλωρεντία τώ 1 4 7 7 , τό
τών λευκών παραπετασμάτων, ακούονται οίμωόποιον
είναι
τό
πρώτον
μέ εικόνας ’Ιταλικόν βιγαί ύπόκωφοι. ’Ενίοτε τήν νύκτα, κραυγή τις
βλίον.
Τούτου
έν
καί
μόνον
άντίτυπον εύρίσκεται
διακόπτει τήν σιγήν τού υπνωτηρίου· τό άγριον
έν τή βιβλιοθήκη τού Τουρίνου.
θηρίον δάκνει μ.ίαν τών αρρώστων καί αποσπά
Μεταξύ τών σπανίων τούτων βιβλίων είσί καί
αύτήν άπό τού ύπνου. Αί κυρίαι τού Γολγοθά
δεκαέξ Ε λληνικά, ών τά πλείστα αρχαίοι συγ
μένουσιν έγγύς, ούδ’ έχουσιν ανάγκην δευτέρας
γραφείς μ,ετά Λατινικών σημειώσεων.
προσκλήσεως, όπως παράσχο)σι τήν συνδρομήν
των. Γινώσκουσι δέ, ιός τινες πολύπειροι ιατροί,
Πρώτον βιβλίον ’Ελληνικόν είναι, ώς γνω
νά δίδωσι καταλλήλως τήν ύδροχλωρικήν μορ
στόν, ή Γραμματική Κωοταντίνου τοϋ Ααφίνην καί έμαθον επίσης τήν τέχνην τών ύποδοσκάρεως τυπωθεισα τώ 1476 έν Μιλάνιρ παρά
ρίων ενέσεων. Εις τά ανίατα τα ύ τα νοσήματα,
Δημητρίου τού Κρητός (τού καί Δαμιλά ή Μετά όποια δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς τινα τής
διολανέω; έπονομαζομένου). Ταύτης άντίτυπον
φύσεως άποπλάνησιν, δ ιατρός οφείλει νά έπιέπωλήθη τ ώ 1850 έν ΙΙαρισίοις, κ ατά τήν μαρ
δεικνύη μεγίστην συμπάθειαν· ή τών λόγων φι
τυρίαν τού βιβλιογράφου B ru n e t αντί φράγκων
λοφροσύνη ανακουφίζει ¿κείνους, οϋς δέν δύναν1 2 0 0 . Καί νύν δέ, ώς σημειούται ό Λεγράνδ,
ται νά θεραπεύσωσι τ ά φάρμακα. Πρέπει λοιπον
τ ά σπανιώτατα αντίτυπα αυτού πωλούνται εις
νά έφιστά τήν προσοχήν αύτού έπί τάς νοσούσας
τήν αύτήν τιμήν,άπό 10 0 0 μέχρι 1 2 0 0 φράγκων.
μάλλον ή έπί τήν νόσον, έπιδαψιλεύων αύταΐ;
Μετά τήν γραρ.ματικήν τού Λασκάρεως έτυπάσαν παραμυθίαν καί περίθαλψιν καί έμψόχωπώθησαν έν Βενετία έν ε”τει 1484 τά 'Ερωτή
ματα τού Χρυσολωρά, ή ύπό Λαονίκου τού Κρησιν. Α ί κυρίαι τού Γολγοθά γινώσκουσαι τούτο,
ήσυχάζουσι τάς άλγούσας καί άποκοιμίζουσιν
τό; έκδοσις τή ς ’Ομήρου ΒατραχομνομαχΙας
«ύτάς διά λόγων παραμυθητικών, κατευνάζου(1 4 8 6 ) καί ή τώ αύτώ έτει γενομένη δευτέρα
έκδοσις τού Ψαλτηρίου ύπό Γεωργίου ’Αλεξάν
σι τάς άνασχετούσας έπί τ ώ μεγέθει τών ίδιων
δρου τού Κρητός. Ή πρώτη έκδοσις τού ψαλτη
άλγηδόνων καί γονυπετούσαι παρά τάς κλίνας,
ρίου έγένετο έν Μεδιολάνοις τώ 1481 ύπό τού
προσεύχονται καί έπαναφέρουσιν οότω τήν έλπίδα
’Ιταλού Ίωάννου τού Πλακεντίνου.
εις τάς μάλλον άπεγνωσμένας ψυχάς.
’Εκ τών έν τή έλευθέρα Έ λ λ ά δι έκτός τής
(Έ π ιται τό τέλος.)
Ε λ ιζ λ Σ . Σ ο ϊ τ ς ο υ
Έπταννήσου έκδοθέντων βιβλίων ύποθέτω ότι τό
πρώτον είναι βιβλιάριον, έκ 37 σελίδων, εις μι
κρόν όγδον σχήμα, ούτινος άντίτυπον εύρίσκεται έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής, εχον τήν έΒΙΒΛΙΑΚΑ
πομένην έπιγραφήν έν τή προμετωπίδι:
ΤΙ τυπογραφία, κ ατά τινα ’ Ιταλόν φιλόβιβλον,
είναι αρχαιότερα παρ’ όσον κοινώς πιστεύεται,
διότι πολύ πρό τού Γουτεμβέργ έτυπώθη διά
κινητών τυπογραφικών χαρακτήρων βιβλίον έπιγραφόμενον «Speculum humánete Salvatio n ist ,
ούτινος άντίτυπον εύρίσκεται έν τή βιβλιοθήκη
τών ΙΙαρισίων καί αλλαχού. Ό κ. Βερνάρδ, συγγραφεύ; τής ιστορίας τής τυπογραφίας, αναφέ
ρει ότι τό είρημένον S p e cu lu m έτυπώθη πολύ
πρό τού 1461 έν 'Ολλανδία έν μέρει μέν διά
ξύλινων, καί έν μέρει διά κινητών χαρακτήρων,
καί ότι είναι άρχαιότερον τών ύπό τοϋ Λ αυ
ρέντιου Κόστερ καί Γουτεμβεργίου έκτυπωθέν-

