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Τήν αύτήν εκείνην ημέραν, 8/20 'Οκτωβρίου,
έγραψεν ό Έ ιχ τά λ τό έξής σχέόιον παραιτήσεως-

«Κύριε Γραμματεν τής 'Επικράτειας,
Έπληροφορήθην οτι ή Υψηλή Άντιβασιλεία
σκοπεύει νά μέ παύση έκ τής έν τή ύμετέρα
Γραμματεία θέσεως Συμβούλου, καί οτι μ,άλιστα
ή έκτέλεσις τοϋ μέτρου τούτου άνεβλήθη διά τής
ευμενούς μεσολαβήσεως προσώπου, δώσαντός μοι
κατά τήν περίστασιν ταύτην δείγμα πολύτιμον
ύπολήψεως καί φιλίας.
Προσπαθήσεις νά μάθω παρά τών μελών αυ
τών τής Υψηλής Ά ντιβασιλεία; τού; λόγους τής
περί έμοϋ ληφθείσης άποφάσεως, ά λ λ ’ άποτυχών
εις τάς τοιαύτας απόπειρας μ.ου, μή θέλων δέ
νά μείνω έπί πλέον εις τήν ύπηρεσίαν Κυβερνήσεως προκατειλημ.μένης, ώς εικάζω, έναντίον μου
έ; άφορμ.ών, τάς όποιας αγνοώ, καί τάς όποιας
κατά συνέπειαν δέν δύναμ,αι νά δια λύσω, πα
ρακαλώ ύμάς, κ. Γραμματ&ϋ, νά καθυποβάλητε εις τήν 'Υψηλήν Άντιβασιλείαν καί νά ζ η τήσητε παρ’ αύτής τήν παραίτησίν μου, έκφράζοντες εις αύτήν τήν λύπην μου διότι δέν κα—
τώρθωσα να τύχω τής εύμενείας της. Επιτρέψα
τε μοι δέ ταυτοχρόνους, κ. Γραμματεϋ τής Έ π ικρατείας, νά σάς δηλώσω τήν βαθεϊχν θλίψιν μεθ’
ης άναγκάζομαι νά πκύσω τήν έξακολούθησιν
εργασιών, διά τών όποιων ήλπιζα ότι ήδυναμην
να προσφέρω ύπηοεσίαν τινά εις τήν Ε λ λ ά δ α ,
γινόμενος συγχρόνως άςιος τής ύπολήψεως καί
τής εμπιστοσύνης ύμών.
’Υποσημειούμαι, κ .τ .λ .»

Έκ πάντων τούτων καταφαίνεται ότι ό Έ ϊχταλ ήγνόει τ ά περί Σαινσιμωνισμού διαμειφθεντα μεταξύ Ά ντιβασιλεία; καί Γραμματείας
Τών Εσωτερικών.“Αλλως ήθελεν άναφέρει τι περί
τουτου εις τάς πρός τόν πατέρα του έπιστολάς.
ΤΟΜ ΟΣ κ α ’ .— ΐ 8 8 6

2 0 — 41 β υ ν ίρ ο μ α ί i p y o v t « ,

κ α ί ιΐν » 1 τ ΐ) « ι κ ι· — Γ ρ Ί ρ ι ϊ ο * Δ ιιυ β . " Ο δ ό ; Σια·ϊι><υ 8 2 .

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

1’λ

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν

Έ λ κ α ί ι φ ρ . 1 2 , Ιν r l j A X X éfaitQ f p .
l* * e t»

Ο ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΕΙΧΤΑΛ

[Συνέχεια-

ΙΑ'.

15 *Iow¿o\> 1886

Καί όμως ή ΰπόθεσις ε’ τελείωσεν ώς ήρχισε, διά
τού Σαινσιμωνισμού. Ούδεμ,ίαν νύξιν παρέχει τό
ήμερολόγιον περί τών μεταξύ τής 20 καί τής
22 ’Οκτωβρίου γενομένων, άλλά μεταξύ τών εγ
γράφων ύπάρχει άντίγραφον τής εξής (γερμανιστί συντεταγμένης) βασιλικής διαταγής:
«Δίδοντες πίστιν εις τό αληθές τών έξηγήσεων τοϋ κ. Γ. Έ ιχ τά λ περί τής άποχωρήσεώς
του άπό τήν Εταιρίαν τών Σαινσιμωνιστών, καί
θειυροϋντες το ορθόν τών έν τω ύπουργικφ ύπομνήματι τής 2®/|{, Οκτωβρίου άναφερομένων περί
τών ύπηρεσιών αύτοΰ, άποφασίζομεν τή προτάσει
τού ήμετέρου έπί τών έσωτερικών γραμμ.ατέως
τής Επικράτειας νά διατηρηθή ό μνησθείς σύμ
βουλος Γ . Έ ιχ τά λ εις τήν μέχρι τούδε θέσιν του
έν τω Γραφείω τής πολιτικής Οίκονομίχς.

Ναύπλιον ιο /2 2 ’Οκτωβρίου ι83^.β
Ούτως έ'ληξεν ή ύπόθεσις αύτη. Τ ό αίσιον τέ
λος της οφείλεται κατά πάσαν πιθανότητα εις
μεσολαβησιν τοϋ Κ ω λέττη, ευνοούντο; τόν νέον
Γάλλον καί έκτιμώντος τάς άρετάς καί τά προ
τερήματα του. Ά λ λ ά καί ό κ. Έ ιχτάλ ήγάπα
καί έτίμα τόν άρχαΐσν προϊστάμενόν του, ούδέ
τόν ¿λησμόνησε καί άποθανόντα. Ή είκών τού
Κ ωλέττη λιθογραφηθείσα έν Ιίαρισίοις κατά
τήν έκεΐ διαμονήν του ώς πρέσβεως τής Ε λλά
δος, έκόσμει μ ετ’ ολίγων άλλων έκλεκτών ενθυμημάτων τό σπουδαστήριον τοϋ σεβασμίου φι
λέλληνας, ανακαλούσα εις τήν γεροντικήν μνήμην
του τάς ένθυμ.ήσεις τή ς νεότητάς του.
Τήν 1 1»’ Νοεμβρίου, τρεις περίπου ¿βδομά
δας μετά τήν άκύρωσιν τής παύσεως, ό Έ ιχ τάλ
μετέβη εις ’ Αθήνας ένθα διέμ.εινεν έπί τινας ημέ
ρας. Τήν δέ 29 Νοεμβρίου άνεχώρησεν έκεΐθεν
όπως έπισκεφθή τήν άνατολικήν Ε λ λ ά δ α . Ευ
τυχώς, κατά τήν περιοδείαν του ταύτην είχε μεθ’
εαυτού τό ήμερολόγιον του, ούδέ παρέλειψε σημειών καθ’ έκάστην έν αύτώ τάς εντυπώσεις του.
Ιδού οσον έ'νεστι πιστή καί άκριβής αύτών
μετάφρασες.
— « Σάββατον, 29 Νοεμβρίου 1834. Ε. Ν
Άναχώρησις έξ Αθηνών τήν 3ον ώραν τής
πρωίας.
-1
7
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Ό ύπηρέτης μου Δημήτριος, είδος Φιγαρώ.—
Τρί* άλογα.— Τά εσπέρας, ώραν 8 »ιν, άφού έκινδυνεύσαμεν να χάσωμεν τον δρόμον, φθάνομεν
είς Χ άσια.— Το Χάνι, εις μίαν άκραν του όποιου
εύρίσκονται είκοσι περίπου χωρικοί ’Αλβανοί μέ
τ ά ζώα των, ενθυμίζει κατασκήνωσιν Α θιγ
γάνων.
— 30 9βρίου. Άναχώρησις έκ τοϋ Χανιού την
9 » ν ώραν τό π ρ ω ί.— Ά φ ιξις εις Θήβας τήν 2
ώραν.__ΙΙεδιάδες δμοιαι πρός τάς τής Βοημίας.—
Ζωγραφική άποψις τής πόλεως.— Ό έπαρχος κ.
Οικονομικής.— Δυσκολίαι τής διοικήσεως ώς έκ
τής χ ρήσε ως τής Αλβανικής γλώσσης εις τά
χωρία. Όλίγιστοι οί ικανοί νά γείνωσι δήμαρχοι.
Ή τυραννία των Τούρκων παρεμπόδισε τήν ά νάπτυξιν ένταϋθα παντός κοινοτικού συστήματος,
κατέστρεψε δέ πάσαν ιδιωτικήν ιδιοκτησίαν.
Έ ω ς αύτοϋ τοϋ εδάφους των έν Θήβαις οικιών
ή γή σχεδόν όλη είναι έθνικόν κτήμα. Συνέπεια
τούτου ή μεγάλη άποθάρρυνσις τής καλλιέργειας.
Δέν γίνονται φυτεΐαι.

Κ ωπαίδος καί φρέατα λαξευθέντα έντός τοϋ
βράχου.
Ό αγωγιάτης Τριαντάφυλλος, αρχαίος στρα
τιώτης τοϋ Γριζιώτου.— «Ζ ή τω ό βασιλεύς !σάν
τά βου νά !» ( ’Ελληνιστί γεγραμμένον.)— ’Ρίπτει
έντός πάσης πηγής μίαν τρίχα έκ τής φλοκάτης
του. Σταυροκοπήματά του. Μεγάλαι του έλπίδες βασιζόμεναι είς τά πλούτη τοϋ βασιλέως.—
Μέ παρακινεί νά άποκατασταθώ είς τήν Ε λ 
λά δα.
Το εσπέρας έφθάσαμεν είς Μαρτίνι, χωρίον
’Αλβανικόν.— ’Ωραίοι άνδρες καί γυναίκες.— Πυ
ρετοί διαλείποντες έφέτος.— Οί παθόντες δέν άνέλαβον είσέτι. — Οικήματα μή έχοντα φώς.
«Χωρίς φώς, λέγει ό ξενίζων με, ή ψυχή τού
ανθρώπου δέν είναι ανοικτή.» (έλληνιστί.)—
Οί κάτοικοι ένταϋθα έχουν πάντες ιδιοκτησίαν,
άλλ αί κληρονομίαι κατεμερίσθησαν καθ’ ύπερβολήν. Οί κάτοικοι προτίθενται ήδη νά καλλιεργήσωσι γαιας είς Μορίκι καί είς τήν πεδιάδα
τής Αταλάντης. Ό κυριώτερος αυτών πλ.οϋτος
συνίσταται είς αμπέλους καί ποίμνια- δέν έχουν
έλαίας ούτε καλαμβόκια ή βαμβάκια, σίτον δέ όλίγιστον. Πρός φωτισμόν καίουν δαυλούς πεύκων.
— Παραπονοϋνται κατά τών Βλάχων, είς τούς
όποιους επιτρέπεται νά βόσκωσι τά ποίμνιά των
είς τά ανέκαθεν κοινοτικά λιβάδια τού Μαρ
τινιού.
— 3 Δεκεμβρίου. Έ κ Μαρτινιού είς Ά τ α λ ά ν την. Ώραΐον χωρίον.

Ή έπαρχία περιέχει μόνον 1 5 ,0 0 0 ψυχάς,
ήδύνατο δέ νά θρέψη δεκαπλοϋν αριθμόν. Οί κά
τοικοι έν γένει πτωχότατοι. Τό κλίμα ύγιηρόν.
’Εντούτοις έφέτος έπεκράτησαν διαλείποντες πυ
ρετοί έπιδημικοί, αποδιδόμενοι είς τήν μεγάλην
τού έτους τούτου ξηρασίαν. Θεραπεύονται δυσκόλως ένεκα τής αφροντισιάς των κατοίκων ώς
πρός τ ά τής ύγιεινής. ’Αδύνατον νά καθυποβληθώσιν είς οίανδήποτε δίαιταν.
Ό Θηβαίος οστις μέ φιλοξενεί είναι πλινθοποιός.
Είς τήν πεδιάδα κατεσκηνωμένοι ΚαραγκούΤόν χειμώνα μετέρχεται τό έπάγγελμα κτίστου.
νιδες. Σημεία ευεξίας καί φιλεργίας των. Ό
Κερδίζει τόπολύδύο έως τρεις δραχμάς τήνήμέραν.
αρχηγός των, μετά τού όποιου συνωμίλησα, ή Είς Αθήνας ήδύνατο ευκόλως νά κερδίζη έξ, άλλά
γόρασε τό μοναστήριον τής Ά γ ια ς Τριάδος πρός
δέν θέλει νά μεταβή έκεΐ, διότι δέν θά εύρη έκεϊ
χειμερινήν διαμονήν του. Κ α τά τό θέρος δέν 8ύτήν κατοικίαν καί τάς συνήθειας του, καθώς έννανται, λέγει, νά μένωσι σταθερώςείς έν μέρος.—
ταύθα. Ή οικία του περιέχει έν μόνον δωμάτων
Ά φ ιξις είς Ά ταλά ντη ν. — Διαμονή μέχρι τής
πρός χρήσίν του. ’Εντός αύτοϋ κοιμάται αυτός
7ί< τού μηνός.
καί ή σύζυγός του,άμφότεροι μέ τά ένδύματά των,
Συνομιλίαι μου μετά τού Μόστρα, αρχαίου
πρός δέ ό ύπηρέτης μου κ’ έγώ. ’Εντός τού δ ω 
γραμματέως τού C h u rch — Νικόλαος Μαρίνος
ματίου υπάρχει έστία χρησιμεύουσα διά μαγείγραμματεύς του. — Λάμπρος, έφορος Λοκρίδος.
ρευμα καί πρός θέρμανσιν. Σκοπεύει νά τήν με— Ό Μόστρας ύποφέρει ακόμη έκ τών πυρετών
ταφέρη είς τό παρακείμενον μικρόν χώρισμα. Προ
τούς όποιους έπαθε κατά τό θέρος. Διοικητικόν
τιμά τό μαγχά.Ιι, περί τό όποιον καθήμεθα καέργον τών Έ πάρχων. Ή θέσις των δέν είναι ίκαπνίζοντες. Έ ν Βοιωτία ό χειμών είναι πολύ βα
νώ ; ανεξάρτητος.
ρύς. Η χιών πίπτει συχνάκις. Ενίοτε διαρκεϊ I
Ζήτημα τώ>· Νομώχ. Επί Τουρκοκρατίας ύέπί δεκαπέντε ημέρας, τότε δέ διακόπτεται πά
πήρχεν είς τήν Στερεάν Ε λ λ ά δ α μέγας αριθ
σα συγκοινωνία.
μός λιβαδίων άνηκόντων είς τάς κοινότητας,
— Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου. Άναχώρησις έκ Θ η δυνάμει τών αρχαίων συνθηκών, οτε οί κάτοικοι
βών.— Ό ρος Σφίγγιον (σημειούμενον«Φαγά» είς | ύπετάγησαν συνθηκολογήσαντες είς τούς Τούρ
τόν χάρτην τοϋ Επιτελείου) καί τά περί αύτό
κους, ούχί κατακτηθέντες ύπ’ αύτών. Τ ά χωρία
υψώματα. — Σ χ ή μ α σφιγγό;. — Έ νεδραι τών I τα ύ τα διετήρουν τούς τίτλους ιδιοκτησίας τών
Ελλήνων είς τόν κατά τών Τούρκων πόλεμον.— 1 βοσκημάτων των (Τ απ ιά),άλλ ά τά πλείστα τών
Κ ατ’ εύθεϊαν δρόμος διά τών βουνών, άντί τού
εγγράφων τούτων έχάθησαν κ ατά την Επανκνά διέλθη τις άπό Καρδίτσαν καί Κόκκινον.—
στασιν. Ό Λάμπρος άνεϋρε τό τοϋ χωρίου Κ οΠλησίον τοϋ Κοκαΐνου καταβόθρα τής λίμνης
λάκα, ώστε τό χωρίον τούτο ανέκτησε τήν ίδιο

371

Ε Σ Τ Ι Α

»τησίαν του. Τ ά χωρία Ραδον, Παύλου, Μ αλεβίνα, Μάζη καί Δερνίτσα ειχον έπίσης νομάς
(χειμερινάς καί θερινας. Τ ά χωρία Κάρυά, Δουβίτσα *τλ. είχον θερινάς μόνον νομάς.Κατά το περί
τοϋ χωρίου Κολάκα ληφθέν μέτρον,έπρεπε καί αί
λοιπαί ώς άνωθι κοινότητες νά άνακτήσωσι τάς
«ράς των. Έ κ τών νομών τούτων ήθελον ενοι
κιάσει είς τούς Βλάχους όσας τά ποίμνιά των
δέν έξαρκοϋν νά βοσκήσωσι, καθόσον δέ αυξάνουν
-ά ίδικά των ποίμνια ήθελον κρατεί τά βοσκή
ματα πρός χρήσιν τής κοινότητος. Αλλως τε ή
κτηνοτροφία ύποθάλπεται σήμερον καθ’ ύπερβολήν έν Έ λλαδι. ’ Ανάγκη νά κλίνει ή πλαστιγξ
πρός τό μέρος τής γεωργίας. Εύχής δ ’ έργον τό
νά έγκατασταθώσι μονίμως οί Βλάχοι, είς τρόπον
ώστε νά μείνη όριστικώς έν Έ λλάδι ό πλούτος
των, άπόρροεα τής έργασίας των, δ'ιδομένης όμως
νέας διευθύνσεως είς αυτήν.
Ή Λοκρίς τήν σήμερον περιέχει ίσως περί τάς
διακοσίας χιλιάδας αίγας καί πρόβατα, ή δυτι
κή ’Ελλάς τετρακοσίας χιλιάδας καί ή ανατολι
κή πεντακοσίας. Ό αριθμός αύτών θά έλαττωθή,
έάν άναπτυχθή ή γεωργία.
7 / ΣχίιΑα της Ά τα Μ ντη ς θά λάβη άνάπτυξιν, έάν ή Κυβέρνησις προβή είς παραχωρήσεις
γαιών καί έπισκευάση τήν άρχαίαν Έλληνικην
προκυμαίαν. Ή απέναντι νήσος ’Α ταλάντη πα. ρεχε: οπωσςυν καλόν καταφύγιον είς μ,ικρά
πλοία.

