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Ζητούτίοτ ( Λ αμίυ)
Ό /.. Χατζϊσκος, έπαρχος προ εϊκοσιν ημε
ρών, νυμφευθείς προ δέκα ήμερων, εγκατασταθείς
τρό τριών μόνον ήμεοών είς την οικίαν του- —
Μεγαλοπρεπής Τουρκική οικία. — Θέα ωραία
πρός τόν κόλπον.
Λ ’.ποταξίαι Βαυαρών στρατιωτών. Δέκα ημέ
ρας προ τής άφίξεώς μου έλιποτάκτησαν δέκα
τρεις, πρό δύο δέ ήμεοών είχον λιποτακτήσει
έξ. Τήν επαύριον τής άφίξεώς μου ήγγέλθη ή
λιποταξία ετέρων δεκαπέντε έκ Ιΐατρατζικίου
(Υπάτης.)
— 10 Δεκεμβρ. Έπίσκεψις είς τόν Δρόσον
Μκνσόλχν. · ) — Δυσκολία εύρέσεως ε’ργατών. Έκ
τών υπαρχόντων οί πλεϊστοι έρχονται εκ Τουρ
κίας, μένουν δέ είς Ε λ λ ά δ α εξ μήνας. Ώ ς πρός
τούτο οί Βαυαροί ¿χρησιμέυσαν μεγάλως, θά ητο
δέ εύχής ε'ργον ή εκ τής στρατιωτικής υπη
ρεσίας άπαλλαγή δσο>ν έξ αύτών γνωρίζουν
τέχνας.
Τόκοι ύπερβοΑιχοί. Είς ιδιοκτήτης δύναται
να δανεισθή χρήματα πρός 2 °/0 κατά μήνα
καί νά κερδίση έν τούτοις 1 5 % Χ-α τ ’ £’τ °ί· Χ ω 
ρικοί ε'χοντις ανάγκην χρημάτων, προς καλλιέρ
γειαν γαιών τάς όποιας ήγόρασαν, έδανείσθησαν
καί πρός 3 °/0 τόκον κατά μήνα. Υπάρχουν
εί; τά πέριξ διάφοροι πλούσιοι ίδιοκτήται αύξήσαντε; ούσιωδώ; τό εισόδημα τής γ ή ς τ ω ν .—
Ο κ. Δρόσος Μανσόλας ήρχισε νά καλλιεργή
βχμβακα αιγυπτιακόν.— Διάθεσις τών έν Θεσ
σαλία Τούρκων πρός έκποίησιν τών γαιών των.
— 1 1 Δικεμβρίου. Έπεσκέφθην τόν κ. Μανιτάκην καί τόν Περραιβόν. Συνομιλία μετά τού
Χατζίσ/.ου. Έσυμφωνήσαμεν ότι θά μοί καθυποβάλη τάς προτάσεις τών συγγενών του.
*) Έ χ τ ή ; έφ τ,μερίϊο; Ναυπλίου ·ό Χ ρόνο;* βλέπω ότι
δ χ. Δρόσο; Μ βνσόλα; διωρίσόη την 11 Μ χίου 1 8 3 3 Ν οΐώ ρ χη ; Φ ω χίδο; χαΐ Λοχρίδο;. Συγχρόνω; δέ ϊ ’ χ ε ϊιοριβόή
Επαρχο; φΟιώ τιδο; δ χ . Λ οιδω ρΙχη;.
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'λποιχισμός. Ύ πό τήν έποψιν ταύτην ή Τουρ
κία δέν παρέχει πολλάς έλπίδας. Μικρά διάι θεσις μεταναστεύσει»; έκεΐθεν, τήν ήλάττωσαν
δ ' έτι μάλλον τά περί δεκάτων καί περί μονα| στηρίων ληφθέντα μέτρα. Οϊ Τούρκοι θέτουν
I εμπόδια είς τήν μετανάστευσιν, καί μάλιστα τήν
1 απαγορεύουν αύστηρώς.— Οί ενταύθα ίδιοκτήται
ήθελον εύκόλως παραχωρήσει είς τούς άποίκους
ενοικιάσεις διά 30 καί 40 έτη.
— Λιηοτάχται Βαυαροί, δεκαπέντε τόν αριθ
μόν, συνελήφθησαν ύπό τού έν Ύ πάτν) υπομοι
ράρχου καί πέντε χωροφυλάκων. Είς τών λιπο
τακτών έφονεύθη, έτερος έπληγιόθη, οί λοιποί
μετεφέρθησαν ενταύθα. Ανάγκη επιτηρήσει.); είς
τά σύνορα.