Προσωρινόν πο.Ιίτεομα τής ΈΛΑάδος έν
Κορίνθω αωχβ'. Λ ', ετος τής ανεξαρτησίας.
'E r τή 'Εθνική τυπογραφία. Τ ά δέ πρώτα έν
τή ιδιαιτέρα μου πατρίδι Σύρω τυπωθέντα β ι
βλία είναι τά έξής·

ΑιδασκαΜαι περί τον όρισμον τον 'Ανθρώ
που καί τοϋ σπουδαίου μεταφραοθεΐσαι έκ τον
Γερμανικού ύπό Αρόσου Μανσό.Ια καί όχριερωθεϊσαι τώ άειμνήστω “Α στιγγι τώ Βρετανώ.
Έ ν ΈρμουπόΛει, 1 8 2 9 ; εις 12ον· σελ. 80 καί
« Φαίδρα, τραγωδία ύπό Ραχίνου μεταφρασθείσα εκ τον Γα.Ι.Ιικοΰ ύπό'” [Δ. Μουρούζη].
Έ ν Σύρω 1829.
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Άμφότερα τά βιβλία ταύτα έτυπώθησαν έν τώ
τυπογραφείο) όπερ δ Σάμιος Γαρουφαλής είχε μέν
συστήση έν Σ ά μ ω τώ 1819, δι’ ε'λλειψιν δ ’ ερ
γασιών μ,ετέφερε τό>1828 εις Σύρον, δπόθεν π ά 
λιν τόν ’Ιούνιον του 1831 ένεκα των Κυβερνη
τικών καταδιώξεων μετεκομίσθη εις Σάμον ύπό
του Ίωάννου Λ εκάτη.Ε ΐς το τυπογραφείου εκείνο
κείριενον παρά τάς φύλακας εν τινι ίσογείω ο’ικίσκω εΐργάζοντο οι αδελφοί Γαρουφαλή Σάπιοι,
Θ. Ν - Γραβινός καί ό Συμεών ΓΙελοποννήσιος,
είτα δέ οί Γεώργιοςκαί Δημοσθένης Μελισταγεΐς
Μακεδόνες, δ Ν .Β αρότζης Άμφισσεύς, συστήσαντες κατόπιν ίδια τυπογραφεία, ών τό του Μέλισταγοϋς διετηρήθη μέχρις εσχάτων. Έν τ ώ είρημένω τυπογραφείο) υπήρχε καί στοιχειοχυτήοιον,
ουτινος τάς μήτρας κατεσκεύαζε χρυσοχόος τις
έκ Κυδωνιών Χ ατζή ς, ούτινος ουδέ τό όνομ.α ουδέ
'τό έπώνυμον κατώρθωσα νά μάθω. Ό μακαρίτης Σταμάτιος Κρίνος, οστις μοί διεβίβκσε τήν
περί στοιχειοχυτηρίου πληροφορίαν, μοί εΐπεν, οτι
ενχει που σημειωμένον τό ονομα τού Χ ατζή τούτου.
’E r ’ Ε ρ /ιο ν π ο .Ιει