Έθχοφύ.Ιαχες. Είναι ούτοι παλαιοί στρατιώται μισθούμενοι παρά τής επαρχίας πρός καταδίωξιν τών ληστών. Ή Λοκρίς έχει τριάκοντα
τοιουτους, λαμβάνοντας μισθόν άνά 2 2 δραχμάς
καί 80 -λεπτά κατά μήνα, δ έστί έν συνόλω δρ.
684 μηνιαίως. Τό ποσόν είναι καί οϋτω πολύ
διά τούς 7 5 0 0 κατοίκους τής έπαρχίας. Ουδέ
είς χωροφύλαξ ύπάρχει έν αυτή.
Ο π.Ιηθυσμός τής έπαρχίας είναι καθ’ όλοκληρίχν Ελληνικός, έκτος τού χωρίου Λ ειβα νάται.
ΚΑι/ροη. Ό έπίσκοπος, άνθρωπος έλεεινός,είναι
¡σωπικός εχθρός τοϋ Έπάρχου, δστις τον κ α ¡γγειλ.εν είς τήν Σύνοδον διά τάς μοχθηρίας
Ά λ λ ’ ή ιερά Σύνοδος τόν έστειλεν όπίσω
υκόν ώς χιόνα. Καταθλίβει τούς χωρικούς έπιβάλλων είς αύτούς παντοειδείς αγγαρείας καί
άποπέμπων τούς ιερείς των άμα τούς ϊδη προσ
ηλω μ ένους είς τούς κατοίκους. Τούς ήνάγκκ°ε νά πληρώσωσε τά καθυστερούμενα δικαιώμαδιά γάμους, βαπτίσεις καί ενταφιασμούς, άφ’
τ,ς έποχής είχε κενωθή ή έπισκοπή, κτλ. Λ α μ ^άνει άπό πάσαν οικογένειαν έν κοιλόν σίτου,
^κρεκτός τών τυχηρών.— Γπάρχει μεγάλη διά^τασις μεταξύ τών ιερέων και τών επισκοπών.
Ανάγκη νά όργανισθή ή αντιπροσωπεία τών ιε
ρέων.

£.

Είρηνοόίχης. Έ λ α β α κακίστας πληροφορίας
περί αύτοϋ.

Προμήθεια βοά>κ· Πρότασις τού Μόστρα
περί διανομής είς Λοκρίδα χιλίων βοών, τριακοσίων αγελάδων καί είκοσι ταύρων. — Ή διευκόλυνσις τών μέσων τής καλλιέργειας έν Ελλάδι
είναι ανάγκη ύπερτέρα έτι τής αύξήσεως τού
πληθυσμού. Πρέπει νά διανεμηθώσιν άνά πάσαν
οικογένειαν άνά 75 στρέμματα γής έπιδεκτικής
έτησίας καλλιέργειας, ή 150 στρέμματα έκεί
όπου ή γή είναι κατά διετίαν μόνον άρώσιμος.
Πρέπει δέ νά δοθώσι καί άνά τρεις βόες, κατά
μέσον δρον.
Μοχαστηριαχα χτήματα. Το καλλίτερον θά
ήτο ν’ άφεθώσιν είς τούς παρόντας καλλιεργητάς των, έπί πληροιμή διπλού δεκάτου, δ ια τη ρουμένου τοιουτοτρόπως ύλικού καλλιέργειας,τού
όποιου ή άντικατάστασις δύσκολος. — Ό λαός,
καί μάλιστα οί έξωθεν μετανάσται Έλληνες,
βλέπουν δυσαρέστως τήν ε”ξωσιν τών μοναχών.
Διά τόν λόγον τούτον δέν παρουσιάζονται ένοικιασταί τών μοναστηριακών κτημάτων. — Τήν
σήμερον ούδείς γίνεται μοναχός, έκλιπούσης τής
Τουρκικής τυραννίας, πρός άποφυγήν τής όποιας
έλάμβανον οί άνθρωποι τό μοναχικόν σχήμα.
Οΰτω έντός ολίγων ετών τά Μοναστήρια ήθελον
έκλείψει έκ φυσικού θανάτου.
Λέχατα. Κ αθ’ δλην τήν Λοκρίδα τό προϊόν
αύτών άναβαίνει είς διακοσίας χιλιάδας δραχ
μών καί τι έπί πλέον. Συνεταιρισμός άρχαίων
στρατιωτικών, διοργανωθεί; ύπό τοϋ Μόστρα, έπί
έγγυήσει τριών κατοίκων τοϋ χωρίου Λειβαναται
διά τό ποσόν δρ. 2 7 ,0 0 0 . Έπί κεφαλαίου δρ.
4 0,0 00 έκέρδισαν έκαστος, κ ατά μέν τινας, άνά
δρ. 7 0 0 , κ α τ’ άλλους δέ άνά δρ. 4 0 0 , δηλαδή
είτε 24 0/0, είτε 14 ° /0, άντιπροσωπεύοντα τήν
δαπάνην τής είσπράξεως. Τό ποσοστόν είνε πολύ,
άλλ’ άξιον σημειώσεως τό πράγμα.
Παντε.Ιής έ.Ι.Ιειψις έργατώχ είς Ά τα λ ά ν την. Δ ι’ άθλιέστατον άρμαριον άπαιτείται δ α 
πάνη 5 ταλήρων.— Τό σιδέρωμα είναι άγνωστον
ένταϋθα.— Ο Μόστρας έπειράθη νά έγκκταστήση όριστικώς οικογένειαν Γύφτων σιδηρουργών.
Έπρόσφερε νά κτίση κατοικίαν δι’ αύτούς. Ό
αρχηγός, άφοϋ κ α τ’ άρχάς έδέχθη, ήρνήθη κα
τόπιν, προκρίνων τήν έλευθεριαν των.
— Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου. Αναχώρησες έξ
Α ταλάντη ς.— Ό Μόστρας μέ συνοδεύει έως είς
Λειβανάτας δεά νά άρχίση έκεϊ τόν σχηματισμόν
τής κοινότητος. Ανίλαβεν έκ τής άσθενείας του.
Θαυμάσιαι τοποθεσίαι μεταξύ Λειβανατών
καί Καινούριου, κ α τ’ εξοχήν τό αντίκρυ τής ά κρας τής Εύβοιας άκρωτήριον, έξ ού φαίνονται
συγχρόνως οί κόλποι τή ς Α ταλά ντη ς καί τής
Λαμίας.— Χωρίον Καινούριον. Αμπελώνες, σίτος,
άφθονία ύδάτων. — Δ ά ση , άραβόσιτος, χειμω-
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νικά.— Μικρός λιμήν. — Φιλοξενία πρόθυμος
έκ μέρους τού Ταλάρη καί τού υίοϋ του.
8 Δεκεμβρίου— Μώλος. Έξελέχθη υπό τών
Ήπειρωτών (πρός συνοικισμόν.)— Διάβασις τών
Θερμοπυλών· ατραπός βορβορώβης, έλη απέραν
τα. Ά φ ιξις εις Ζητοϋνιον.
(Έ πεται αννέχεια)

Δ.

Β ικ ε λ α χ

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ Τ Η Σ ΚΥΝΘΙΑΣ
(.Μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α

’Ι ο υ λ ί ο υ Β ερ ν « χ ί

Ά ν δ ρ β ο υ Λ ωρηΙ

(Μετίφρ. Δ . Π. Κουρτίδου ]
[Σ υ ν έχ ειχ . Βλ. βελ. 357]

Τόσον λογικός ήτο ό συλλογισμός τοϋ Έρικ
ώστε ούδείς άπεπειράΘη νά τόν άναιρέση. Τί
ήδύναντο ν’ άντιτάξωσιν ό ιατρός, ό Βρέδεζορδ
καί ό Μ αλάριος; Κατενόουν βεβαίως τάς δυσχέ
ρειας τοϋ νέου πλοϋ· άλλα τουλάχιστον αί δυσχέρειαι αύται δέν ήσαν ίσως ανυπέρβλητοι, έν ω
άλλοθεν οΰδεμία παρείχετο ελπίς. Δ ι’ δ δέν ¿δί
στασαν νά συνομολογήαωσιν ότι θά ήτο όπωςδήποτε ένδοξότερον νά έπιχειρήσωσι τήν απόπειραν
η νά έπιστρέψωσιν άτόλμως εις Στοκόλμην.
— Τ ό κατ’ ε’μέ μίαν μόνην σπουδαίαν άντίρρησιν βλέπω, ειπεν δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα, άφ
ού έμεινε λεπτά τινα βεβυθισμένος εις σκέψεις,
αϋτη δέ είνε ή δυσκολία πρός προμήθειαν ανθρά
κων εις τάς άρκτικάς εκείνα; χώρας· ά λ λ' άνευ
ανθράκων δέν είνε δυνατόν νά διαβώμεν α 
κριβώς όταν πρέπη τόν βορειοδυτικόν πόρον, επω
φελούμενοι τόν βραχύτατον καιρόν κατά τόν
όποιον είνε διαβατός.
— ΓΙροείδα τήν δυσκολίαν ή όποια, πράγ
μ ατι, είνε ή μόνη, άπήντησεν ό "Ερικ., αλλά δέν
νομίζω αυτήν ανυπέρβλητον. ’Αντί νά διευθυνθώμεν εις τό Γιβραλτάρ καί την Μελίτην, οπού
μας άναμένουσιν άναμφιβόλως νέαι σκευωρίαι τοϋ
Τούδωρ Βράουν, θά διευθυνθώμεν εις Λονδίνον.
Έκεΐθεν θά τηλεγραφήσω διά τοϋ ύπερωκεανείου
κάλω εις κατάστημά τι τοϋ Μορρεάλ διαταγήν
νά έκπέμψη αμέσως εν άνθρακοφόρον πλοίον τό ό
ποιον θά ύπάγη νά μάς περιμείνη εις τόν ορμον τοϋ
Βαφίνου, καί εις κατάστημα τοϋ 'Αγίου Φραγ
κίσκου διαταγήν νά στείλη εν άλλο εις τόν
Βερόγγειον πορθμόν. Έχομεν τ ’ άπαιτούμενα
χρήματα καί πλέον ετι, διότι ή απαραίτητος ποσότης τών γαιανθράκων είνε μικρότερα τής διά
τής Ά σία ς όδοϋ, έπειδή ό διάπλους είνε βρα
χύτερος. Δέν μάς ώφε7.εί νά φθάσωμεν είε την θά
λασσαν τού Βαφίνου πρό τοϋ τέλους Μαιον, δέν
είμπορούμεν δέ έπ ούδενί λόγω νά έλπίσωμεν
ότι θά ήμεθα είς τόν Βερίγγειον πορθμόν πρό τοϋ
τέλους 'Ιουνίου. Οί άνταποκριταί μας λοιπόν

τοϋ Μορρεάλ καί τοϋ Άγιου Φραγκίσκου θά έχωσι καιρόν νά έκτελέσωσι τάς διαταγάς μ ας, έξασφαλιζόμενοι διά τής καταθέσεως τοϋ αντιτίμου
τών ανθράκων παρά τινι τραπεζίτη τού Λον
δίνου...
Έ π ειτα
τό ζήτημα περιορίζεται
είς τό νά ευρωμεν διαβατόν τόν βορειοδυτι
κόν πόρον. Τούτο δέν ε'ξαρτάται προφανώς άπό
ημάς. Ά λ λ ’ άν τόν εϋρωμεν κλειστόν θά έχωμεν τουλάχιστον τήν παρήγορον συναίσθησιν ότι ·
ούδέν παρημελήσαμεν δυνάμενον νά μάς όδηγή.
ση είς τήν επιτυχίαν.
— 'Ο ρ θ ότα τα ! άπεκρίθη δ Μαλάριος. Τά
έπιχειρήματά σου, παιδί μου, δέν έπιδέχονται
άντίρρησιν !
— Σιγά, σιγά, παρακαλώ, καί μή παραφερώμεθα! είπεν ό Βρέδεζορδ. Έ χ ω κ’ εγώ μίαν άντήρησιν. Πιστεύεις ότι δέν θά γνωσθή οτι ή
Α.Ιάσχα διήλθε διά τών ύδάτων τού Ταμέσεως;
"Οχι, βεβαίως. Δ ί εφημερίδες θά αναφέρουν τήν
άφιξίν μας είς Λονδίνον. Τ ά τηλεγραφικά πρα
κτορεία θά τήν αναγγείλουν. Ό Τούδωρ Βράουν
θά μαθη τά πράγμα καί θά πεισθή ότι μετεβάλομεν δρομολόγιο·/. Ά λ λ ά τότε ποιος θά τόν έμποδίση νά μεταβάλη καί αύτός ; Νομίζει;
ότι θά τ ω είνε δύσκο7.ον νά έμποδίση, έπί
παραδείγματι, τήν άφιξίν τών άνθρακοφόρων
πλοίων, άνευ τών οποίων δέν είνε δυνατόν νά
κατορθωθή τίποτε ;
— Είνε αληθές, άπεκρίθη ό Έ ρικ, καί τούτο
άποδεικνύει ότι πρέπει κανείς περί όλων νά μέ
ριμνα. Δέν θά ϋπάγωμεν λοιπόν είς τό Λονδίνον.
Θ ά προσορμισθώμεν είς τήνΛισβώνα,ώς νά ε’πρόκειτο νά έξακολουθήσωμεν τόν πλούν ημών διά τοϋ
Γιβραλτάρ καί τοϋ Σουέζ. Έ π ειτα είς έξ ημών
θά μεταβή άγνωστος είς Μαδρίτην, καί χωρίς
νά δώση είς κανένα εξηγήσεις, θά συνεννοηθή
τηλεγραφικώς μέ τούς έν Μορρεάλ καί Ά γίω
Φραγκίσκω πράκτορας διά τήν παραγγελίαν τών
ανθράκων. Ούδείς θά είξεύρη διά ποιον προορί
ζονται οί άνθρακες ούτοι, τά δέ φέροντα αύτούς
πλοία θ’ άναμείνωσιν είς τά όρισθέντα μέρη τάς
διαταγάς πλοιάρχου τινός, όστις θά τοϊς άνακοινώση τό συμφωνηθέν σύνθημα.
— Πολύ ώραΐα ! κατ’ αυτόν τόν τρόπον καθί
στα ται σχεδόν αδύνατον είς τόν Τούδωρ Βράουν
ν’ άνακαλύψη τά ίχνη μας !
— Τά ίχνη «μ ο υ » θέλε ;ε νά ειπητε, διότι
δέν έλπϊζο) οτι θά ε”λθητε νά ριψοκινδυνεύσετε
! μαζί μου είς τάς άρκτικάς θ α λ ά σ σα ς! είπεν ό
Έ ρικ.
— ”Ω, ναι, θά έλθω, άπεκρίθη ό ιατρός. Δέν
θέλω νά λεχθή ότι ό αλιτήριος εκείνος Τούδωρ
Βράουν μ ' έφόβισε καί μέ ήνάγκασε νά οπισθο
δρομήσω I
— Οΰτ' εγώ δέν τό θέλω ! ανέκραξαν ταύτο•χρόνως ό Βρέδεζορδ καί ό Μαλάριος.