— Γεύμα είς τήν τράπεζαν τών αξιωματικών.
— Έπίσκεψις είς τόν κ . Δρόσον Μανσόλαν.
— Π./οϋτος ΘίσσαΑίας. Έ σ ο δ α τεσσαράκοντα
έκατομμύρια γροσίων. Πληθυσμός, 3 0 0 ,0 0 0 Έ λ 
ληνες καί 50 μέχρι 6 0 ,0 0 0 Τούρκων.— Εύημερία τής πόλεως τών Άμπελακίων, παρά την
κοιλάδα τών Τεμπών. "Ηθη εύρωπαϊκά, βιβλιο
θήκη, λέσχη, κτλ. — Τ ά είκοσιτέσσαρα χωρία
τής Θετταλομαγνησίας.
— Οί ΒΛάχοι τρέφουν τούς ληστάς είς τά
όρη πρός προφύλαξιν τών ποιμνίων των.— Οί άρχιποιμένες των ε'χουν τό προνόμιον τού νά μή
πληρόνωσι τίποτε διά τ ά ποίμνιά των, τούτο δέ
είναι αιτία παραπόνων έκ μέρους τών κατοίκων.
Ό άριθμ,ός των συμ.ποσούται, έν συνάλω, είς δύο
ή τρεις χιλιάδας οικογενειών, έχουν δέ διακόσια;
έως τριακόσια; χιλιάδας πρόβατα. Αί περί συ
νοικισμού προτάσεις των δέν είναι σπουδαΐαι.
ΔΓ αύτών εξαγοράζουν μόνον τον καιρόν. Οί
’Αρβανιτόβλαχοι (οϊ καί καλλίτεροι έξ αύτών)
¿ζήτησαν νά έγκχταστχθώσιν είς Βαρδάρι, πλη
σίον τής Βουδουνίτσας, ήρχισαν δέ καί τήν οι
κοδομήν έκκλησίας έκεϊ, άλλά τήν διέκοψαν άμα
λαβόντες τήν ζητηθεΐσαν άδειαν συνοικισμού.
'Αδύνατον νά μεταβάλγι τις αύτούς είς γεωργούς,
άλλ" ισως δύνανται νά γίνωσι βιομήχανοι ή
έμποροι. Πρό τούτου όμ.ως ανάγκη νά άπομονωθώσι χωριζόμενοι.
Κ α τ' ε'θιμον ίδιάζον είς· Φθιώτιδα καί τινας
παρακείμενα; χώρας, ή ιδιοκτησία τής νομής
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έπί γαιών ακαλλιέργητων ήτο, επί τουρκοχρα- ' τήν Κυβέρνησιν καί ό σπόρος, τό δέ άπομένον νά
τίας, κεχωρισμένη τής ιδιοκτησίας τής γης. Οϊ
διανέμηται έξ ήμισείας. ’Εάν χαθή ó σπόρος ή
σχετικοί ίίιοκτήται έπώλησαν χωριστά τα δι
ψοφήση βούς, ή ζημία είς βάρος τού ιδιοκτήτου.
καιώματα των, ώς έγένετο (παραδείγματος χά— 3/ ΐ 5 Δεκεμβρίου. Γεύμα μετά τών Γερμα
ριν) εις Α γίαν Μαρίναν, κτήμα του Δρόσου Μαννών αξιωματικών. Συνομιλία μετά τού Δ . Μανσόλα. Οί χωρικοί όμως είχον ίδιον τμήμα πρός
σόλα καί τού κ. Γώγου, όστις ήγόρασε μεγάλην
χρήσίν το>ν. Τούτο δίδει σήμερον αφορμήν διε
ε”κτασιν γής συντροφικώς μετά τού κ. ΓΙροβελενέξεων μεταξύ τών Βλάχων, οΐτινες ενοίκιασαν
γίου.— ’Ανάγκη βελτιώσεως καί τελειοποιήσεως
τά βοσκήματα, καί τών χωρικών τού κ. Δρόσου.
τών ήδη έν Έ λλά δι ύπαρχουσών βιομηχανιώ ,
Αναντιρρήτως ή φορολογία σήμερον πιέζει πε
ο'ια ή κατασκευή μάλλινων καί βαμβακερών ύφαρισσότερον τον γεωργόν ή τον βοσκόν. Ή ετή
σμάτων. Είς Ά μπελάκια ΰπήρχον έργοστάσια
σιος άποφορά ενός προβάτου (ή αίγός) δύναται νά
προμηθεύοντα μαλλινα υφάσματα είς ολην τήν
υπολογιστή εις εν τάληρον, ό δέ φόρος είναι 12
Θεσσαλίαν καί τήν "Ηπειρον. «Ο ί Έλληνες τούλεπτά μόνον.