Μ ά ιος

1885.

A. Κ . X.
------------ —-tftr— ----------------

AI ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΙ ΧΗΡΑΙ
Χήραι απαρηγόρητοι εύρίσκονται μόνον έν
Σινική. Αυτόθι ή γυνή, τής όποιας δ σύζυγος α 
ποθνήσκει, δύναται βεβαίως νά ύπανδρευθή έκ
νέου, ά λ λ ’ ή καταδικάζουσα έαυτήν εις αιώνιον
χηρείαν απολαύει μεγίστων τιμών.Οϋτωτώ 1876
έδημοσιεύθη έν τή ' Εφημερίδι τον Πεκίνου αύτοκρατο^ικόν διά τα γμ α , έπιτρέπον ν’ άναρτηθή
τιμητική σανίς πρός μνήμην τής συζύγου Μαν
δαρίνου δηλητηριασθείσης δτε έπληροφορήθη τόν
θάνατον του συζύγου της.
Ύπάρχουσι μάλιστα έν τ ώ Ούρανιω Κράτει
χήραι θεωροϋσαι καθήκον αυτών νά μη έπιζήσωσι του συζύγου των. Οϋτω δ κ. Παύλος Λεφέβρ
έν τ ώ συγγράμματι αύτοϋ τώ έπιγραφομένφ Οί
Κιτρινοπρύνωποι αναφέρει δτι τ ώ 1880 δύο
χήραι ηϋτοκτόνησαν ενώπιον πολλών χιλιάδων
θεατών. Έ κ δε τής έφημερίδος τού Χόγκ-Κόγκ
έρανίζεται τήν έκθεσιν μιας τοιαύτης αυτοκτο
νίας, συνταχθεΐσαν υπό μάρτυρος αύτόπτου καί
εχουσαν ώς εξής·
Σινική πομπή συνώδευε νέαν γυναίκα φορού
σαν κοκκινόχρουν καί χρυσούφαντον ενδυμασίαν,
καί καθημένην έπί φορείου πολυτελώς κεκοσμημ.ένου. Μετίβαινε ν’ άπαγχονισθή, καί προσεκάλεσε το κοινον νά παρευρεθή είς τον απαγχονι
σμόν της· έλαβε δέ τήν άπόφασιν ταύτην ένεκα
τού θανάτου τού συζύγου της, δ δποϊος τήν ά φήκε άτεκνον.
Ή αγχόνη είχε στηθή είς άγρόν κείμενον πα·