Ό νέος ύπαρχος άπεπειράΘη ν’ αντίκρουση
τήν άπόφασιν ταύτην, καί νά έξηγήση είς τούς
φίλους αύτοϋ τούς κινδύνου; καί τήν μονοτονίαν
τού πλού,όν ήθελον νά συμμερισθώσι μ ετ’ αύτοϋ.
Ά λλ' ούδαμώς ήδυνήθη νά διασείση τήν στερράν άπόφασιν των. Οί κίνδυνοι οϋς άπό κοινού
I' είχον ύποστή, καθίστων τώρα καθήκον τιμής
τήν παραμονήν έν τ ω πλοίω. Τό μόνον μέσον
δι’ οΰ ό πλοϋς ούτος ήδύνατο νά γείνη ήττον
βαρύς ήτο νά μη άποχωρισθώσι. Δέν είχον ληφθή
πάσαι αί προφυλάξεις έπί τής ’ Α.Ιάσχας όπως
μή πάθωσί τι έκ τοϋ υπερβολικού ψύχους ; Καί
έκτός τούτου οί Σουηδοί ή Νορβηγοί δέν ¿φο
βούντο τούς πάγους ! . . .
’Εν ένί λόγω ό "Ερικ ύπέκυψεν είς τήν άπόφαπιν τών φίλων του, ουτω δέ ή μεταβολή τής π ο
ρείας κατ’ ούδέν μετέβαλε τό προσωπικόν τοϋ
πλοίου.
Παρατρέχομεν τό πρώτον μέρος τού πλοϋ. Τήν
2 ’Απριλίου ή 'ΑΛάσχα ήτο έν Λισβώνι. ΙΙρίν
δ’ έτι αί πορτογαλλ.ικαί εφημερίδες άναγγείλωσι
τήν άφιξίν της, ό Βρέδεζορδ μετέβη είς τήν Μα
δρίτην καί ήλθεν είς συνεννόησιν δι' ένός τραπε
ζικού οίκου καί τού γαλλικού ύπερωκεανείου κάλω πρός δύο τών έπισημοτέρο>ν καταστημάτων
τοϋ Μορρεάλ καί τού Αγίου Φραγκίσκου. Συνεφώνησε περί τής αποστολής τών δύο άνθρακοφό
ρων πλοίων είς τά ύποδειχθέντα μέρη καί ώρισε
τό σύνθημα, δι’ ού ό "Ερικ θ' άνεγνωρίζετο πρός
παράδοσιν τών άνθράκο>ν. Τό σύνθημα τούτο
ητοαύτό τό έμβλημα όπερ είχεν εύρεθή επ'αύτοϋ
ότε Ιπλεεν έπί τοϋ σωσιβίου τής ΚννθΙας: Πάν
τοτε ό αύτός. Τέλος τήν 9 ’Απριλίου, τού ΒρέI οεζορδ έπανακάμψαντος είςΛ ισβώνα,ή ' Α.Ιάσχα
άπήρεν.
I Τή εικοστή πέμπτη τού αύτοϋ μηνός μετά εύτυχή τοϋ ’Ατλαντικού διάπλουν ό "Ερικ άφίκετο
είς Μορρεάλ, έπρομ.ηθεύθη γαιάνθρακας καί έβεβαιώθη ότι αί διαταγαί αύτοϋ έξετελέσθησαν
κατα γράμμα. Τή εικοστή ένάτη άπέλιπε τά
νδατα τού άγιου Λαυρέντιου όπως τήν έπαύριον
διαβή τόν πορθμόν τή ; Καλής Νήσου, όστις χ ω 
ρίζει το Λαβράδορ άπό τής Νέας γής. Τ ή δεκάτ*! Μαίου εύρεν έν Γκοτχάβεν έν ταΐς γροιλανδικαϊς άκταΐς τό άνθρακοφόρον άτμόπλοιον, οπερ
«ιχε προηγηθή αύτών.
Κ ' Ο Έρικ έγίνωσκε κάλλιστα ότι έν τή έποχή
εκείνη ήτοολως άδύνατον νά διαβή τόν άρκτικόν
Κύκλον, ώς καί νά είσδύση είς τούς σκολιούς
«ριδρόμους τού βορειοδυτικού πόρου κεκλεισμένου είσέτι ύπό τών πάγων κατά τό πλεΐστον
αυτού μέρος.Ά λλ’ ήλπιζεν εύλόγως ό τιθ ά έλ ά μ °*νεν έκ τών φαλαινοθηρών,οΐτινες άλιεύουσι κατά
£3* παράλια έκεϊνα, ακριβείς πληροφορίας περί
||?δν «ρίστων χαρτών. Ήδυνήθη έπίσ-ης ν’άγορά=πί τιμή άρκούντως μεγάλη, περί τού; δ ώ 
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δεκα κύνας, οΐτινες μετά τού Κ λά ας εμελλον έν
άνάγ/η νά ζευχθώσιν είς τά έλκηθρα.
Ώ ς πάντες ο’> δανικοί σταθμοί τής γροιλανδικής άκτής, τό Γκοτχάβεν είνε πτωχόν χωρίον
χρησιμεϋον ώς αποθήκη είς τού; έμπορους τοϋ
έλαίου ή τών μηλωτών τής χώρας. Τήν έποχήν
ταύτην τό ψύχος αύτόθι δέν είνε δριμύτερον ή
έν Στοκόλμη καί Νορόη. Ά λ λ ' ό Έ ρικ καί οί
φίλοι του παρετήρησαν μετ' έκπλήξεως πόσον δύο
χώραι, είς τήν αύτήν άπό τοϋ πόλου άπόστασιν
κείμεναι, δύνανται νά ώσι καθ’ όλοκληρίαν διά
φοροι. Τό Γκοτχάβεν εύρίσκεται άκρ'.βώς έπί τού
αύτοϋ πλάτους έφ' ού καί τό Βέργκεν. Ά λ λ ’ έν ώ
ή μ.εσημβρινή Νορβηγία τόν άπρίλιον είνε πλή
ρης δασών καί όπωροφόρων δένδρων καί άμπέλων
έτι καλλιεργούμενων έπί στροψ.άτων λιπάσμα
τος, ή Γροιλανδία, τέν Μάϊον, είνε είσέτι κεκαλυμμένη ύπό πάγων καί χιόνων, τήν δέ μονο
τονίαν αύτής ούδέν ποικίλλει δένδρον. Τό σχήμα
τών νορβηγικών παραλίων βαθέω; είς όρμους
είσχωρούντων καί ύπό σειράς νήσων περιβαλλομένων συντελεί σχεδόν όσον καί ή χλιαρότης τοϋ
εγκόλπια είς άνύψωσιν τής γενικής θερμοκρασίας
τής χώρας.Έν Γροιλανδίκ τούναντίον αί χθαμαλαί
καί κανονικαί άκταί δέχονται άμ έσω ; τούς πολι
κού; άνεμους· δι’ ο περιβάλλονται μέχρι τοϋ
μ,έσου τής νήσου ύπό ζώνης πάγων πολλών π οδών πάχους.
Δέκα πέντε ημέρας διήλθον έν τώ ορμω έκεί»
είταδέ
ΑΛάαχα διέβη τόν πορθμόν τού Δ ά βις άναπλεύσασα τήν γροιλανδικήν άκτήν.

νί]>,

Τή εικοστή όγδόη Μαίου συνήντησε τό πρώ
τον πλέοντας πάγους
είς 70° 15' βορείου
πλάτους έν θερμοκρασία δύο βαθμών ύπό τό μη
δενικόν. Οί πρώτοι ούτοι πάγοι ήσαν καθ ολοκλη
ρίαν διατεθρυμμένοι ή έφέροντο ύπό τοϋ ρεύμα
τος ρ,εμονωμένοι. Ά λ λ ά μ ετ’ ολίγον κατέστησαν
πυκνότεροι καί έδέησε συχνάκις, όπως προχωρήσωσι, νά άνοίγωσι δίοδον διά τοϋ έμβόλου. Ό
πλοϋς δέν συνεπήγετο είσέτι ούτε κινδύνους
σοβαρούς ούτε δυσχερείας πραγματικά;. Έκ
πλείστων σημείων εντούτοις κατεφαίνετο ότι ή
’ Α.Ιάσχα εύρίσκετο είς κόσμον ολως νέον. Πάντα
τά άπομεμακρυσμένα πως αντικείμενα έφαίνοντο άνευ χρώματος καί ώς είπεϊν άνευ σώματος.
Ό οφθαλμός ήγνόει ποϋ νά έπαναπαυθή τοϋ ά κινήτου όρίζοντος,ού ή θέα μετεβάλλετο έκάστην
στιγμήν ένεκα τής διαλυτικής έπιδράσεως τών
κυμάτων ή τοϋ ήλιου έπί τών πλεόντων όγκων.
Ά λ λ ά πρό πάντων τήν νύκτα καί ύπό τάς άκτΐνας τής έν τή «φωλεό: τού κόρακας» τής ’ Α.Ιάσχας άνημμένης ηλεκτρικής εστίας, ή θάλασσα
τού Βαφίνου,είς ήν είχον είσέλΌη, έλόμβανε φαν
ταστικήν όψιν.
« Τις δύναται, είπεν αύτόπτης μάρτυς, νά περιγράψη άκριβώς τάς μελαγχολικάς έκείνας εί -
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κόνχς, τήν θραύσιν τού κύματος έπί των πλανωμένων κρυστάλλων, τόν παράδοξον κρότον όν
αποτελεί ή χιών κρημνιζομενη καί καταβυθιζομένη εις τό ύδωρ; Τις δύναται νά φαντασθή τού:
έςχισίους κχταρρχκτας, οϊτινες τρέχουσι πχνταχόθεν, τόν άφρώίη παφλασμόν όν παράγει ή
πτώσις των, την χωρικήν φρίκην των θαλασσίων
πτηνών ύπνωττόντων επί σχεδίας ε’κ πάγου,
άτινα στερούμενα αίφνης τού ερείσματος αύτών
άνίπτανται περιστρεφόμενα όπως καΟήσοισιν επί
άλλης σχεδίας ; Τήν πρωίαν δέ όποια παράδο
ξος φαντασμαγορία ατε ό ήλιος διαπερά αίφνης
την όμίχλην αναπεταννύων κατ’ αργά; μικραν ταινίαν κυανού ουρανού εύρυνομενην βαθ
μηδόν, καί φαίνεται καταδιώκων μέχρι τού π έ ρατος τού όριζοντος τά άτμώ δη νέφη άτινα φεύγουσι προτροπαδην;»
Τ ά θεάματα ταύτα καί πάντα τ ά άλ λα όσα
παρουσιάζουσιν αί παγωμέναι Οάλασσαι, 6 Έρικ
καί οί φίλοι αυτού ¿θεώρησαν έν άνέσει άπολιπάντες την γροιλανύικην άκτην ήν είχον άναπλεύση μέχρι της παραλλήλου τού Οϋπερναβέκ,
όπως διευθυνθώσι βραδύτερου πρός δυσμάς καί
διαπλεύσωσι τήν θάλασσαν τού Βαφίνου καθ’
ολον αυτής τό εύρος. Εντεύθεν αί δυσχέρειαι
ηύξησαν διότι ή θάλασσα αότη είνε ή οδός των
πολικών πάγων, παρασυρομένων ύπό των έκβαλλόντων εις αύτην αναρίθμητων γευμάτων. Ή
Α.Ιάσχα άκαταπαύστως σχεδόν έδεε νά άνοίγη
δίοδον διά των πάγων. Ενίοτε ϊστατο ε
νώπιον ανυπερβλήτων φραγμών, ούς έπρεπε νά
κάμψη, αδυνατούσα νά τούς θραύση, άλλοτε δέ
χιονοστρόβιλος έπέσκηπτεν έπ’αύτής καλύπτων τό
κατάστρωμ-α, τούς ιστούς καί πάντα τά έξαρτύματα διά πυκνού επιστρώματος. ΓΙολιορκουμενη ύπό
σωρείας πάγων, ούς ό άνεμος ώθει αίφνης έπί τό
πλοίον, ¿κινδύνευε νά ένταφιασθή ύπό τόν δγκον
αύτών, ή είσέβαλλεν εις ονάχι, είδος λίμνης πε
ριβαλλόμενης ύπό έκτάσεως πάγων καί άποληγουσης εις αδιέξοδον. Εξερχομένη όποις έπανεύρη τήν θαλασσαν, σύντονον ε”δει νά καταβαλλη προσοχήν όπως μή πληγή πλαγίως ύπό
φοβερών ΐσ/ιπεργ κατερχομ,ένων βορειόθεν μετά
καταπληκτικής ταχύτητος, καί ών ό πελώριος
όγκος θά κατασυνετριβε τήν Ά.Ιάσχαν ώς λεπτοκαρυον. ’Λλλ.ά δεινότερος έτι κίνδυνος ήτο ό έκ
των υποβρυχίων πάγων, ούς ή τρόπις άπώθει καί
άπηώρει— αληθή υδροστατικά παοάδοξα τά ό
ποια απλήν ίπαφήν άνέμενον όπως άνεγερθώσι
μετά βιαιότητος πολλάκις τρομεράς συντρίβοντα
τό προστυγχάνον. Ή 'Α.Ιάσχα. έκ τούτου ά π ώ λ,εσε τάς δύο ακάτους αύτής, ένίοτε δ ’ ήναγκάζετο ν’ άνελκύση έπί τού π/.οίου τήν έλικα όπως
έπιδιορθώση τάς πτέρυγάς της. ’Ανάγκη νά ύποστή τις τούς άπαύστους κίνδυνους οϊτινες συμπαρομαρτούαιν εις πλουν έν ταϊ: άρκτικαϊς θα-

λάσσαις όπως σχηματίση ιδέαν αυτών έστω καί
κατά προσέγγισιν. Μετά τοιαύτην μ ια; ή δύο
εβδομάδων διαρκή αγωνίαν καί τό μάλ,λον άτρόμ.ητθν πλήρωμα καταβχλ,λεται καί έχει άνάγ.
κην άναπαύσεως.
Τό παρήγορον ήτο τουλάχιστον ότι διά τά
δεινά ταύτα καί
τούς κινδύνους άπεζημίου
τούς έν τή 'Α.Ιάσχα ή τα χύτης μεθ’ ής διήνυον
τάς μοίρας τού μήκους.Ημέρας τινάς είχον πλεύ
ση δέκα ή καί δώ δεκ α. “Αλλοτε όμως πάλιν
διήνυον μίαν μόνην καί έτι όλιγώτερον. Τέλος ή
’ Α.Ιάσχα, τή 1 1 Ιουνίου έπανεϊδε τήν στερεάν
καί ήγκυροβόλησεν εις τό στόμιον τού Λ αγκαστρίου πορθμού.
Ό Έ οικ είχε νομίση ότι θά ήτο ήναγκασμένος νά περιμείνη ημέρας τινάς όπως διαβή τό
έπίμηκες εκείνο στενόν. ’Α λλά πρός ε’κπληξιν
αύτού καί χαράν εύρεν αυτό ελεύθερον του
λάχιστον κ ατά τό στόμιον. Εΐσήλθε λοιπόν εύτόλμως. Α λλ’ άπο τής έπαύριον έπολιορκήθη
ύπό πάγων καί άπεκλείσθη έπί τρεις όλας ημέ
ρας. Έ ν τούτοι; δέν έβράδυνε ν’ απαλλαγή αύ
τών ύπό τών όρμητικών ρευμάτων,άτινα σαρούσι τήν αρκτικήν ταύτην διώρυχα, καθά είχον
προείπη αύτώ οί φαλαινοθήραι τού Γκοτχαβεν,
καί έξηκολουθησε τήν πορείαν αύτού.
Τή 17 άφικετο εις τόν ισθμόν τού Βαρρόου
καί έπλεεν ολοταχώς. ’Α λλά τή 19 τήν στιγ
μήν καθ’ ήν έμελλε νά έξέλθηείς Μελβίλ-Σούνό,
έπί της παραλλήλ,ου τού ακρωτηρίου Ούάλη άπεφράχθη καί παλιν ύπο τών πάγων.
Κ αί κατ’ άρχάς μέν άνέμεινεν έν υπομονή τήν
παγολυσίαν αί ήμέραι όμοος παρήρχοντο καί οι
πάγοι δέν έτήκοντο.
Ά λ λ ’ οί περιηγηταί ήμών δέν ¿στερούντο δια
σκεδάσεων. Παρά τήν άκτην ευρισκόμενοι καί
εύμοιρούντες πάντων όσα ήδύναντο νά καταστήσωσιν ήττον άνιαρον τον χρόνον αύτών έπεχείρησαν έκδρομάς δι" ελκήθρων, έθήρευσαν φώκας.
Προσήγγιζε τό θερινόν ήλιοστάσιον άπό δέ τή;
δεκάτης πέμπτης ή 'Α.Ιάσχα άπήλαυε τού κα
ταπληκτικού καί νέου— καί εις Νορβηγού; έτι
καί Νοτίους Σουηδούς— θεάματος, τού μεσονυ
κτίου ¿κείνου ήλιον, όστις άνέτελλεν εις τόν όριζοντα χωρίς νά δύση. είτα δ ’ άνήρχετο πρός τόν
ουρανόν! Άνερχόμενοι Ορος τι ανώνυμον, ύψούμενον έπί τών έρημων εκείνων παραλίων, ήδύναντο
, νά βλέπωσι τό άστρον τής ημέρας διαγράφον εν
είκοσιτέσαρσιν ώραις πλήρη κύκλον. Τήν νύκτ*
έν ψ περιελούοντο ύπό τού φωτός αύτού, μακράν,
πάσαι αί νότιοι χώραι ήσαν βεβυθισμέναι εις ^
σκοτίαν. Το φώς τούτο, αληθώς, είνε ώχρον κ* 1
άτονον τά σχήματα τών πραγμάτων δέν εινε
πλέον έκτυπα· ή σκιά τών αντικειμένων καθί
σταται βαθμηδόν πυκνοτέρα καί ή φύσις πάσ*
λαμβάνει όψιν οπτασίας. Αίςθητότερον τότε
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έννοοϋσιν οί έκεί πλέοντες πόσον μακράν εύρίσκονται τού άλλου κόσμου καί πόσον εγγύς τού
πόλου ! . . . Καί έν τούτοι; τό ψύχος δέν ήτο
δριμύ. ΤΙ θερμ,οκρασία δέν κατήρχετο σχεδόν
ύπό τούς 4 ή 5 βαθμούς έκατονταβάθμου. ’Ενί
οτε ό άήρ ήτο τόσον γλυκύς ώστε δυσχερώς έ
πειθε τό τις ότι εύρίσκετο έν τή καρδία τής αρ
κτικής ζώνης.

\ Λ

2 £ £ .