Ι Α

ρά τό χωρίον, είς τό οποίον κατώκει ή χήρα.
"Όταν ή πομπή έφθασε προ τής αγχόνης, ή χ ή .
ρα κατέβη τού φορείου καί βοηθουμένη ΰφ’ ένός
ύπηρέτου άνέβη έπί τού ικριώματος. Ε π ’ αυτού
ήτο έστρωμένη τράπεζα μετά φαγητών. Ή χήρα
έχαιρέτισε τό πλήθος, έκάθησε μετά τινών συγ
γενών της είς τήν τράπεζαν καί έφαγε μέ μεγάλην ορεξιν.
Μετά ταύτα άνεβίβασαν έπί τής τραπέζης
μικρόν παιδίον, τό δποίον έθώπευσε καί τό
έκόσμησε μέ τό περιλαίμιον τό δποίον έφόρει ή
ίδια.
Είτα έλαβεν ώραΐον κάνιστρον, έντός τού ό
ποιου ύπήρχεν όρύζιον, χόρτα καί άνθη, καί διασκορπίζουσα ταύτα έπί τών θεατών"ηύχαρίστησεν αυτούς, διότι τήν έτίμησαν διά τής παρου
σίας των, καί εξήγησε τούς λόγους διά τούς ό
ποιους άπεφάσισε ν’ αύτοκτονήση.
Μετά τούτο τρις διά σάλπιγγος ήγγέλθη ότι
έπέστη ή στιγμ.ή τής αυτοκτονίας, ά λ λ ’ έπήλθεν
αναβολή διότι παρετηρήθη ή απουσία ένός αδελ
φού της, ό δποίος δέν είχε τήν γενναιότητα νά
παρευρεθή είς τό θέαμα τούτο.
Ή αγχόνη είχε στηθή κατά τόν ακόλουθον
τρόπον. Εκατέρωθεν τού ικριώματος δύο κάθε
τοι πάσσαλοι ύπεβάσταζον ισχυρόν δριζόντειον
ίνδοκάλαμον, άπό τού μέσου τής όποιας έκρέματο ερυθρόν σχοινίον άπολήγον είς θηλειάν· τό
σχοινίον διήρχετο διά μ,ικρού κρίκου, καλυπτόμε
νου ύπό έρυθροχρόου μετάξινου μανδηλίου· τού
ικριώματος ύπερέκειτο σκέπη.
Ό άπουσιάζων άδελφός κατεπείσθη νά π αραστή, άφίκετο τέλος, ή δέ χήρα άνέβη πάραυτα
έπί μιας έδρας εύρισκομένης ύπό τήν θηλειάν.
Ό π ω ς δέ βεβαιωθή ότι τά πάντα ήσαν καλώς
διευθετημένα έΌηκεν άδιστάκτως τήν κεφαλήν
αυτής έντός τής Οηλειάς, είτα τήν έξήγαγε διά
ν’ άποχαιρετίση διά τελευταίαν φοράν τούς πλή
ρεις θαυμασμού θεατάς αυτής. ’ Ακολούθως τήν
ήσπάσθησαν διά τελευταίαν φοράν οί συγγενείς
καί αί φίλαι της καί έρριψε τό έρυθόχρουν μ α ν δήλιον έπί τής κεφαλής της.
Έπρόκειτο ν’ άφαιρεθή ή έδρα έπί τής όποιας
ΐστατο, δταν πολλοί έκ τού πλήθους έφώναξαν
δτι έλησμ-όνησε νά καταβιβάση τόν κρίκον, δ ο
ποίος θά συνέσφιγγε τό σχοινίον περί τόν τράχη
λόν της. Ή χήρα ηύχαρίστησε τό πλήθος μειδιώσα, έΌηκε τόν κρίκον είς τήν θέσιν του, είτα ζ η τήσασα διά νεύματος ν’ άφαιρέσωσι τήν καθέκλαν ήωρήθη είς τό κενόν . . . .
Μετ’ άπαραδειγματίστου αταραξίας συνήνωσε τ ά ς χεΐρας αύτής καί προτείνασα αύτάς έξηκολούθει άποχαιρετούσα τούς θεατάς κατά τόν
σινικόν τρόπον άχοις ού οί σπασμ,οί τού στραγ
γαλισμού έχώρισαν τάς χεΐρας αυτής. *Ητο
νεκρά.

Άφήκαν τό π τώ μ α κρεμάμενον έπί ήμίσειαν
ώοαν, είτα δ ’ οί ύπηρέται τό κατεβίβασαν. Ό
είς τών υπηρετών λαβών τό σχοινίον ήθέλησε νά
τό κόψη δπως κρατήση τεμάχιον αύτού, ώ ς εκ
τούτου δ ’ έπήλθε συζήτησις τήν όποιαν έπωφεληθείς έπλησίασα είς τό φορεΐον, διά τού όποιου
εμελλον νά μετακομίσωσι τό π τώ μ α είς τήν πα
γόδαν· έπεθύμουν νά βεβαιωθώ άν ή χήρα ήτο
πράγματι νεκρά.
Ό τε έφθάσαμεν είς τήν παγόδαν έξήπλωσαν
τό πτώμα έπί κλίνης καί άφήρεσαν τό μανδήλιον
τό καλύπτον τό πρόσωπον τής χήρας· έπί τού
; προσώπου τούτου παρετήρησα τ ’ άναμφισβήτητα
ίχνη τού θανάτου.
Αί άρχαί δέν δύνανται νά παρακωλύσωσι
τάς τοιαύτας αυτοκτονίας. Μνημεϊον εγείρεται
πάντοτε είς μνήμην τής χήρας τής θυσιαζούσης
οντω τήν ζωήν αύτής.
Β.
—

--------------------------------

Η ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ Τ Η Σ ΚΠΠΑΙΔΟ Σ

μως τό βάθος αυτής ήτο τετραπλούν, ό δέ όγκος
τού ϋδατος τριπλάσιος. Καί έκείνης μ.έν τά ΰδ α τ α μόνον τήν άοδευσιν τών γαιών έπιτελούσιν, ένώ έν τή Κωπαίδι κ ατά τούς ύγρούς μήνας,
δηλαδή έπί όκτώ μήνας, θά χρησιμοποιώνται
κατά τήν έκβολήν αυτών, παρέχοντα δο'ιδεκα
χιλιάδων ίππων δύναμιν είς τήν βιομηχανίαν τής
χώρας. Ή δύναμις αΰτη καθίστησι τήν εταιρίαν
τής Κωπαίδος ένα τών μεγίστων βιομηχανικών
μοχλών τής ύφηλίου· δλόκληρος δέ ή Ε λ λ ά ς έάν
θελήση νά άθροίση τήν δύναμιν πάντων τών
βιομηχανικών αύτής έργαστηρίων τών δι’ άτμού
ή δ ’ ϋδατος κινούμενων δέν είχε μέχρι τούδε
τό μέγα τούτο ποσόν κινητήριας δυνάμεως. "Ο
ταν μετά δύο έτη θά συντελεσθή τό ε'ργον τής ά ποξηράνσεως, ή εταιρία μεθ’ ύπερηφανείας θά
έπιδείξη εις τ ή / Ευρώπην τήν πολύτιμον αύτής
κατάκτησιν καί θά κινήση πάντων τόν θαυμασμ.όν διά τήν έπίτευξιν τοσούτον τεραστίου άποτελέσματος διά σχετικώς ρ.ικρών μέσων............
Ή Κωπαίς λίμνη είνε περίκλειστος λεκάνη,
έν ή συρρέουσι τά ϋ δατα τών ποταμών τά κατερχόμενα έκ τών βορείων κλιτύων τού ΙΙαρνασσοϋ
καί τού Έλικώνος. Ή επιφάνεια αύτής είνε 250
0 0 0 στοεμμάτων. Αί γαϊαι τής Κωπαίδος είσίν
εύφορώταται, ένεκα τών άφθονων οργανικών ύ λών άς περιέχουσιν, άλλά πέριξ τής λίμνης είς
περιφέρειαν δεκαπέντε μέχρις είκοσι χιλιομέτρων
ένδημούσι χρονίως ελώδεις πυρετοί.

Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έγένοντο πανηγυρικώς τά έγκαίνια τής περατιόσεως τής με
γάλης διώρυγος πρός διοχέτευσιν τών ύδάτων τής Κωπαίδος, τουτέστι τού δυσχερέ
στερου μ.έρους τών έργασιών προς αποςήρανσιν τής λίμνης. Έπί τή εύκαιρία αύτη ή
Ή άποξήρανσις λοιπόν έχει διπλούν σκοπόν :
Έρημερίς έδημοσίευσεν έκθεσιν περί τής με
Νά
άποδώση 2 5 0 ,0 0 0 στρέμματα ευφόρου γής
γάλης άξίας καί χρησιμότητος τού έργου τούτου,
είς
τήν
γεωργίαν καί έξυγιάνη τόπον, ον λυμαί
έξης μεταφέρομεν ενταύθα τά επόμενα·
νονται
οί
έλώδεις πυρετοί είς περιφέρειαν δεκα
Τό έργον είνε έξ έκείνων,τά όποια μένουσιν είς
πέντε
έως
είκοσι χιλιομέτρων άπό τής λίμνης.
τάς έπερχομένας γενεάς ώς άθάνατα τεκμήρια
’Από
τής
άρχαιότητος ό πυθμήν τής λίμνης
τής νίκης τού άνθρώπου έπί τών στοιχείων τής
ύψώθη
καί
ή
έπιφάνεια αύτής ηύξήθη. Οί αρ
φύσεως, κλείζοντα τό όνομα τών μηχανικών, οϊχαίοι
πολλάκις
είχον άποπειραθή νά άποξηράτινες συνέλαβον καί ήγαγον είς πέρας τό τερά
νωσιν
αύτήν,
ύφίστανται
δέ τά ίχνη τών άποστιον ε'ργον. Ή Κωπαίς είνε ή δευτέρα άποξηπειρών τούτων.
ραινομένη λίμ.νη· δ πρίγκιψ Τορλόνια άνέλαβε
Αί εργασία·, τής άποξηράνσεως περιλαμβάάπό τού 1854 τήν άποξήρανσιν τής λίμνης
νουσι δυο μέρη : Ιον τάς κυρίως διώρυγας τής
Φουτσίνο, έν τή έπαρχία τού Άββετζάνου·
άποξηράνσεως καί 2 ον τήν γραμμήν τών λεγο
τά χρήματα τά όποια έδαπάνησεν έκεΐ ύμένων άπαγωγών σηράγγων.
περβαίνουσι τ ά τεσσαράκοντα έκατομμύρια ,
Διά τών διωρύγων τής άποξηράνσεως πρό
ενώ ή έπιφάνεια τών κατακτηθεισών απο τούύγρού
κειται νά διοχετεύωνται τά ϋ δατα τών έκβαλστοιχείου γαιών μόλις είνε ή ήμίσεια τής τής
λόντων είς τήν Κ ωπαίδα λίμνην ποταμών καί
Κωπαίδος.Αληθώς αί δυσχέρειαι,άς είχον οί μ η
τά όμβρια είς τήν άπαγωγόν σήραγγα τής
χανικοί νά ύπερνικήσωσιν έν ’Ιταλία, ήσαν πολλώ
Καρδίτσης. Αί διιόρυγες είσί τρεϊς : Ή μεγάλη
μείζονες τών διά τήν άποξήρανσιν τής έλληνιπεριφερική
διώρυς έκτάσεως 34 χιλιομέτρων
κής λίμνης, καί διά τούτο ακριβώς δύναταί τις
ή
τις
θά
άκολουθήση
τήν νοτίαν τής λίμνης ό
νά ύμνήση μάλλον τήν άποξήρανσιν τής Κ ωπαίχθην, ή περιφερική διώρυξ τού Μέλανος ποτα
δος, διότι διά πολλψ ήσσόνων θυσιών άποδίδει
μού, ήτες θά άκολουθήση τήν βορείαν όχθην καί
είς τήν Ε λ λ ά δ α διπλάσιάν έπιφάνειαν γής, άή έσωτερική διώρυξ, έν ή" θά χύνωνται τά
νεξαντλήτου σχεδόν εύφορίαε. Δέν έγκειται μόνον
όμβρια ϋδατα έν τί) ίσωτερικώ τής λίμνης καί
έν τούτω ή ύπεροχή τού έν Έ λ λ ά δι συντελουκατά τό βαθύτερον αύτής μέρος. Αί τρεις αύται
μένου έργου. Έάν ή έπιφάνεια τής λίμ.νης Φουτοίτο ήτο έλάσσων τής τής Κωπαίδος, άλλ ό - | διώρυγες θά συνενώνται έν Κ αρδίτζη. Τό πρώ-
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τον τούτο ρ,έρος τών εργασιών ήρξχτο ή δη ,άλλά
δέν θέλει προβή δραστηρίως είμή μετά τήν
μερικήν άποξήρανσιν τής λιανής, τουτέσ-rtv αφού
άνοιχθή ή σήραγξ της Καρδίτσης.

Τ

Ι Α

ή υγεία τών πέριξ θέλει
βελτιωθή.

βεβαίως έπαισθητώς

II Εταιρία δύναται νύν νά. εξακολούθηση τάς
πρός κατασκευήν τών διωρύγων τής άποξηράνσεως εργασίας, ύπό δρους εύνσϊκωτερους καί ευχε
ρέστερους.