_

__________Γ _

375

μέλας όλκός διατεμνόμενος κατά πάσας τάς δι
ευθύνσεις ύπό πελωρίων πλαγίων ρωγμών διέσχιζεν, έφ’ όσον έξικνεΐτοτό βλέμμα, τό πεδίον τών
π ά γω ν.Ή συμπαγής εκείνη έκτασις διασχισθεϊσα
ύπό τής έκρήξεως συνετρίβη. Έπήλθε στιγμή τις
προσδοκίας καί ώς είπεΐν δισταγμού.Είτα έπήλθεν ή παγολυσία ώσεί τό σύνθημα έκεϊνο μόνον
άνέμενε.Ό πάγος τρίζων πανταχόθεν,κατακερματιζόμενος, διεοράγη, ϋπεχώρησεν εις τό £εύμα όπερ
περιεβίβρωσκε τήν βάσιν του, καί μ ετ’ ολίγον
παρεσύρθη ύπό τού ροϋ αύτού. Τήδε κάκεϊσε
ήπειρός τις ή χερσόνησος εκ πάγου έξετείνετο είσέτι ώσεί διαμαοτυρομένη κατά τής βίας εκεί
νης. Ά λ λ ’ άπό τής έπαύριον ή δίοδος ήτο έλευθέρα. Ό Έ ρικ καί ή δυναμίτις είχον κατορθώση
οτι ό ύχρός τής Ά ρκτου ήλιος θά έπετέλει μετά
μήνα ίσως.

Ά λ λ ’ αί εντυπώσεις εκείναι δέν ήρκουν νά
πληρώσωσι την ψυχήν τού Έ ρικ , ούδέ ν’ άποτρέψωσι τό πνεύμα αύτού τής μερίμνης περί τού
σπουδαιοτάτου σκοπού του. Δέν είχεν ε“λθη έως
έκεί όπως βοτανολογήση, ώς ό Μαλάριος, οστις
έπέστρεφε καθ’ έκάστην καταγοητευμένος έκ τών
έκδρομών αύτού καί τών αγνώστων φυτών δι’ ών
ηίξανε τήν συλλογήν αύτού, ούτε όπως απόλαυ
ση μετά τού ιατρού καί τού Βρέδεζορδ τών πρω
Τή δεύτερα ’ Ιουλίου ή άποστολή άφικετο εις
τοφανών θεαμάτων, άτινα παρεΐχεν ή περί τόν
τόν
Λάγγειον πορθυ.όν, τή τετάρτη δέ είσήλθεν
πόλον φύσις. Εις αυτόν έπεβαλλετο ν’ άνευρη
εί;
τόν κυρίως Παγωμένον ωκεανόν. Έ κ τοτε ή
τόν Νόρδενσκιολδ καί τόν Πατρίκιον Όδόνογαν,
!
όδός
έμεινεν αναπεπταμένη εις τήν ' Α.Ιάσχα ν,
νά έκπληρώση ιερόν καθήκον, άνακαλύπτων άμα
ούτε
τούς
πάγους, ούδέ τήν όμίχλην ούδέ τάς
τό άπόκρυφον τής γεννήσεως αύτού Καί διά
χιόνας φοβουμένην. Τ ή δω δεκ άτη έκαμψε τό
τούτο παντί σθενει προσεπάθει νά διάρρηξη τόν
Παγωμένον άκρωτήριον, τή δεκάτη τρίτη
κύκλον τών πάγων έν ω ήτο έγκεκλεισμένος. Έκτό Λισβούρνιον άκρωτήριον, τή δεκάτη τετάρ
δρομαί δι’ έλκηθρων, πεζοπορίαι διά χιονοπέδι
τη περί την δεκάτην τής πρωίας είσήλθεν εις
λων μέχρι τού πέρατος τού όριζοντος, κατοπτεύ
τον κόλπον τού Κοτσεβοΰ, πρός βορράν τού Β εσεις διά τής ατμακ άτου — έπί δέκα ημέρας εις
ριγγείου πορθμού καί εΰρε, κ α τά τά συμπεφωούδέν άπέληξαν. Πρό; δυσμάς, ώς καί πρός βορνημένα,
τό έξ Ά γιου Φραγκίσκου σταλέν άνθραράν καί άνχτολάς οΰδεμίχ υπήρχε διέξοδοςκοφόρον
πλοίου. Οότως έξετελέσθη εις δύο μήνας
Ή το εικοστή έκτη ’ Ιουνίου καί ήσαν τόσον
καί
δεκαέξ
ημέρας τό έν τ ω Γασκωνικω κόλπφ ά μακράν έτι τής Σιβηρικής θαλάσσης! Έπρεπεν
ποφασισθέν
πρόγραμμα.
άρά γε ν’ άπελπισθή ό Έ ρικ,νά όμολογήση εαυτόν
ΙΙρίν σταματήση έτι ή ΆΑάσχα,Ι Έρικ πηδήήττηθέντα ; Οΰχί, ή γενναιότης καί ή καρτερία
σας
εις τήν φαλαινίδα προσεπέλασεν έσπευσμένως
δέν άπέλιπον αύτόν. Δι’ επανειλημμένων βολι
τό
άυθρακοφόρον
ατμόπλοιου.
σμάτων έβεβαιώθη οτι ύπό τούς πάγους υπήρχε
— Πάντοτε ό αύτός, είπεν ό κυβερνήτης.
£εύμ.α διευθυνόμενον πρός τόν πορθμόν τού
— Πισβών, άπήντησεν δ άμερικανός.
Φραγκλίνου, δήλα δή πρός νότον· διενοήθη ότι
Άύται αί λέξεις ήσαν τό όρισθέν σύνθημα.
άπόπειρά τις θά ήρκει ίσοις όπως έπενέγκη τήν
— Μέ περιμένετε πρό πολλού έδώ ; ήριότηπαγολυσίαν καί άπεφάσισε νά επιχείρηση αυτήν.
σεν ό Έ ρικ.
Έπί μήκους έπτά ναυτικών μιλλίων έσκαψεν
έν τώ συμπαγεί π άγω σειράν υπονομευτικών θα— Πέντε εβδομάδας
Άνεχωρήσαμεν άπό
λ.άμων, διακόσια ή τριακόσια μέτρα άφισταμένων
τόν Ά γιον Φραγκίσκον ένα μ,ήνα μετά την χ άλλήλων, ών έκαστον ¿πλήρωσε δι’ ενός χι
φιξιν τού τηλεγραφήματος σας !
λιομέτρου δυναμίτιδος. Οί θάλαμ,οι ούτοι συνε— Καί έως τότε δέν είχετε έκεί ειδήσεις περί
δέθησαν διά χάλκινου σύρματος φέοοντος άπομοτού Νόρδενσκιολδ;
νωτικόν περίβλημα έκ γουτα-περκης. Τ ή 30 δέ
— Εις τόν Ά γιον Φραγκίσκον δέν είχομεν
’ Ιουνίου, περί τήν όγδόην τής πρωίας,ό Έ ρ ικ ά π ’
άσφαλείς ειδήσεις· άλλ' άφ’ δτου είυ.χι έδώ ώμίαύτού τού καταστρώματος τής ΆΛάσχας άνήψε
λησα μέ πολλούς φαλαινοθήρας, οϊτινες ήκουσαν
τήν δυναμίτιδα πιέσας τό έλατήριον ηλεκτρικής
παρά τών ιθαγενών τού Σέρζε - Κάμεν οτι
συσκευής.
ευρωπαϊκόν πλοίον άπεκλείσθη ύπό τών π ά 
γων πρός δυσμάς
τού ακρωτηρίου
τούτου
Φρικώδης έκρηξις έπηκολούθησε τότε. Ε κ α 
πρό έννέα ή δέκα μηνών, νομίζω δέ ότι είνε ή
τόν ηφαίστεια συντετριμμένου πάγου άνετινάχθησχν ύψηλά. ΤΙ έκτασις τού πάγου έκλονίσθη | Βεγα— ’Αληθώς ; άνέκραξεν ό “Ερικ μετ’ εύνοήώς ύπό σεισμού υποβρυχίου. Ά γέλαι θαλασσίων 1
του χαράς. Καί υποθέτετε οτι μένει άκόμη έκεί
πτηνών περιίπταντο κατεπτοημέναι,έκβάλλουσχι
καί δέν διέβη τόν πορθμόν ;
βραχνά: κοαυγάς. Έπελθούσης ησυχίας μακρός
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— Είμαι βέβαιος. Κανέν πλοϊον δέν διήλθεν | θάμνων τούτων ό Μάλάριος άνευρε καί τινα
εντεύθεν άπό εξ εβδομάδων χωρίς να ελθω εις
φυτά γνωστότατα έν Νορβηγία, ιδίως την γ,ραν,
επικοινωνίαν μαζί τον.
καί τό ΐεράκιον.
— Δόςασοι & Θεός! οί κόποι μας δέν θ’ άποΌ σταθμός τής Βέγας άπετελεΐτο έκ με
βούν μάταιοι άν κατορθώσωμεν ν' άνεύρωμεν τόν
γάλη; άποθήκης ζωοτροφιών, άνεγερθείσης κατά
Νόρδενσκιολδ.
διαταγήν τού Νόρδενσκιολδ δι’ ήν περίπτωσιν ή,
— Δέν θά είσθε οί πρώτοι, είπεν ó άμερικα ι πίεσις τών πάγων ήθελεν αίφνης καταστρέψη τό
νός μέ ειρωνικόν μειδίαμα- έν αμερικανικόν θα ! πλοϊον αύτού, ώς τούτο συμβαίνει συνηθέστατα
λαμηγόν προηγείται· διήλθεν ά π ’ έδώ πρό τριών
έν ταίς βορείαις έκείναις χώραις. Συγκινητική λε
ήμερων καί όπως σείς έζή,ττ,σε πληροφορίας περί
πτομέρεια· οί δυστυχείς νάτοικοι τών άκτών τούτου Νόρδενσκιολδ.
τιον, οϊτινες αληθώς λιμοκτονούσε, καί εις οϋς
— ’Αμερικανικόν θαλαμηγόν; ήρώτη'τεν ό
τά τρόφιμα έκεϊνα έφαίνοντο πλούτος ανυπο
"Ερικ μ,ετ' αλγεινής έκπλήξεως.
λόγιστος, έσεβάσθησαν αυτά εί καί μόλις έ— Ναι, τό “Α.]βα ζρος, έχον πλοίαρχον τόν
φρουρούντο.Αί δερματοσκεπεϊς καλύβαι τώνΤσούΤουδωρ Βράουν και προερχόμενον έκ Βαγκουβέσκων τούτων συνεκεντρώθησαν κατά μικρόν περί
ρης. Τ ω εΐπον όσα εΐξευρον καί αμέσως έστρεψε
τόν σταθμόν. Τό σπουδαιότερου οικοδόμημα ήτο
την πρώραν πρός τό Σέρζε-Κάμεν !
ή Τιχτιζαράγχα, ή έκ πάγου οικία, ειδικό»; κ χτασκευασθείσα οπως χρησιμεύση ιί»ς μαγνητικός
ι<
τ·
σταθμός, εις ήν εΐχον άποβιβασθή πάσαι αί
'Ano Σ έρ ζ ε-Κ ιψ εχ εις Λιαχό6ην·
άναγκαϊαι συσκευαί. Ανιδρύθη δι’ ώραίων πα
ραλληλεπιπέδων πάγου, κυανοβαφών καί συναρ
Ο Τούδωρ Βράουν έπληροφορήθη άρα ότι μ ε
μοσμένων διά τής χιόνος δίκην άμμοκονίας· ή
τέβαλε πλούν ή Ά.Ιάσχα ! 'Α λ λά πώς ή,δυνήθη
ξύλινη στέγη έκαλύπτετο ύπό ιστίου.
νά προηγηθή αύτής εις τόν Βερίγγειον πορθμόν;
Οί έπ·.βάται τής 'Α.ίάσχας έτυχον έγκαρδίου
Πώς καί διά τίνος όδού; 'Γούτο έφαίνετο σχεδεςιώσεω;
ύπό νεαρού έπιστήμονος, οστις εύρίΛ* »
*
\ «f
Ί
»
Οον υπερφυσι/ον και ομως ητο πραγματικόν.
σκετο έν τ ω σταθμό» τήν στιγμήν τής άφίξεω;
Ό σον καί άν κατεθλίβη ό "Ερικ έκ τη.;
αύτών μετά φρουρού τίνος Άνεδέχθη φιλοφρονέπληροφορίας ταύ της ούδέν άνεκοίνωσεν εις τινα.
σ τα τα νά όδηγήση αύτούς εις τή,ν Βέγαν διά
Λ λλ’ επέσπευσε πάση δυνάμει την μεταβίβατή,ς έπί τού πάγου χαραχθείσης άτραπού δΓ ή;
σιν τών γαιανθράκων, πλήρη δ ’ έχων τά ενθέμια
συνεκοινώνει τό πλοϊον μετά τή,ς στερεας καί ή1*
τού πλοίου αύτού διηυθύνθη αμέσως εις τη,ν Σιπαρέθεεν έκατέρωθεν σχοινίον φιρόμενον έπί πασ
βηρικήν θάλασσαν.
σάλων οπως χρησιμεύ·/) ώ ; οδηγός έν ταίς σκοΤό Σέρζε-Κάμεν είνε έπίμηκες ασιατικόν ί~
τειναϊς νυςί. Κ αθ’ όδόν διηγήθη αύτοϊς τάς πε
κρωτή,ριον, κείμενον περί τα εκατόν μόλις μ ίλ ριπέτεια; τής αποστολής άφ’ ότου ό κόσμος ή λια πρός δυσμάς τού Βεριγγείου πορθμ.ού, καί . γνόει τά κ α τ’ αύτούς.
οπερ τά φχλαιναλιευτικά πλοία τού Ειρηνικού 1
Ό Νόρδενσκιολδ άποπλεύσας τού στομίου
επισκέπτονται κατ' έτος. Μετά εικοσιτετράωρον i
τού Λένας διτ,υθύνθη πρός τ ά ; νήσου; τής Νέας
πλούν άφίκετο εις αυτό ή Ά.ίάσχα, παρευθύ; '
Σιβηρίας, ήν έπεθύμεινά έξερευνή,ση, αλλά βλέδέ έν τ ώ βάθει τού δρμου τού Κολιουτσίν ή,δυ- ι
πων ότι ήτο σχεδόν άδύνατον νά προσπελάσγ,
νή,θη ν’ άναγνωρίσνι, όπίσω σωρού πάγων, τού;
ένεκα τών πάγων δΓ ών περιεβάλλοντο καί τού
ιστούς τής Βέγας, άποκεκλεισμένης άπό έννέχ
άβαθούς τής θαλάσσης έπί ζώνης πολλών μιλόλων μηνών.
λίων είχεν άναγκασθή, νά εξακολούθηση, τόν πρός
Τό κρατούν τόν Νόρδενσκιολδ αιχμάλωτον
άνατολάς πλούν αύτού.ΤΙ Βέγα δέν είχεν άπανέ'ρκος δέν είχε δέκα χιλιομ.έτρων εύρος. Ά φ 'οΰ
τήση μ εγάλα ; δυσχερείας μέχρι τής δεκάτης
δέ περιέπλευσεν αΰτό ό “Ερικ έπέστρεψε πρός ά Σεπτεμβρίου. Ά λ λ ' άπό τής έποχής έκείνη; συ
νατολάς όπως αγκυροβολήσω εις μικρόν όρμον,
νεχείς όμίχλαι καί νυκτερινοί παγετοί ήρξαντο
μείναντα ελεύθερον διότι προησπίζετο υπό τών
παρακοιλύοντες τήν πορείαν της, ή δέ βαθεϊα
βορείων άνεμων. Εΐτα άπέβη μετά τών τριών
τών νυκτών σκοτία ή,νάγκαζεν αύτή,ν εις συχνά;
φίλων αύτού καί μετέβη εις τό επί τής στερεά;
σταθμεύσεις. Τη εικοστή, έβδομα, μόνον Σεπτεμ
κατάλυμα, όπερ οί έπί τής Βέγαο εί/ον άνεγείρη
βρίου, ή Βέγα είχε φθαση, εις τό άκρωτήριον τού
πρός μακράν διαχείμασιν καί όπερ ήγγέλλετο
Σέρζε-Καμεν. Ήγκυροβόλησεν έπί κρυσταλλομακρόθεν ύπό στήλης καπνού.
στχσίου τινός έλπίζουσα ότι τήν επαύριον θά
Τ ά παραλία τού όρμου τού Κολιουτσίν είσί
δυνηθή, νά διανύσα, τά όλίγχ μίλλια, άτινα άχθαμαλά καί άλιτεντ,. Είσίν αδενδρα καί μόνον
πεχιόριζον αύτή,ν είσέτι τού Βεριγγείου πορθμού,
συστάδες τινές νανοφυών ιτεών, λυκοποδίων και
δηλαδή τών ελευθέρων ύδατων τού ειρηνικού.
αρτεμισιών φύονται έπ αυτών. Έν μέσω τών
Ά λ λ ’ ό βορράς έπιπνεύσας τήν νύκτα ώθησε περί

τό πλοϊον σωρού; πάγων, οίτινες τάς άκολούθους
ήμέρας συνεπυκνώθησαν. ΤΙ δέ Βέγα εύρέθη
οότο» άποκεκλεισμένη καί καταδεδικασμένη εί;
μακράν διαχείμασιν τήν στιγμήν ακριβώς καθ’
ήν ήγγιζεν εις τό τέρμα τού πλού αύτή,ς.

σταμένων κυρίως έκ τής τέφρας τών γαι
ανθράκων. Επειδή δέ ταύτα είνε μελανοτερα τής χιόνος καί άπορροφώσι περισσότερον Οερμογόνον, έ’πεται ότι έπιταχύνουσι τή,ν τή,ςιν ή
έμποδίζουσιν αύτήν ένεργούντα ώς άπομονωτή,ρε: άναλόγως τής πυκνότητος ή άραιότητος αύ
τών. "Οθεν όταν έπέρχηται ή παγολυσία, ή
ριβχλλουσα τό πλοϊον ζώνη λαμβάνει τή,ν όψιν ή-'
βλέπετε, καί καθίσταται άληθές χάος μεγάλων
ή μικρών κοιλωμάτων,βαθεων ώς χωνίων ή άβαθών καί έπιπέδων.