Διά τών σηράγγων τά ΰ δα τα θά διοχετεύ*
ωνται μέχρι της θαλάσσης, διερχόμενα άλληλοδιαδόχως διά τών μικρών λιμνών Ύλίκης (Λί·
αέρι) και Παραλίμνης. Αποτελούνται δέ τά
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
τεχνικά ταϋτα ε'ργα: Ιον) Έ κ μεγάλης τάφρου
καί σήραγγος 6 72 μέτρων μήκους εν Καρδίτζη,
Τά προσκλητήρια δι’ ών οΐ εύποροι Ίαπιυνοί καδιοχετευούσης τ ά ΰ δατα της Κωπαίδος εις την
λοϋσιν εις δεϊπνον τούς γνωρίμους φαίνονται παραδοςότατα εις πάντα ΕύρωπαΤον. Ό Ίαπωνός νομίΎλίκην, τής όποιας ή επιφάνεια ϋπερέχουσα νύν
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης κατά 52 μ.θά ύψωθή , ζει άκρον άωτον τής εύγενείας καί τής άδρότητος
τήν ύποτίμησιν παντ’ος εις αυτόν άνήκοντος, καί τήν
κ α τά 2 5 είσέτι·2ον).Έζ οχετού 5 0 μέτρων πλάτους
ταπείνωσίν του ενώπιον τών άλλων. Ό θεν τά προςέν Μορίκι,δι’οΰ τά «λεονάζοντα ΰ δατα τής'Τλίκης
κλητήριά του γράφει οϋτω πως: « Σέ παρακαλώ νά
θά διοχετευθώσιν ε’ις τήν Παραλίμνην, οτε ή έπι
με συγχωρήσης διά τήν προσβολήν, τήν όποιαν σου
φάνεια αυτής ϋπέρ τήν θάλασσαν από 36 μ. θά
κάμνω, παρακαλών σε νά μή απαξίωσης νά συγγευάνίλθη ε'ις 55, τοϋτ' ε”στι θά ύψωθή, κατά 19 μ.
ματίσης μετ’ έμοϋ. Ή ευτελής καί ρυπαρά οικία
3ον). Έ κ σήοαγγος 8 6 0 μέτρων μήκους έν Ά ν μου δέν είναι βεβαίως άξία τοιαύτης τιμής, νά φιλοθηδόνι, δι' ής θά χύνωνται τά ΰ δατα τής λίμνης
ξενήση σέ, άφ ’ ου μάλιστα καί ήμεΤς εϊμεθα αγροί
Παραλίμνης εις τήν θάλασσαν άπό ΰψους 55 μέ
κοι καί άνάγωγοι άνθρωποι, καί τά φαγητά μας είναι
ελεεινά καί αξιοδάκρυτα· δμως τρέφω τήν έλπίδα,
τρων, έξ οΰ θά προκύπτγι δΰναμ.ι; 1 2 ,0 0 0 ίπ
οτι θά συγκατανέυσες νά έλθης εις τον οίκόν μου
πων, δυναμένη νά /ρησιμεύση εις δημιουργίαν
τήν δείνα ήμέραν εις τάς 6 . μ . μ. » Ό ξένος, δ τό
βιομηχανικής πόλεως έπί τόπου ή νά μεταφέρη
πρώτον λαμβάνων τοιαΰτην πρόσκλησιν, έπί πολύ
διά τού ηλεκτρισμού τήν δύναμιν καί τό φως εις
διστάζει αν πρέπει νά τήν δεχθή. "Οταν όμως άπομακράν άπόστασιν.
φασίση νά μεταβή εις τό γεύμα— καί τούτο πράττει
Αϊ άπχγωγοί σήραγγες συμπληροϋνται διά
ώς έπί τό πλεΤστον έκ περιεργίας κινούμενος — ευρί
σκει οικίαν κομψήν καί καθαριωτάτην, άνέτως καί
μεγάλη; έν Ούγκάρα σήραγγος 1030 μ. μ ή
φιλοκάλως έσκευασμένην, εύγενέστατον καί περιποικους καί ΰψους 160 μ . άπό τής θαλάσσης, ήτις