— Μεγάλη θλίψις κατέλαβεν ημάς ώς δύνασθε νά φαντασθήτε, ειπεν ό νέος αστρονόμος·
άλλ’ άμέσως άπε φασίσα μεν νά όργανωθώμεν
ούτως ώστε τήν βραδύτητα ταύτην νά στρέψωμεν
πρός όφελος τής επιστήμης. Συνή,ψαμεν σχέσεις
μετά τών παρακειμένων Τσούσκων, τούς όποιους
ούδείς περιηγητή; είχεν είσετι μελετή,ση, έκ τού
Τό πλήρωμα τής Βέγας άρκτικήν φορουν
σύνεγγυς. Ήδυνή,θημεν νά σχηματίσωμεν λεξιστολήν καί δύο ή τρεις άξιωματικοί έπί τού έλόγιον έκ τή,ς γλώσσης των, ν’ άπαρτίσωμεν συλ
πιστέγου ίστάμενοι εβλεπον έρχομένους τούς εύλογήν τών οικιακών σκευών, τών έργαλείων
ρωπαίους έκείνους έπισκεπτας ους ώδήγει πρός
και όπλων αύτών. Αί μαγνητικαί ημών παρααύτού; ό νεαρό: άστρονόμος.Μεγάλην ή,οθάνθησαν
τηοή,σεις δέν ά.πεβησαν ανωφελείς. Οί βοτανι
χαράν ότε ήκουσαν προσφωνούντας αύτούς σουηκοί τή,ς Βέγας άνεύρον πλεΐστα άγνωστα φυτά
διστί καί άνεγνώρισαν τήν δημοτικωτάτην φυ
καί άνθη τών άρκτικών χο»ρών. Τέλος ό κύριος
σιογνωμίαν τού ιατρού Σβαρυεγκρόνα.
σκοπός τού ταξειδίου μας έπετεύχθη άφού έκάμΟύτε ό καθηγητής Νορδενσκιολδ, ούτε ό πι
ψαμεν τό άκρωτήριον Τσελύνσκιν καί διέβημεν
στός άκόλουθος τών άρκτικών περίπλων αύτού
πρώτοι τό διάστημα, όπερ αποχωρίζει τά στό
πλοίαρχος ΙΙάλενδερ εύρίσκοντο έπί τού πλοίου.
μια τού Γενίσεϊ άπό τών τή,ς Λένας. Τού λοι
Εΐχον έπιχειρή,ση, γεωλογικήν εκδρομήν εις τό
πού ό βορειανατολικό; πόρος είνε γνωστός. Β ε- 1 έσωτερικόν μέλλοντες νά έπιστρέψωσι μετά πέντε
βαίως θά ή,το προτιμάτερον εις ημάς νά έκτεή έξ ημέράς *)· Λίαν έλυπήθησαν έκ τούτου ό
λέσωμεν τόν σκοπόν ήμών εις δύο μήνα:, όπως
"Ερικ καί οί φίλοι αύτού, διότι -ξλπισαν, άνευόλίγον έλειψε νά τό κχτορθιόσωμεν— ώραί τινες ! ρόντες τήν Βέγαν, νά παρουσιασθώσιν εις τόν
μόλις. Ά λ λ ’ όπως δήποτε, άφ' οΰ προσεχώς θ’
μέγαν έξερευνητήν καί συγχαρώσιν αύτψ. Α λλά
άπαλλαγώμεν τή,ς πολιορκίας ώς πολ.λά συμ
τή,ν διάψευσιν ταύτην τής έλπίδος επηκολούθησε
πτώματα έπιτρέπουσιν εις ημάς νά τό έλπίζωκαί έτέρα.
μιν, δέν παραπονούμεθα καί θά έπιστρέψωμεν
Μόλις είσελθών εις τήν αίθουσαν τών αξιωμα
μέ τή,ν βεβαιότατα οτι έξετελέσαμεν ωφέλιμον
τικών έμαθεν ότι πρό τριών ήμερων τή,ν Βέγαχ
όργον.
είχεν έπισκεφθη αμερικανικόν θαλαμηγόν ή άκριΟί οδοιπόροι άκούοντες μετά συντόνου προσο
βέστερον είπείν ό ιδιοκτήτης αύτού Τούδωρ Βρά
χής τά ύπό τού οδηγού αύτών λεγάμενα έβάδιουν. Ό κύριος οΰτος είχε κομίσ-η εις αύτούς ει
ζον συγχρόνως. ΤΙ σαν ήδη έγγύς τής Βέγας καί
δήσεις έκ τού εξωτερικού κόσμου άς οί αιχμάλω
διέκρινον τήν πρώραν αύτής κεκαλυμμένην ύπό I
τοι τού όρμου τού Κολιουτσίν ήκουσαν μετ' εύμεγάλου ιστίου εκτεινόμενου μέχρι τής γεφύρας, I
νοή,του ένδιαφέροντος. Άνεκοίνωσεν εις αύτούς τί
καί όπερ άφινεν υπαίθριον μόνον τό έπίστεγον,διέ- |
είχε συμβη άπό τής άναχωρή,σεώς των, τήν άκρίνον προσέτι τάς πλευράς αύτής υπερασπιζόμενα;
γωνίαν τής Σουηδίας καί πάντων τών πεπολιύπό υψηλών στρωμάτων χιόνος,τήνέξάρτυσιν αύτής
τισμένων εθνών καί τή,ν αποστολήν τή,ς Ά .Ιά περιορισθεϊσαν εις τούς προτόνους μόνον καί τούς έσχας πρό; άναζήτησίν των. Ό Τούδωρ Βράουν
πιτάνους,τήν καπνοδόχην έπιμελώς διά πυκνή,: ο
ήρχετο έκ τής νή,σου Βαγκουβέρη; ό~ου άνέμενεν
θόνης περιβεβλημ.έντ,ν οπως μή διαρραγή, ύπό
' αύτόν τό θαλαμηγόν του άπο τριών μηνών.
- τού παγετού.
— Ά λ λ α σείς τόν γνωρίζετε ! άνέκραξε νε
Ό π ερί τό πλοϊον χώρος ήτο έ'τι παραδοξότεαρός τις ιατρός άκόλουθος τής άποστολής, διότι
ί ρος. Ή Βέγα δέν εύρίσκετο, ώς θά ύπέθετέ τις
μάς είπεν ότι κατά πρώτον έπεβιβάσθη έπί τού
- έγγεγομφωμένη
εις συμπαγή κοίτην πάγου.
πλοίου σας καί ότι σάς έγκατέλιπεν εις Βρέσττ,ν
; άλλ' έκρεμ.ατο ώ ; είπείν έν μέσω αληθούς λ α 
διότι άμφέβαλλεν άν θά δυντ,θή,τε νά φερητε εις
βυρίνθου λιμνών, νή,σων καί διωρύγων, ά ; έδέαίσιον πέρας την έπιχείρησίν σας.
ησε νά ζεύξωσι διά ξύλινων γεφυρών.
— Πραγματικώς είχεν ισχυρούς λόγους ν άμ— II έξήγητις τού μυστηρίου είνε άπλ.ουστάτη, άπεκρίθη ό νεαρό: επιστήμων εις τόν Έ ') ΈπΕ»τρεψαν ταχΰκρον, δ,όι* τη δεχάτν-, όγδόη Ίονλΐον
έπϊ,νβεν ή ηαγολνσία χα'ι ή Π έ γ α μετά δ αχοσίων έξήχονρικ έρωτήσαντα περί τούτου. Εί: πάν πλοϊον διερτα τεσσάρων ήμερων χάδειρξ,ν έν
πάγοι; ήδννήβη ν'
χ_όμενον έπί μήνας ολους διά τών πάγω ν,
άναλάόη τδν πλοΰν αντή;. Τή είχοστ?, Ίονλίου^ έξέπλενσε
τον Β·ριγγε(ου πορθμού δ,ενθννομένη ε ί ; "Γοχοχάμαν.
- σχημ,ατιζεται στρώμα τι ύποτριμμάτων συνιτομοε

κ α '—

1886

48

378

Ε Σ Τ

φιβάλλτ,, άπεκρίθη ψυχρώς ό Έρικ, ούχί άνευ
ενδομύχου τίνος φρικιάσεως.
— Έτηλεγράφησε λοιπόν εις τά θαλαμηγόν
του τό όποιον εύρίσκετο εις Βαλπαραίζον νά τον
περιμείνη εις την Βικτωρίαν, είς τάς άκτάς της
Βαγκουβέρης, έξηκολούθησεν ό ιατρός. Εΐτα δέ
μετέβη καί αυτός διά της άπό Λιβερπούλης εις
Νέαν Ύόρκην άτμοπλοϊκής γραμμής καί τοϋ σι
δηροδρόμου τοϋ Ωκεανού. Οΰτω εξηγείται πώς
έ'φθασε πρό ϋμών έδώ.
— Σ άς είπε τί ήλθε νά κάριη; ήρώτησεν ό
Βρέδεζορδ.
— Ηλθε να μάς βοηθήση άν είχομεν ανάγκην
βοήθειας, καί έπειτα να ζητήσνι π7.ηροφορίας
περί ατόμου τινός αρκετά παραδόξου, τό όποιον
είχα έν παρόδω αναφέρη είς την αλληλογρα
φίαν μου, καί διά το όποιον φαίνεται οτι αι
σθάνεται πολύ ένδιαφέρον ό 'Γούδωρ Βράουν.
Ό Έ ρικ καί οί φίλοι αύτού άντήλλαξαν
βλέμμα συνεννοήσεως.
— Περί τοϋ Πατρικίου Ό δόνογαν; Οϋτω,νο
μίζω, δέν ονομάζεται ό άνθρωπος ούτος; ήρώτησεν ό Έρικ.
— Ακριβώς. Τούτο τουλάχιστον τά όνομα
έχει έστιγμένον επάνω εις τό δέρμ.α του, άν καί
διισχυρίζεται οτι είνε τό ονομα φίλου του, καί
οτι αυτός όνομ-άζεται Τζών Βόουλες.. .
— Δύναμαι νά Ιρωτήσω άν ό άνθρωπος ούτος
είνε έδώ ;
— Άνεχώρησε πρό έξ μηνών ήδη. Εϊχομε'·1
νομίση κατ' άρχάς ότι ήδύνατο νά μάς φανή
χρήσιμος είς τάς μετά των ιθαγενών σχέσεις μας
ώς γνωρίζων τήν σαμογετικήν γ λ ώ σ σ α ν ά λ λ ’
επείσθημεν ταχέως ότι ή γνώσις αΰτη ήτο επι
πόλαια. “ Επειτα δε ή τύχη έφερεν όπως άπό
τήν Καβαρόβαν έως έδώ μή συγχοινωνήσωμεν δι
όλου μ.έ τούς κατοίκους των ακτών, τάς όποιας
παρεπλέομεν, ώστε δέν είχομεν ανάγκην διερμ,ηνέως- εκτός τούτου αυτός ό Τζών Βόουλες ή Πα
τρίκιος Όδόνογαν ήτο οκνηρός, μέθυσος, απειθής.
Ή διαμονή του είς τό πλοίον θά διέφθειρε τό
πλήρωμα. Μ ετ’ αληθούς λοιπόν εύχαριστήσεως
έδέχθημεν τήν αίτησιν αύτού όπως τόν α,τοβιβάσωμεν μέ τροφάςτινας επί τής μεγάλης νήσου
Λιακόβης τήν στιγμήν καθ' ήν παρεπλέομεν
τάς μεσημβρινάς αυτής άκτάς.
— Πώς ; έκεΐ άπεβιβάσθη ! άνέκραξεν ό Έ ρικ.
Ά λ λ ’ ή νήσος έκείνη δέν είνε άκατοίκητος ;
— Απυλύτως άκατοίκητος. Καθώς φαίνεται
την άπόφασιν ταύτην έλαβε, διότι ή νήσος είνε
κ ατά γράμμα κεκαλυμμένη ύπό όστών μαμμούθων, τουτέστι ορυκτού ελεφαντοστού. Έ σκέφθη ν' άποκατασταθή είς αυτήν, νά συλλέζη
κατά τούς θερινούς μήνας όσον περισσότερον ποσόν ελεφαντοστού δυνηθή νά εδρη, έπειτα δέ,
άμα ό χειμών παγώση τόν πορθμόν όστις απο
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χωρίζει τήν νήσον Λιακόβην άπό τήν ήπειρον,
νά μετακόμιση δΓ ελκήθρου όλον τόν πλούτον ε
κείνον είς τήν σιβηρικήν άκτήν, όπως τόν πωλήση είς τούς ρώσσους εμπόρους, οί'τινες κ α τ’ έτος
μεταβαίνουσιν εκεί πρός αγοράν εντοπίων προϊόν
των.
— Ό λ α ς αύτάς τάς πληροφορίας τάς άνεκοινώσατε είς τόν Τούδωρ Βράουν ; ήρώτησεν ό
Έρικ.
— Βεβαίως ! ’Ήρχετο άπό τόσον μακράν
διά νά τάς μάθη! άπήντησεν ό νεαρός ιατρός,
ούδαμώς ύποπτεύων όποιαν ϋψίστην καί άτομικήν σημασίαν είχον διά τόν πλοίαρχον τής Ά.Ιάσχας οί λόγοι οϋς άπηύθυνεν αύτφ.
("Επεται συνέχεια·]

Η ΙΔ ΙΠ Τ ΙΚ Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
Αί κ υ ρ ία ι τ ο υ Γ ο λ γ ο θ ά .
[Συνέχεια χαί τέλος· ?5ε σελ. 362 ]

Καί υπάρχει άρά γε τόπος προσευχής κ αταλ
ληλότερος τοϋ νοσηλευτηρίου εκείνου, όπου ούδέν
ήδη προσδοκάται παρά τής άνθρωπίνης επι
στήμης, όπου έκάστη στιγμή νέαν συνεπάγεται
βάσανον, όπου ή αγρυπνία είναι αγωνίας μεστή
καί ό ύπνος καθίσταται εφιάλτης, ή δέ ψυχή
μόνον καταφύγιου έχει τόν πέραν τοϋ τάφου
προορισμόν αυτής ; Γυνή τις πάσχουσα έξ άγκυλώσεως τών γονάτων καί ίχουσα επί τών κνημών έρπητα όξύν, μοί έλεγεν: « “Α χ, πώς ήθελα
νά έπεριπατοϋσα!» Τήν ήρώτησα μειδιών· «Δι
α τ ί ; διά νά περιπατήσης είς τόν ήλιον ;» Μοί
άπεκρίθη· « “Οχι κύριε, άλ λά διά νά ύπάγω είς
τήν εκκλησίαν.» Τωόντι, δεν δύνανται νά μεταβώσιν είς τήν εκκλησίαν, άλλ’ ή εκκλησία έρ
χεται πρός αύτάς. Τήν 7ην έκάστης πρωίας τά
σανιδώματα τοϋ υπνωτηρίου περιστρεφόμενα έπί
χάλκινων τροχαλιών, άποκαλΰπτουσι παρεκκλήσιον, έκ τού όποιου εξέρχεται άήρ εΰπνους καί
δροσερός. Γονυπετούσι δέ αί ένοικοι κυρίαι καί
όπισθεν αυτών αί ύπηρέτριαι. Ό ΐερεύς ϊστα ται πρό τοϋ θυσιαστηρίου, ό κώδων ήχεΐ καί
τελείται ή προηγιασμένη λειτουργία. Αί άρρω
στοι στρεφόμενα! έν ταίς κλίναις αΰτών, τείνουσι
τάς άσάρκους χείράς των πρός έκεϊνον, ον οί άν
θρωποι επικαλούνται καί κλίνουσι τήν κεφαλήν
κατά τήν ϋψωσιν τών άγιων. Άνατείνονται δέ
αί καρδίαι, όταν ό ΐερεύς περατών τήν άπαγγελίαν τής κυριακής προσευχής, λέγει : Ρύσαι η
μάς άπό τού πονηρού ! Μετά πόσης εύλαβείας
έπιλέγουσιν· Αμήν ! Καθότι δια τάς δυστυχείς
έκείνας τό πονηρόν είναι ψηλαφητόν καί νυγμχτώδες, τοσοϋτον δέ φρικαλέου καί άνηλεές, ώστε
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δύναται νά θεωρηθή ώς εργον τοϋ κατηραμένου.
Καί τωόντι, είναι έ'ργον τού διαβόλου, ώς μ α ρ τυρούσιν οί τής ’ Ανατολής ιστοριογράφοι. Πρέπει
νά τού; άκούσωμεν καί νά μαθωμεν παρ’ αύτών
πού έγεννήθη το κακόν τούτο κ ατά τους π ρώ 
τους χρόνους τών μυθικών παραδόσεων και διατί
I
ό άνθρωπος δέν έλυτρώθη είσέτι ά π ’ αύτού.
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νϋν έ'τι, πάντες οσοι κατάγονται άπό τοϋ Ζο
χάκ φέρουσιν έπί τού σώματος τά ίχνη τοϋ φι
λήματος τοϋ Σ α τα ν ά . "Οταν ό Ζοχάκ, όστις
εύρίσκεται είς τήν γέαιναν,θέλει τΰχει τής συγ
γνώμης τού μόνου Θεού— έφ’ δν είησαν οί χαι
ρετισμοί τοϋ Προφήτου !— τό νόσημα τούτο θέλει έκλείψει άπό τής γής.

Φρονώ ότι ή σύγχρονος επιστήμη δέν θέλ,ει
Ζοχάκ ό 5ος βασιλεύς τής περσικής δυνα
δεχθή άνευ άντιρρήσεως τήν έξήγησιν ταύτην
στείας τών ΙΙισδαδών καί άπόγονος τού γίγαντής καταγωγής τών καρκίνων καί τών οξέων
τος Καϊουμαράθ, οστις ήτο δένδρου πριν ή γίνη
έρπήτων, ά λ λ ’ ή ’Ανατολή βλέπουσα νόσον το
άνθρωπος καί ύποδουλώση τήν γήν, ήτο κακός
σοϋτον φρικώδη, έθεώρησεν αύτήν ώς παρά φύσιν
βασιλεύς, άρεσκόμενος είς τάς ώμότητας, ϊνα
καί άπέδωκεν αύτήν είς τόν διάβολον, τήν άρχήν
δέ μή ύστερήση ποτέ κακοποιών εφευρέσεων, έ ταΰτηνπαντός κακού.Τούτο ήτολογικόνκαί άνεπιβοηθεΐτο ϋπό Έ βλίς τού λιθοβλήτου, όστις είναι
λήπτου όρθοφροσύνης ίδιον. Αί βλ άβα ι,άς έπιφέοει
ό Σατανάς. Ό τ ε μετά παρέλευσιν πολλών ετών
τό πάθος τούτο, είναι απερίγραπτοι, συνεπαγόό Ζοχάκ άπέπεμψε τόν Έβλίς. ούτος είς άμοιβήν
μεναι πάν τό δυνάμ.ενον νά προκαλέσχι τήν τών
τών υπηρεσιών του ¿ζήτησε νά φιλήση τούς ώ αισθήσεων
αποστροφήν καί ν’ άποτοέψη τήν φι
μ.ους τού βασιλέως. Ό Ζοχάκ συγκατένευσεν,
λανθρωπίαν,
δ ι ά τ ε τήςόψεως κχί διά τής όσμής.
είς ήν δέ θέσιν έτέθησαν τά κατηραμένα χείλη,
"Οπως
κάλλιον
έκτελέσωσι τά τής έλεήμονος αύ
άνεφάνησαν δύω έλκη πλήρη σαρκοβόρων όφεων.
τών άποστολ.ής, αί κυρίαι τοϋ Γολγοθά ύπερεΣυνήλθον δέ οί σοφοί τής εποχής εκείνης καί ά νίκησαν τήν αηδίαν, πάσαν άποβαλούσαι ά δ υ πεφήναντο οτι είς μόνος τρόπος υπήρχε νά θεραναμ.ίαν καί άποκτήσασαι καρτερίαν ύπερβαίνουπευθή ό βασιλεύς Ζοχάκ, νά τίθηται καθ’ έκάσαν τήν τών έξ επαγγέλματος νοσοκόμων. Τάς
στην επί τών διαβολικών πληγών ό μυελός άνείδον έργαζομένας καί δύναμαι, έν γνώσει, νά βε
δρός άρτι φονευθέντος. Καί έφόνευσαν πρώτον
βαιώσω τούτο. Πρωίαν τινά τοϋ ’Απριλίου εμέν τούς δεσμώ τας, ε’πειτα δέ τούς άθώους καί
φθασα είς τήν οδόν Αουρμέλ μικρόν πρό τή ς ώρας
έπί τέλους ήρπασαν τούς παίδας καί τούς ¿φυ
τής έπισκέψεως τού ιατρού. Ό καιρός ήτο ψυ
λάκισαν εί; τό μέρος ένθα έφυλάττοντο οί δυ
χρός, οί δέ υψηλοί καί λευκοί τοίχοι τοϋ νοσοκο
στυχείς οί μέλλοντες νά χρησιμεύσωσι πρός θε
μείου καί ό κινητός οίκίσκος, ϋπό τού ήλιου φω
ραπείαν τοϋ βασιλέως. Μεταξύ άλλων έκλεψαν
τιζόμενοι. καθίστων φαιδροτέοαν τήν όψιν τοϋ
καί τόν υιόν σιδηρουργού τινός τής Ίσπαχάνης
καταστήματος: Παρήσαν δέ πάσαι αί ε'νοικοι
όνομαζομένου Γαό. Ούτος, δέσας τό δερμάτινου
κυρίαι καί έκ τών συμβοηθών τινες έξ όλων τών
περίζωμά του έπί στελεού, έξήλθε κραυγάζων:
Παρισίων έλθοϋσαι, "να μή ΰστερήσωσι τού κα
«Είς τά ό π λ α !» καί έξεγείρας τόν λαόν, συνήθήκοντος, 2 3 τόν αριθμόν. ΓΙεριβεβλημέναι τά
γαγεν ομ άδα δυσηρεστημ,ε'νων. Ηγούμενος τών
περιχειρίδια καί τό λευκόν περίζο>μ.α έπί τής μεεπαναστατών μετέβη παρά τώ Φεριδούν, υίώ τοϋ
λαίνης έσθήτος, τής άποτελούσης τήν στολήν
Ά λκάν, έγγονοϋ τού Παμσίδ,καί άνεκήρυξεν αύτόν βασιλέα. Ό Ζοχάκ ήττηθείς τήν ήμεραν I τών χηρών καί κρατούσαι λαβίδα πρός εξαγω
τής φθινοπωρινής ισημερίας ε’φυλακίσθη εί: έν γήν μοτοϋ, συνωμίλουν καί περιεπάτουν έν τώ
διάδρομο) τοϋ νοσηλευτηρίου, άναμένουσαι τήν
τών σπηλαίων τού όρους Δαμαβέντ, μήπω θεραώρισμένην ώραν, όπως είσέλθωσιν είς το ύπνωτήπευθείς, καθόσον τόν είχον έξαπατήσει διδοντ*ς
ριον. Έ πί τού στήθους φέρουσι τόν άργυροϋν σταυαύτώ φάρμακα κατώτερα. Τ ώ δντι, οί φαρμα
οόν, οστις είναι τό σύμβολον τοϋ Γολγοθά. Έπί
κοποιοί οϊ διαταχθέντες νά σφάζωσιν άνθρώπους
δέ τού δακτύλου ένα μόνον δακτύλιον, έκεϊνον,
καινά παρασκευαζωσι τούς άνθρωπίνους μυελούς,
άφινον έξ οίκτου τάς θύρας άνοικτάς ϊνα δραπε- | τόν όποιον ό ΐερεύς ηύλόγησε τήν ημέραν τού
γάμου, ότε έγεννήθη ή έλπίς, ήν άφιπταμένην αν
τεύσωσιν οί δεσμώται, άντικαθίστων δέ τους μυ
τικατέστησε·; ή πίστις καί ή πρός τον πλησίον
ελούς αύτών διά μυελού προβάτων, δν ό Ζοχάκ
αγάπη. Εάν οί ποτέ δούκες, πρίγκιπες, μαρκήδέν διέκρινεν. Οί δραπέτχι έφευγον διά κρύφιων
σιοι, ανώτεροι λειτουργοί καί αξιωματικοί, μεγά
όδών καί συναθροισθέντε; είς χώρα; τέως αγνώ
λοι βιομήχανοι, δύνανται νά ίδωσι πώς διάγουστους, άπετέλεσαν τό έθνος τών Κούρδων. Ό
σιν αί χήραι αύτών, βεβαίως λογίζονται ευτυχείς
Ζοχάκ είχεν αποκτήσει πολλά τέκνα, τά όποια
διότι ένεπιστεύθησαν αύταίς τήν τιμήν τοϋ όνόδιεσκορπίσθησαν έπί τής γής, διωχθέντα ύπό
μ.ατός
των καί την ήθικην μόρφωσιν τών υιών
τού λαού τού ’Ιράν, οστις έμίσει αύτά ένεκα τού
των.
Καί
έάν μέν αϊ επιφανείς κυρία: ήρχοντο
πατρός των.Έγκατέστησαν δέ είς τάς χώρας τής
άπαξ
κατά
τύχην, ϊνα έπιδέσωσι τάς πληγάς
Ά σίας, τής ’Αφρικής καί τής Ευρώπης, όπου διέτών έν τώ νοηλευτηρίψ ανιάτων, ή τοιαύδωκαν τό διαβιβρώσκον αύτά πάθος, καθότι καί
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τη πρχξις εδύνατο v i θεωρηθή ώς συντριβής ή
έπιδείξεως ιδία, άλλ' έρχονται ρ/.ετ' έπιμονής εις
ώρισμένας ημέρας καί πολλάκις τής έβδομάδος,
τούτο δέ είναι ε"ργον ήρωϊκής τ ώ όντι καρτερίας.
Αί κυρίαι του Γολγοθά είσήλθον εις το ύπνωτήριον οπού τάς ήκολούθησα. Πδσαι ¿γονάτισαν
κλίνουσαι τάς κεφχλάς, ¡αία δέ έξ αυτών απήγ
γειλε βραχεϊαν προσευχήν, ής ¿-/θυμούμαι την τελευταίαν μόνον φράσιν· «Εύδόκησον, Δέσποτα,
να χορηγήσης εις ρεέν τούς άρρωστους ύπομονήν
καί καρτερίαν, εις ημάς Si τό πνεύμ.α τής πίστεως καί τής α γ ά π η ς.» Ώ ς προς τάς κυρίας,
φρονώ δτι ή δέησίς των είσηκούσθη. ’Εγειρόμενα:
πλησιάζουσι τάς αρρώστους. Ό ιατρός, Ευγένιος
Λεγράν, όστις μοί είχε δώσει εύμενώς τήν άδειαν
να τόν συνοδεύσω, μετέβαινεν άπό κλίνης εις κλί
νην, γράφων συνταγάς, έμψυχων τας άθυμούσα;
καί έμπνέων ελπίδας, εις ας ουδόλως έπίστευεν.
Εις πολλάς νόσους, αί τοιαύται άπατηλαί επαγ
γελία;, άποτελούσι τό αισθητικόν μέρος τής θε
ραπείας. Περιπατών παρά τόν ιατρόν καίάκούων
τάς επιστημονικά; αύτού εξηγήσεις, παρετήρουν
τάς κυρίας του Γολγοθά καί ¿θαύμαζα τό γλυκύ
καί εύστοοφον τών χειρονομιών των. Δένύπάρχει
ε’ν τ ώ κόσμοι ¿ργαλεϊον τελεεότερον τής χειρός
έπιδεξίου γυναικός. Οί μακροί ¿κείνοι δάκτυλοι,
οϋς κατέστησεν εύκαμπτοτέρους ή λεπτή εργα
σία, Si’ ής συνήθως κχταπολεμούσι τήν οκνηρίαν,
μ.ετά θαυμασίας άβρότητος έγγίζουσι τάς πληγάς χωρίς να έρεθίζωσιν αύτάς, τάς πλύνουσι,
τας περιτυλίσσουσι Six ταινιών καί θωπεύουσι
τήν πάσχουσαν άφοϋ περατωθή ή έπίδεσις. Τό
εργον είναι απεχθές καί 8μ.ως ούδείς ήθελε πιστεύσει τούτο βλέπων τάς ¿κτελοϋσας αυτό.
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αυτά εις τόν τόπον τού έντχφιχσμσύ, έσυνοδεύετο ύπό τού αρχιεπισκόπου Τύρου καί τού αρχιε
πισκόπου Δαμιέττης, οϊτινε; μετά τού κλήρου
αύτών έψαλλον τήν νεκρώσιμου ακολουθίαν. Οΐ
τε ιερείς καί οΐ στρατιώται φοβούμενοι τό μόλυ
σμα καί πνιγόμενοι ύπό τής δυσωδίας, ¿κρατούν
τά ρινόμακτρα έπί τού προσώπου. « Α λλ’ ουδέ
ποτε έθεάθη ό αγαθός βασιλεύς Λουδοβίκος άποφράττων τήν ρίνα αύτού, τοσούτον καρτερικώ;
καί εύλαβώς έξετέλει τό έργον. » Καί αί κυρίαι
τού Γολγοθά «δέν άποφράττουσι τήν ρίνα αύτών,»
πλησίον δέ κλινών τινων τό τοιούτον είναι άξιον
θαυμ,ασμού.Ένώπιον τών γυναικών ένεκαρτέρησα
καί έγιύ, άλ λά πολλάκις ήσθάνθην έμαυτόν ώ χριώντα. Ού μόνον δέ άλλάσσουσι τάς πληγάς,
άλλά προσέτι άφαιρούσι τάς καλυπτρας τών
άρρώστων, καί λύουσαι τήν τραχεϊαν κόμην,
οπού νομίζετε δτι βλέπετε είσέτι τήν κραύραν τών
νηπίων, κτενίζουσι καί καθαρίζουσιν αύτήν, ούτε
τήν κεφαλήν άποστρέφουσαι ούτε αηδίαν έκδηλούσαι, άλλά «καρτερικώς καί εύλαβώς» ώς ό
άγαθός βασιλεύ; Λουδοβίκος. Γνωρίζω πολλούς
άνδρας έκ τών μάλιστα εύτολμων, οϊτινες ήθελον μικροψυχήσει. Αί κυρίαι τού Γολγοθά είναι
γυναίκες είθισμέναι εις τήν τού βίου πολυτέλειαν
ή τούλάχιστον εις πραγματικήν εύζωίαν, αίπλεΐσται δέ άδυνάτου κράσεως, έχουσαι τό εύερέθιστον νευρικόν σύστημα, τό παρά ταϊς Παρισιναΐς
επικρατούν, πολλάκις δέ βεβαίως έτράπησαν εις
φυγήν καί έξήνεγκον τρόμου φωνήν βλέπουσαι
μύν τινα ή άράχνην. Ό π ω ς γίνωσιν άδελφαίτού
έλέους άπτόητοι, ύπερενίκησαν έαυτάς, τής δέ
νίκης ταύτης μόναι δύναντα; να ε'κτιμήσωσι τό
μέγεθος. Καί ήθελον άρά γε κατορθώση νά δ α μάσωσι τήν ίδιαν φύσιν καί νά καταβάλωσι πάν
αίσθημα αποστροφής, έάν δέν ένεφορούντο ύπό
τής πίστεως ;— Ό χ ι.