ητικώτατον οικοδεσπότην, καί φαγητά εκλεκτά 10
θά χρησιμεύη κυρίως ώς διοχευτική ί'.ώρυξ εις
μέχρι 15 ειδών. Μόνος λόγος τού τοιούτου έξευτεμέγα ύδραυλ. μηχάνημα, οπερ θά χρησιμοποιώ
λισμοϋ έν τοΤς προσκλητηρίοις καί του οικοδεσπότου
τήν έκ τής πτώσεως τών ΰδάτων μεταξύ τών
καί τών κτημάτων αύτοϋ είναι ή ύπό τής καλής ια
λιμνών Παραλίμνης και Υλικής δύναμιν όπως
πωνικής άνατροφή; επιβαλλόμενη υπερβολική μετριο
χποστέλλη εις τήν λίμνην Κ ω παίδα καθ’ έκα
φροσύνη .
στον θέρος 50 έκατομμύρια κ. μ . ΰδκτος, ήτοι
Έ ν Λιέγη τής Βελγικής γίνεται χρήσις τοΰ τη
ΰδωρ άρκοϋν προς άρδευσιν 60 μέχρις 7 0 ,0 0 0
λεφώνου ώς εγερτηρίου. Οί συνδρομηταί τού τηλε
στρεμμάτων.
φώνου παραγγέλλουσιν εις τον κεντρικόν σταθμόν,
Αί σήραγγες δύνανται νά λειτουργήσωσιν άπό
ότι έπιθυμοϋσι να τούς έξυπνήση τήν δεϊνα ώραν τής
τούδε. Ή σήραγξ τής Καρδίτζης είνε π ερατωνυκτός ή τής πρωίας. Κατά τήν ταχθεΓσαν ώραν ό
υπάλληλος του τηλεφωνικού σταθμού θέτει εις κύμένη. Αί έργασίαι τής διώρυγας τού Μορίκι είσίν
νησιν τόν κώδωνα τής συσκευής τής έν τώ οίκω τοΰ
ίκανώς προκεχωρημέναι. Ή σήραγξ τής Άνθησυνδρομητοΰ, καί ό κώδων κρούεται άοιαλείπτως μέδόνος διετρήθη έξ όλοκλήρου καί ή σήραγξ κατά
χρις ότου ό κοιμώμενος έγερθεις τηλεφωνήση εις τόν
τήν όριστικήν αυτής τομήν έπί τό τέταρτον του
σταθμόν
ότι ήκουσε.
μήκους της. Τ ό έργον τούτο Οά περατωθή έντός
τού 1886.
Ή σήραγξ τής Ούγκάρας διετρήθη έπί 300
μέτρα.
Δύναται νά ιιπη τις οτι τό δυσχερέστερον
μέρος τών εργασιών έξετελέσθη.
Άνοιγομένης τής άπαγωγού σήραγγος τής
Καρδίτσης, τ ά ΰδατα τής Κωπαίδος σημαντικώς
θά ταπεινωθώσε καί δεν θά ύψωθώσι τού λοιπού·
τό προς τάς ό'χθας μέγα μέρος τής λίμνης, περί
που 4 0 — 5 0 ,0 0 0 στρέμματα, θέλει άποξηρανθή
καί δοθή εις καλλιέργειαν, οΰτω δέ έν γένει καί
Έ ν Ά β ή ν α ις, Ιχ

τούτ υ π ο γ ρ α φ ε ίο υ

τω ν

Μήπως θέλεις, κυρά, νά άγοράσης αύτό το
δόκανο γΐά τούς ποντικούς ·,
Ό χ ι, παιδί μου. Δέν Ιχομε ποντικούς ’ς τό
σπίτι. Ή κόρη μου παίζει πιάνο.
Έ ν σ χ ο λ εί φ χωρίου:
Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς . — Ποιός είμπορεΐ νά μου είπή
άπό σας ποιό άλλο ζώον έκτος άπό το σκύλο είνε
πιστόν εις τόν άνθρωπον καί μένει πάντοτε εις τήν
κατοικίαν του;
II έ τρ ο ς.— Οί ψύλλοι, δάσκαλε.
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