Ιστάμενος παρά τήν κλίνην τού κορασιού, τό
όποιον έφαίνετο άναλυόμενον, έθεώρουν μ ετά θαυ
μασμού τάς έπιδεούσας αύτό χεϊρας. Ό μοιαι πρός
ελεφάντινους ατράκτους, είχον άύλον ούτως είΚ α τά τήν νεανικήν μου ηλικίαν είδον ποτέ
πεΐν ευκινησίαν καί εύκαμψίαν, μετά μορίων προ
δύω κυανούς όφθαλμ.ούς, τούς όποιους δέν έληφυλάξεων ϋπαίρουσαι, χωρίς νά προξενήσωσιν αυ
σμ.όνησα. Ούδέποτε ήνθησαν ώραιότερα ία, ούτή πόνον, τά, ώς δέμα βεβρεγμένου πανιού, ά δέποτε βλέμμα έξέφρασε τοσαύχην γλυκύτητα.
παγή έκεϊνα μέλη. Di έπίδεσμ.οι έφαίνοντο οίονεί
Ή γυνή, τής όποιας έφώτιζον τήν μ.ορφήν, ήτο
άφ ¿αυτών άποτυλισσόμενοι, ώς νά έκράτει αύχαριεστάτη. Ή μέλαινα κόμη της, ό γέλως τών
τους μαγική τις χειρ. Ί 1 μικρά άρρωστος μόλις | έρυθρών χειλέων, δν καθίστα θελκτικώτερον ή
•ησθάνετο ότι τήν περιετύλισσον Six μοτού. Δέν
λαμ.πρότης τών όδόντων, οί περικαλλείς ώμοι, ό
είναι S i ασθενείς αί χεϊρες αύται, ά λ λ ’ έχουσι | εύκαμπτος τράχηλος καί τό εύσωμον έν γ'ένει, ά ταχύτη τα διαρκή μή στερουμένην ρώμης. Καί
πετέλουν σπανίαν καλλονήν, ήν πάντες έθαύμαβεβαίως δύνανται νά χαλιναγωγήσωσιν ϊππον,
ζον έπαναλαμ.βάνοντες τό όνομά της. “Αρτι νυμ·
όστις ερεθίζεται καί γίνεται άτίθασσος, δτε κατά
φευθεΐσα, είχεν έπί τού μετώπου τήν άπαστράτην Θήραν ήχούσιν αί σάλπιγγες. Ώ θηρήτειρα,
πτουσαν τής εύδαιμονίας αίγλην, τήν όποιαν ούήν μή όνομάζων ένταΰθα, μετά συγκινήσεως έ
δέν δύναται ν’ άμαυρώση. Διά φωνής ακριβούς
θεώρουν, βεβαίως δέν ¿ζητείτε τόν Ένδυμίονα
καί εύηχου ε'ψαλεν άσμά τι καί έχειροκροτήθη
παρά τ α ; καρκινώδεις έκείνας κλίνας.
ούχί ευκαταφρόνηταν άπολαύσασα
θρίαμβον.
Ο Ζουανβίλ διηγείται δτι, δτε ό Ά γιος Λου
Πολλάκις κατά τούς νεανικούς μου Ρεμβασμούς
δοβίκος έλάμ.βανεν έπί τών ώμων τά π τώ ματα
άνεμνήσθην τής έσπέρας ¿κείνης καί τής νεαράς
τών εκ πανώλους άποθνησκόντων, ϊνα μεταφέρτρ
¿κείνης καί έπιχαρίτου. γυναικός, τ-ήν όποιαν δέν
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είδον πλέον. Τις ές ύμών κ ατά τάς ημέρας τού
ε"αρο; δέν είδε τοιαύτην τινά οπτασίαν; Τ ί; δέ
βλέπων αύτήν άφανιζομένην, δέν είπε καθ' ¿αυ
τόν: Έν αύτή εκειτο ίσως ή ευδαιμονία ; Ενίο
τε ώμίλουν περί αύτής. Τί γίνεται; Έγίνωσκον
οτι διήγε βίον άμεμπτον καί άσπίλωτον καί αύ
τής τής έλαχίστης ύπονοίας άνωτέρα. Προϊόντος
τού χρόνου, ή άνάμνησις αύτή ; έξησθένησε καί
βαθμηδόν έσβέσθη ή άπεκοιμήθη έν τινι γωνία
τής μνήμης μου. Εύρισκόμην έν τώ νοσοκομείο)
τής όδού Λουρμέλ παρά τήν κλίνην αρρώστου,
τής όποιας τόν άριστερόν βραχίονα καταβιβρώσκει ό καρκίνος καταστρέψας ήδη τ ά όστά τής
χειρός. Η περιθάλπουσα χύτην νοσοκόμος μοι
είπε- «Π άσχει ένίοτε δεινώ;»,ΤΙτένισα την προσαγορεύουσάν με, συνκντηθέντων δέ τών ήμετέρων οφθαλμών, άνεγνώρισα τούς ¿δικούς της. Ή
οπτασία τής νεότητάς μου είναι την σήμερον
κυρία τού Γολγοθά.
Δέν περιθάλπονται δέ μ-όναι αί άρρωστοι αί
έν τώ νοσοκομείω γενόμεναι δεκταί, άλλά καί
αί ε”ξωθεν, δσαι μή περιπεσούσαι εις άκινησίαν,
ένεκα τού πάθους αύτών, έρχονται εις το κατά
στημα διά νά συμβουλευθώσι τόν ιατρόν. 'Αφού
περατωθή ή έργασίκ τού νοσοκομ.είου αί κυρίαι
τού Γολγοθά έπιμελούνται αύτών, άλλάσσουσαι
τάς πληγάς των καί κτενίζουσαι καί πλύνουσαι
αύτάς, 6περ ούδόλως είναι περιττόν. Ί σ ω ς δέ
δίδεται αύταίς κρυφίως καί άργύριόν τι, ϊνα πορισθώσι τροφήν θρεπτικωτέραν τής συνήθους τρο
φή; τών πτωχών. Πολλαί ές ¿κείνων, αϊτινες την
πρωίαν επισκέπτονται τό ίδρυμα τού Γολγοθά,
όπως τύχωσι περιθάλψεως, επανέρχονται είς αύτό
όριστικώς ύπό τού πονηρού άγόμεναι πάθους καί
κατακλινόμεναι, ούδέποτε πλέον ¿γείρονται. Ή
προσέλευσις αύτών κατά τήν ώραν τής έπιδέσεως είναι ώς τι προοίμιον τής οριστικής αύτών
έν τ ώ καταστήματι διαμονής. Περίεργον είναι
νά παρατηρήση τις τάς δυστυχείς τα ύ τ α ;—
τάς τε ύποτρόφους καί τάς έκτός,δταν αί κυρίαι
πλησιάζωσιν όπως άφαιρέσωσι τούς έπιδέσμους
καί άνανεώσωσι τόν μοτόν, καθότι έχουσι προ
τιμήσεις προδήλους. Ίδιοποιηθεϊσαι, ούτως ε’ι πεϊν, κυρίας τινάς, φαίνονται μή στέργουσι α λ λας. Μία ές αύτών εχει τοιαύτας συστολας τού
νοσούντος βοαχίονο; οσάκις πλησιάζη νοσοκόμος
μή εύαρεστούσα αύτήν, ώστε ή έπίδεσις καθί
σταται άδύνατος. Αί κυρίαι τού Γολγοθά αί
μάλλον έπιζήτητοι, αί μάλλον έπιθυμηταί, είναι
αί άνήκουσαι είς τήν άνωτάτην άριστοκρατίαν.
'Αρκεί νά είναι τις δούκισσα ή πριγκίπισσα, ό
πως ζητείται έκ πασών τών κλινών. Ή άρρω
στος, ήν ύπηρετεϊ έπιφανής τις κυρία, δέν δύναται ν’ άποκρύψη την εύχαρίστησίν της.
Μία τις πάσχουσα έκ καρκίνου καί έχουσα
φιλολογικά; αξιώσεις, λέγει ασμένως· « II δού-
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κισσα ήλθε σήμερον μέ τό αγγλικόν άμάξιόν
της, αύτή μέ περιεποιήθη, ήτο δέ χαοιεστάτη !»
Τις ήθελε πιστεύσει δτι ό καρκίνος έχει τάς μ αταιότητάς του!
Καθ’ έκάστην, είς τάς 9 τής πρωίας καί είς
τάς 8 Μ. Μ. άλλάσσονται οί έπίδεσμοι τών
άρρώστων, έκτός δέ τούτου, έπιδέονται κατ' επανάληψιν αί πληγαί, ών ή σήψις βαίνει τ α 
χέως καί δέν καταστέλλεται. Έτερον δέ ούδ'έν; Ναί.
Οί έπίδεσμοι, τά σπληνία, δλα τά πανία,
τά όποια Ιπιον τόν ίχώρα τών καρκίνων, δέν
μένουσιν έν τή οικία, άλλά στέλλονται δσον τά
χιστα είς τήν πλύντριαν. Ανάγκη λοιπόν νά
διαλεχθώσι, νά χωρισθώσιν είς είδη, νά συναχθώσιν είς δέματα περιέχοντα ώρισμένον άριθμόν,
έπιτρέποντα άσφαλή καί ταχεΐαν τήν έξέλεγξιν,
καθότι ¿ν τοιούτω νοσοκομείφ, τ ά παλαιά πανία
είναι τής πρώτης άνάγκης. Τις έκτελεϊ τήν ά πεχθή ταύτην έργασίαν ; Αί ύπηρέτριαι ίσως, χωρικαί ήκιστα έπιδεκτικαί άηδίας, αί όποίαι είς
τήν έξοχήν έσάρονον τόν ορνιθώνα καί έκαθάριζον
τό χοιροκομείον καί ¿'σκαπτόν αύλακας διά τήν
ρευστήν κόπρον :— Ό χ ι, άλλ’ αί κυρίαι τού Γ ολ
γοθά. Κ α τά τήν έπίσκεψίν μ.ου, δύω έξ αύτών
έκάθηντο έπί χαμηλών σκιμπόδων ένώπιον δυ
σώδους κοφίνου, κομψαί, μειδιώσαι, έχουσαι δέ
ένίοτε έπί τών χειλέων τήν έλαφράν πνοήν τήν
άποδιώκουσαν όσμήν όχληραν καί μετά χάριτος
κινούσαι τ ά ; χεϊρας. Κ α τά τούς χρόνους τής ’Α 
γίας ’Ελισάβετ ό κόφινος ήθελε πληρωθή ρόδων.
Οί θάλαμοι τών ένοικουσών κυριών ε"χουσί τι
τό προσωπικόν, ώς ήδη παρετήρησα, ε'τι δέ μάλ
λον έκάστη νοσοκόμος εχει πρωσωπικότητα ί
διαν, διά τε τού βαδίσμ.ατος, τών κινήσεων καί
τής στάσεως διακρινομένης τών άλλων. Κοινόν
έχουσι μόνον τό λευκόν περίζωμα καί τά λευκά
περιχειρίδια Ώ ς έκ τούτου έχουσι τύπον ίδιον,
μ.ή έπιτρέποντα νά συγχέωμεν αύτάς μ,ετά τών
άδελφών τών θρησκευτικών σωματείων, παρ’
αίς τά πάντα είναι όμοιόμ.ορφα, ή έσθής καί τό
περιτραχήλιον, αί χειρονομία; καί ή τού προσυ*
που έκφρασις, τό βλέμμα καί τό μειδίαμα. Ό
ίδών μίαν μοναχήν, τάς είδε πάσας. Ά λ λ ’ αί
κυρίαι τού Γολγοθά δέν έχουσιν ούτω· αύται
δέν άπηρνήθησαν ούτε τό όνομά των ούτε τάς
έ’ζεις των. Πολλαί έξ αύτών τήν μέν έσπέραν
διέρχονται διασκεδαζουσαι είς τινα χορόν ή είς
τό Οέατρον, τήν δέ πρωίαν ϊστανται παρά τήν
κλίνην τών έκ καρκίνου πασχουσών, τακτοποιού
σα; τά σκεπάσμ-ατα καί σπογγίζουσαιτάς δυσώ
δεις τής φαγεδαίνης πληγάς. Δ.ιαφαίνεται δέ
ή τού ήθους αύτών ευγένεια έν τ ώ τρόπω καθ’
δν γονυπετούσι πρός προσευχήν, έν τή χάριτι,
μεθ’ ή ; τινάσσουσι τόν μοτόν καί συνταράτ| τουσι τ ά προσκεφάλαια, έν τή μελωδική φωνή,
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μεθ’ ής παρηγορούσιν άρρωστον τινα λέγουσχν
“Α χ ! πόσον ύποφέρο) ¡»Τοιχύτη δέ είναι ή χντίθεσις
μεταξύ τών επιφανών νοσοκόμων καί
των βασανιζόμενων δυστυχών, τά δποίχς περιθάλπουσιν, ώστε βαθέως ¡7.1 συνεκίνησε. Καθό
σον προβαίνω εις τά ς παρούσας μελετάς, άφ αιρών τούς πέπλους τούς καλύπτοντας τα έ'ργα τής
ιδιωτικής αγαθοεργίας καί είσδύων εις τά μυ
στήρια τής όδύνης, τής φιλανθρωπίας καί τής
πίστεως, τοσούτω μάλλον πείθομαι ότι ή παρα
βολή τού κακού πλουσίου δέν εφαρμόζεται εις
τήν ήριετέραν εποχήν ούδ’ εις τήν ή¡χετέραν
•χώραν.
ΜιιχΙιη^ 1>ιι βαυιιι.
Μ ενά φ ρ. Ε

λ ιζ η ς

Σ . Σ

ο υτςο ϊ

ϊ 3Ο Υ Β Ι Ν ' Σ Τ ^ Α Ϊ 3 Ν Γ
0 διάσημος κλειδοκυμβαλιστής ’ Αντώνιος
Ρουβινστάίν έγεννήθη τ ω 1820 εις χωρίον τι τής
Μολδαυίας, εγγύς τών συνόρων τής 'Ρωσσίαςκαί
Βεσσαραβίας. Οί γονείς αύτού μικρόν ¡χετά τήν
, γέννησίντου άποκατεστησαν εις Μόσχαν ίδρύσαντες Ιργοστάσιον μολυβδίδων, τό όποιον κ α τ ’ ά ρ χάς δεν ηύδοκίμησε. Έ ν τούτοις ήσκουν τό μι
αρόν αύτών έμπόριον έντίμως χρησιμεύοντες εις
τ α τέκνα αύτών υπόδειγμα φιλοπονίας καί εύθύτητος.
Ή μήτηρ έ’πχιζε κλειδοκύμβχλον, ήγάπα
πολύ τήν μουσικήν, καί έδΐδχςε τό. πρώτα αυτής
στοιχεία είς τόν υιόν της ’Αντώνιον.’Α λλά βλέπουσα τάς έκτακτους αυτού προόδους έκρινε φρό
νιμον νά προσφύγη είς τάς συμβουλής ειδικού
τίνος καθηγητού. Ό καθηγητής ούτος τοσούτον
ένθουσιάσθη έκ τής δεξιωτάτης φύσεως τού παιδός ώστε άφωσιώθη είς τήν μουσικήν ανατροφήν
αύτού, ούτω δ ’ έν ηλικία έννέα έτών ό Ρουβινστάϊν έπαιζεν έν έσπερίσι καί συναυλίαις, ως
άλλοτε όΜ οζαρτ. Οί γονείς του ένθαρρυνθέντες
έκ τής μεγάλης εκείνης έπιτυχίας άπεφάσισαν
1 ά εύρύνωσι τόν κύκλον αυτής, όθεν τψ 1840
συνώδευσαν τόν μικρόν κλειδοκυμβαλιστήν είς
περιοδείαν άνά τάς εύρωπαϊκάς μεγαλοπόλεις.

Ε Σ Τ Ι Α .

τας νά παίξη τεμάχιόν τι παραπέμπει είς τόν
έπί μικρόν μαθητήν του.
*
•*
Κ α τά τήν περιοδείαν τού Ρουβινστάίν διά
τών πρι»τευουσών τής Ευρώπης έν αίς ήρατο
θριάμβους, ή μήτηρ του άπεφάσισε νά καταστήση τόν υιόν της άληθή μουσικόν, κατά την
έκ Βερολίνου δ ! διαβχσίν της συνεβουλεύθη τόν
Μαγερμπέερ περί τής έκλογής ικανού διδασκ ά
λου μελοποιΐας. Ώ ς τοιούτον συνέστησε ό πε
ριώνυμος μελοποιός τόν Λέν, είς όν ένεπιστεύθη
ή μήτηρ τού Ρουβινστάίν τήν μουσικήν ανατρο
φήν τού υιού της ’Αντωνίου, ώς καί τού μικροτέρου αύτού αδελφού Νικολάου.
Ό Νικόλαος έδείκνυε μείζονα τού αδελφού
αύτού δεξιότητα περί τήν μελοποιΐαν, άν πιστεύσωμεν τήν μαρτυρίαν αύτού τού Αντωνίου,
1 όστις έλεγεν έπί τ ο ύ τ ω « Ο ύ δ έ ν έξεδήλου έν
έμοί ικανότητα περί τό μελοποιεΐν. "Εγραφον
μεγάλα κατ’ όγκον έ'ργα, μελοδράματα συμ
φωνίας, αλλά πάντα ταύτα ησαν απλούς μελα
νωμένος χάρτης. Ό αδελφός μου τουναντίον έδείκνυεν μεγίστην ικανότητα.»
Δυστυχώς όμως ό πατήρ τών δύο νεαρών
μουσικών απίθανε κ ατά τήν κρίσιμον έκείνην πε
ρίοδον τού σταδίου των, οί δε δύο αδελφοί αφέν
τες τάς μουσικάς σπουδάς ήναγκάσθησαν νά μ ε ριμνήσωσι περί τής συντηρήσεως αύτών. Ό μέν
Νικόλαος έπεδόθη είς τό έμπόριον, έν ώ ό ’Αν
τώνιος μετέβη είς τήν Βιέννην οπού έπί έτη πα
ρέδιδε μαθήματα κλειδοκύμβαλού όπως ζή σ η .
Ή τέχνη έμελλε ν’ άνακτήση αύτούς βραδύ
τερου καί συνανυψώση είς τήν αύτήν άμφοτέρους
περιωπήν. τό μέν ένα ώς διευθυντήν τού Ωδείου
τής Πετρουπόλεως, τόν δ ’ έτερον ώς διευθυντήν
τού Ωτείου τής Μ όσχας. ^
* *
*

Ό Λ ίστ, όστις περιέτρεχε τότε θριαμβεύων
πάσας τάς πρωτευούσας, παρέστη είς τινας τών
συναυλιών τού μικρού Ρουβινστάίν καί θερμώς έπήνεσεν αυ τόν προεϊπε τό ένδοξον αύτού μέλ
λον παρασχών άμα αύτω καί τινα μαθήματα.

Τ φ 1848 ένεκα τών έν Γερμανία ύπό τής
έπαναστασεως τής ΙΙρωσίας έγερθεισών ταρα
χών, ό Ρουβινστάίν έγκατέστη είς ΙΙετρούπολιν,
όπου έ'δωκε πολλάς συναυλίας καταστησάσας αύ
τόν προσφιλεστατον έν τή ^ωσική κοινωνία. Ά ναλαβών θάρρος ήθέλησε νά μετρήση τάς δ υ 
νάμεις αύτού καί ώς μελοποιός. Τότε δ - έγραψε
τό πρώτον αύτού μελόδραμα ό Σ ημήτριος τον
Σύν, τό όποιον πκρεστάθη μ ετ’ έπιτυχίας τω
1852.

Σήμερον ό Λ ίστ γηράσας πλέον καί σπανιώτ α τ α εμφανιζόμενος είς τό κοινόν ακούει μετά
χαράς τά έργα αύτού μουσουργούμενα ύπό τού
Ρουβινστάίν καί λέγει είς τούς περί αύτόν ότι
ό ρώσσος μουσικός έκτελεί άσυγκοίτως κάλλ-.ον
αύτού τά ίδια ε’ ργα του, τούς δε παρακαλούν-

Από τής εποχής ταύτης παύει ό δυσχερής
καί κκματηρός περί τού βίου άγων τού ’ Αντω
νίου Ρουβινστάίν. II ύψηλή κοινωνία αγαπ ά καί
τιμά αύτόν, τού λοιπού εινε περιζήτητος παντχχού. Τούς μουσικούς αύτού θριάμβους συνεχί
ζει καί έν Παρισίοις καί Λονδίνφ.
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Ά λ λ α δεν κοιμάται έπί τών δαφνών του, έρΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
γάζεται καί παράγει συντόνως. Έν ήττονι τών
δέκα έτών χρονικφ διαστήματι ε'γραψε πεντήΤό έν ’Αφρική έμπόριον τών Εύρωπαίων μετά
κοντα έ'ργα, ών τινα έχουσι ού σμικοάς διαστά
τών Ιθαγενών τοσούτον έπεξετάθη, ώστε πολλάσεις· πρός άλλοις τέσσαρα μελοδράματα, τέσκις παρέστη χρεία νά έξασφαλισθή ή προαγωγή
σαρας συμφωνίας, δύο συναυλίας, πέντε φαντα
καί κανονισθή τακτικώς ή λειτουργία αύτού διά
σίας διά κλειδοκύμβαλου καί ορχήστραν.
συνθηκών μετά τών μαύρων βασιλέων ή φυλαρΣήμερον τά έ'ργα αύτού ανέρχονται είς εκατόν 1 χών. Ά λ λ ’ ούκ ολίγοι έν Ευρώπη άμφισβητούσι
επτά- ό τσάρος άπένειμεν αύτώ τ ω 1 8 6 9 τό
την χρησιμότητα τοιούτων συνθηκών, ίσχυριζόπαράσημου τού Βλαδιμήρου (τούθ’ όπερ άνύψωμενοι ότι οί μαύροι πρός ούδέν λογίζονται τάς ·
σεν αύτόν είς τήν τάξιν τών εύπατριδών)· πρό
ήθικάς υποχρεώσεις, ών τήν τήρησιν έπιβάλλουσιν
τίνος δε διωρίσθη αύλάρχης, εχων τό δικαίωμα
αυτοΐς έγγραφα συμβόλαια. Ώ ς όμως π αρ ατη 
νά λαμβάνη θέσιν έν ταϊς τελεταΐς μετά τούς
ρεί τις εν τή Γερμανική axoixtaxrj έρημερίόι
έκ βασιλικού αίματος πρίγκιπας.
(D e u tsch e K o lo n ia lz e itu n g ) ό Ισχυρισμός ούΟύτω ό άνθρωπος ούτος τού λαού, ό άλλοτε
τος έλεγχει άγνοιαν παντελή τών ήθών καί τών
δουλοπάροικος, ήδυνήθη διά τής έργασίας αύτού
προλήψεων τών ιθαγενών τής Αφρικής. Οί μαύ
καί τής ικανότητος ν’ άνέλθη είς τάς ύψίστας
ροι ύπολαμβάνουσι πάν ε'γγραφον ώς ιερόν τι καί
τιμάς τής χώρας αύτού.
μυστηριώδες πράγμα, έχον άφ’ έαυτού τήν δύναμιν νά τιμωρήση σκληρώςτούς παρασπονδούν* "
*
τας. Ό μαύρος δ πωλών είς ευρωπαϊκόν τι πρακτορείον φοινικέλαιον ή σπόρους-φοίνικος ή έλέφανΉ μνήμη τού Ρουβινστάίν είναι τι ε”ξοχον. Ό
τα. λαμβάνει πολλάκις αντί χρημάτων έγγρα
διάσημος μουσουργός παίζει πάντοτε έκ μνήμης,
φον άπόδειξιν έν ή σημειούται τό ποσόν τού
άν δ ’ άναλογισθή τις οτι συνήθως μουσουργεϊ
εμπορεύματος καί ή συμπεφωνημένη άξια αύτού.
επί τρεϊς τούλάχιστον ώρας δύναται νά ύπολοΘάμβος δέ καί θρησκευτικός φόβος κ α τα λα μ βά 
γίση πόσα μουσικά τεμάχια εύρίσκονται έναπονει αύτόν, όταν παρουσιάζων τό τεμάχΐον έκεϊνο
θηκευμένα έν τώ ίσχυρώ του έγκεφάλω.
τού χάρτου είς υποκατάστημα τού πρακτορείου
Τούτου δ ’ ένεκα ήδυνήθη έν ταίς συναυλίαις,
έν
άλλω τόπω, βλέπη ότι έξ αύτού καί μόνου ό
ά; πρό τίνος έδωκεν έν ΙΙαρισίοις, νά έπιχειρήση
Ευρωπαίος
μανθάνει πόσον φοινικέλαιον έπαίλή θη
έπιθεώρησιν όλων τών φάσεων τής μουσικής τού
καί
πόσα
δικαιούται νά λάβη δ πωλήσας. αΟ
κλειδοκύμβαλού έν πάσαις ταϊς χώραις, άνευ
χάρτης,
δ
ε
”χων
τήν μαγικήν δύναμιν νά άποκα•ού έλαχίστου πρό αύτού κειμένου. 'Ώ στε εί καί
λύπτη
μυστηριωδώς
καί άφώνως τά γενόμενα,
διατρέχει τόν κίνδυνον ν’ άπολέση τήν ορασιν, ό
έχει
βεβαίως
καί
τήν
ίσχύν νά έξοντώση αύτόν
Ρουβινστάίν έν τφ μέλλοντι δέν θά παύση μου
άδικούντα.
σουργών.
Ό έγκριτος μελοποιός τού Σιγούρ Έρνέστος
Διά τούτο αισθάνονται μ.είζονα τών πεπολιΡεγιέ ιδού πώς χαρακτηρίζει τήν μουσικήν μεγατισμένων λαών σεβασμόν πρός τάς συνθήκας. Γ ρ ά 
λοφυίαν τού Ρουβινστάίν :
φονται δ ’ αί τοιαύται συνθήκαι συνήθως έπί χάρ
«Έ κ α στος άπέρχεται τών συναυλιών τούτων
του παχέος καί στΑ.πνοτάτου, καλλιγραφικώς,
κατάπληκτος, τεθαμβωμένος έκ τών αστραπών
καί κάτωθεν αύτών δεξιόθεν μέν υπογράφει δ
ΚΪτινες άναθρώσκουσιν έκ τού κλειδοκυμβάλου υ
συναλλασσόμενος Ευρωπαίος, δ διερμηνεύς καί οί
ποχειρίου καί ύποδεδουλωμένου είς αύτόν. Τό
συνέταιροι αύτού, άριστερόθεν δέ δ βασιλεύς ή δ
ρ·υστήριον τής δυνάμεως καί μαγείας ήν έξαφυλάρχης καί οί τά πρώτα φέροντες έν τή φυλή. ·
σκεϊ έπί τού κοινού είναι ότι δέν μέριμνα ούτε
Δέν είναι όμως εύκολον ούδέ σύνηθες εργον ή υπο
περι τών χειρονομιών αύτού καί τής στάσεως,
γραφή. Όλίγιστοι είναι οί αρχηγοί οί δυνάμενοι
ούτε περί ούδενός άλλου· ή μόνη αύτού μέριμνα,
νάύπογράφωσι το ονομα α ύ τ ώ ν ώς έπί το πλείη μόνη τής θελήσεως καί μεγαλοφυίας αύτού
στον χαοάττουσι το σημεΐον τού σταυρού, καί
προσπάθεια συνίσταται είς τό νά διερμηνεύη αύεπειδή καί τούτο άκόμη άδυνατούσι νά πβαξωσι
•ϊος ό ε’ ξοχος μελοποιός τάς σκέψεις τών άλλων, 1 γράφε: μέν τήν υπογραφήν των δ Ευρωπαίος,
ν ανακαλύπτη καί νά έκφράζη καί τάς λεπτοαύτοί δ ’ έγγίζουσι διά τού δακτύλου τό άκρον
"ατας αύτών άποχρώσεις, νά ένσαρκούνται έν
τής γραφίδος. Κ α τά τόν χρόνον τής άναγνώσεως
»ύτοίς ώστε νά νομίζωσιν οί άκροώμενοι ότι ά καί τής υπογραφής τής συνθήκης τηρούσιν οί
1 κούουσιν διαδοχικώς τόν Σοπέν καί τόν Σούμαν, | μαύροι εύλαβή σιγήν, μετά πολλής δ έπισημότον Σούμπερτ καί τόν Βέμπερ, τόν Μένδελσον
τητος προσέρχονται πρός υπογραφήν, συναισθα
Καί τόν Β ετχόβεν.»
νόμενοι είς άκρον τήν ιερότητα τής πράξεως.
Κ.
Αί συνθήκαι συντάσσονται είς διπλούν, ών τό
έτερον αντίγραφον κρατεί δ φυλάρχης έπιδεικνύων
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x 'j - ό εις
πάσαν περίστασιν. Ei καί πονηρότατοι
καί δολιώτατοι, οί μαύροι έχουσι πολλήν πίστιν
εις τόν λόγον του Ευρωπαίου, μάλιστα τον γρα
πτόν, καί ή πίστις αϋτη σφζει το εν 'Αφρική έμ-
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τους σοφούς, διά νά κτίσουν τήν κατοικίαν τού
θεού, καί ό Κύριος ηύδόκησε νά έγκοίνη τήν εκλο
γήν αυτών.

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΙΟΝ
(Π α ρ ίφ ρ α α ις)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΟΣ
(’ Α ρ α β ικ ή π αράδυσις.)

Γιά ¡ ¿ Ι ί - π ω ς μόλις άνο.-Ει άρχισε νά μυρίζη
χ’ ευθύς μπουμπούκια 'γέμισαν ή τριαντ»?υλλ_ιαίς·
γ,ιά ’ ί ά ς τό χΰμα σιγαλά ’ στην άμμο πώς φλοισβίζει,
πώς χολνμποΰνε τά καπ^ά κι' άνθ'.ζουν ή έληαίςγιά ‘δ_ιίς τά ουράνια δώματα 6 ήλιος πώς χρυσώνει,
τα νέφη πώς σκορπίσανε, καί πώς τόν ουρανό
μέ τά μακρυά φτερούγ^α του ό γερανός σιμώνει,
καί πώς τ’ αηδόνι κελαϊδεΓ ’στόν κήπο τό πουρνό.
Μ’ ακόμη διές, άγάπη μου, αυτή τήν κληματίδα
πώς νά γεμίζν, άρχινα μ’ άνθους και μ ' αγουρίδα.

’Εκεί οπου ύστερα έκτίσθη ή άγια πόλις Ιε
ρουσαλήμ ήσαν ε'ις τήν αρχή χωράφια. Δύο α 
δελφοί, “Αραβες καί οί δύο, ¿καλλιεργούν μαζί
εις τήν Ά μωρίαν εν χωράφι, που τό είχαν κλη
ρονομιά άπο τόν πατε'ρχ των. Ό μεγαλείτερος
Ο ίΝ Ο Μ Α Ο Σ
ητο ύπανδρευμένος καί είχε πολλά παιδιά· b
--------άλλος ητο άνύπανδρος.
Ή λθεν ó aatpo; του θέρους, οί δύο αδελφοί
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ε"δεσαν τά δεμάτια των, ε'καμαν δύο σωρούς ίσους
καί τούς άφηκαν εις τό άλώνι. Την νύκτα όμως
Ό προϋπολογισμός τοϋ νέου βουλγαρικού Κράτους
ό άνύπανδρος αδελφός έσυλλογίσθη καί είπε μέ
αναγράφει κατά το ένεστώς Ιτος έσοδα φρ. 34,049,
900. Ισον ποσόν σημειοΰται καί διά τις έτησίας 5ατόν νοϋν του· « Ό αδελφός μου έχει γυναίκα καί
πάνας. Εν τούτοι; όμως 5έν συμπεριλάμδετχι ό προϋ
παιδιά νά θρέψή, καί δεν είναι καθόλου δίκαιον
πολογισμός τής ’Ανατολικής Ρωμυλία:, '¿στις ανα
νά πάρη την ίδιαν μερίδα μέ έμέ. "Ας ύπάγω
γράφει οαπάνας καί εί;πράξεις 16,000,000 φράγ
λοιπόν νά πάρω άπό τόν σωρόν μου μερικά δε
κων Εκ τών κονδυλίων των διαφόρων υπουργείων
μάτια καί νά τά βάλω κρυφά εις τόν σωρόν του
τής κυρίως Βουλγαρίας δύο μάλιστα είσίν άξια σηάδελφοϋ μου· δέν θά τό καταλάβη καί μέ αυ
μειώσεως, το τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας άνερτόν τόν τρόπον θέλει δέν θέλει θά τά δεχθή . »
χόμενον εις 1,974,248 φρ καί το τοϋ Υπουργείου
“ Εκαμε λοιπόν καθώς έσκέφθη.
τών στρατιωτικών περιλαμίάνον ποσ’ον 12.280,659
Την Ιδίαν νύκτα έξύπνησε καί ό άλλος αδελ
φράγκων. II αμοιβή τών άνωτάτων τοϋ Κράτους
φός καί είπε ’ς την γυναίκα του· « Ό αδελφός
λειτουργών έχει ούτως.
Ο ήγεμών λαμβάνει έτηοίαν έπιχορήγησιν 600.000 φράγκων. Οί υπουργοί
μου είναι νέος, δέν έχει συντροοία, δέν έχει κα
εχουσιν έτησίως έκαστος 12 ,0 0 0 ' ά λ λ ’ ό πρωθυ
νένα νά τόν βοηθή εις την δουλειάν του καί
πουργός καί ό έπί τών εσωτερικών υπουργός λαμβάνά τόν παρηγορά ο rav κοπιαζη· δέν είναι λοι
πόν δίκαιον νά πάρη την Ιδίαν μερίδα μέ η μ ά ς- νουσιν έπαύςησιν άνα 3,000 φρ. ώς έξτϊα αντιπροσωπεύσεως' οί νομάρχαι 6,000 φρ., ό πρόεδρος τοϋ
άς σηκωθώμεν λοιπον καί άς ύπάγωαεν νά β ά Άρείου Πάγου 7.500 φρ. ό αντιπρόεδρος 6,600. ό
'λωμεν κρυφά μερικά δεμάτια άπό τόν '.δικόν μας
είσαγγελεύς 6,600, τά μέλη τοϋ Άρεί-.υ Πάγου
σωρόν εις τόν σωρόν τού αδελφού μου· δέν θά
6 ,00 0. Ό πρόεδρος τοΰ Έφετείου 6,000 ,οί έφέται
τό κ αταλάβή αύριον καί μέ αύτόν τόν τρόπον
4,800" ό πρόεορος Πρωτοδικείου 5,040, οι πρωτοθέλει δέν θέλει θά τά δεχθή.»
ρίκαι 3,600. Οί εΐρηνοδίκαι μισθοδοτούνται διά 3—
Καί ε”καμαν καθώς έσκέιοθησαν.
I 3,600 φράγκων.
Την άλλην ημέραν υπήγαν καί οί δύο αδελ
Καινοφανές καί περίεργον γυναικεΐον κόσμημα εΐφοί εις τό χωράφι καί είδαν μ.έ πολλήν απορίαν
σήγαγεν εσχάτως ό συρμός εις Παρισιού:. Ή παρι
πώς οί δύο σωροί ήσαν παλιν ίσοι. Κάνεις άπό [ σινή ηθοποιός Ά ννα Ζουοίκ, άρτίως έπανελθοΰσα
τούς δύο δέν ήμπόρει νά καταλάβη τί έτρεχε·
έ ; ’Αμερικής, έκόμισε πλήν τών άλλων δώρων τών
έκαμαν τό ίδιον καί τήν άλλην νύκτα καί τήν
προσενεχθέντων αυτή ϋπό τών θαυμαστών της καί
άλλην πάλιν. Ά λ λ ’ έπειδή b καθείς ε'βαλλε κρυ
πόρπην, έν ή είναι έγκεκλεισμενος χρυσούς κάνθαρος
φά εις τόν σωρόν τού άδελφοϋ του τά ίδια δεμα- I ζωντανός. Διά πολυπλόκου μηχανήματος ό κάνθαρος
μένει έγκαθειργμένος έν τή πόρπη, έν ή δύναται νά
τια , οί σωροί έμεναν ίσοι, έως ϋτου μίαν νύκτα
κινήται, εί καί μετά τίνος στενοχώριας. Τό έντομο·/
άπεφάσισαν καί οί δύο νά έςετάσουν τί συμβαί
τοΰτο τρέφεται έξ ϋδατος, έν ώ είναι άναλελυμένη
νει αύτό τό θαύμα, καί άνεκάλυψαν ό ένας τόν
ζάχαρις, άλλά δύναται καί άσιτον νά μείνη έπί πολάλλον μέ τ ά δεμάτια ’ς τό χέρι.
λάς ημέρας. Αι φίλαι τής ήθοποιοϋ κατεγοητεύθησαν
Ό τόπος λοιπόν, οπου αυτοί οί καλοί στοχα
έκ τοϋ παραδόξου κοσμήματος, ταχέως δ ’ ο’ι ποικι
σμοί ήλθαν εί; τού; δύο άδελφούς, καί όχι μίαν
λόχρωμοι κάνθαροι έγίνοντο περιζήτητοι, καί πολλαί
φοράν η δύο, άλλά πολλας, ηρεσεν εις τόν Θεόν·
παραγγελίαι έ;τά/.η-αν εις Μεξικόν προμήθειας τοίκαί οί άνθρωποι τόν έδιαλεςαν μέ την θέλησιν
ούτων κανθάρων καί κλωβών αυτών.
τού Σολομώντος τού σοφωτέρου άπό όλους τούς
Έ . Ά θήνμις, «κ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Δ Ν Ε Σ Τ Η Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Γ
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