« ρα λαμβάνουν άπό τά ξένα πολλά αντικείμενα
«γενικής χρήσεως, καθώς πετσί διά τάς κάλΈ κ του προϊόντος τών ποιμνίων τρέφονται καί
« τσας άπό τήν Ουγγαρίαν, φέσια άπό τό Τούνεε’νδύονται οΐ κάτοικοι του Εσωτερικού καθώς καί
« ζι καί τήν Ιταλίαν, πανί άπό τήν Αμερικήν,
οί τών νήσων, είτε τού Αιγαίου είτε τού Ίονίου
« βώδια καί άλογα άπό τήν Τουρκίαν, σίδερα
πέλαγους. Γίνεται δέ και τις εξαγωγή εις Ν εά« άπό τήν Σβεκίαν. Μέ λέγουν ότι είς δύο χρόπολιν καί εις τήν Παπικήν ’Επικράτειαν,οπού ¿ξο
«νους διακόσια·, χιλιάδες βώδια καί άλογα έπέδεύεται ό τυρός διά τ ά μακαρόνια.
« ρασαν τά σύνορα. Έ ω ς έφέτος ή Ε λ λ ά ς δέν
Έ πανέλαβα άπόψε μετά τού Χατζίσκου, τού
« έξήξε καθόλου σιτάρε, καί είς τό έναντίον είσήΚαρέζη, καί τού Καπετάν Γεωργάκη τήν συζή« ξε κάποιον διά τάς χρείας της. Λοιπόν τά άντησιν περί νομών. Καί οί τρεις παραδέχονται
« τικείμενα τής έξαγωγής είναι μόνον τό μετάξι,
έκ συμφώνου ότι ό φόρος ήδύνατο νά ήναι μεγα(ΐ λ ά δ ι, κρασί διά τήν 'Ρωσίαν, σταφίδες,μαλλείτερος, καί οτι ό τρόπος τών ενοικιάσεων γί
« λί, τυρί, ολίγον βαμβάκι, όλα τ ά όποια δέν
νεται αφορμή δυσάρεστων διαφορών μεταξύ τών
U ήμπορούν νά βα.ίαγσάρονν τήν ποσότητα τής
κατοίκων, ανοίγει δέ τήν θύραν εις τάς καταχρή
« εισαγωγής.» *)
σεις τών Εφόρων. Οί κάτοικοι παρεπονέθησαν
Είς τού Δρόσου εΰρον συνηγμένους όλους τούς
πέρυσι διά τήν διά πλειστηριασμοϋ ένοικίασιν,δι
χωρικούς
τής Ά για ς Μαρίνης. Ήγόρασαν παρά
ότι ήδύναντο οότω νά τοίς άφαιρεθώσι τά βο
τής
συζύγου
τού Χ αλίλ-μπ έη τά δύο τρίτα τής
σκήματα των. Ά λ λ ’ εφέτος είναι τοσούτον άποΆ
γ
ια
ς
Μαρίνης,
τό έτερον δέ τρίτον έχει ό Δρό
τεθαρρημένοι,ώστε θά παραδεχθώσιν ευχαρίστως
σος.
Πολλαί
δυσκολίαι
παρουσιάζονται. Οί χωρι
το μέτρον τούτο. Διά τού πλειστηριασμού ό φό
κοί,
συνειθίσαντες
νά
κλέπτωνται
παρά τών Τούρ
ρος ήμπορεϊ νά άναβή μέχρι 50 καί 70 λεπτών
κων,
φοβούνται
είσέτι.
Είναι
άνθρωποι
έντούτοις
δι έκαστον ζώον.— Τήν σήμερον ή ωφέλεια είναι
έξυπνοι, άλλ’ όχι όσον οί κατοικούντες τά ένδότοσαύτη, ώστε οϊ βοσκοί δέν πωλοϋν ζώ α πρές
τερα, ένθα ή Ελληνική φυλή διετηρήθη άμιγής.
σφαγήν.
’Επί τού Παρνασσού καί είς τ ’ άλλα όρη λαλεΐται
Ή Στερεά Ε λ λ ά ς έχει σήμερον περί τά 2
καθαρά ή Ελληνική. Αί γυναίκες τής Βελίτσης
έκατομμύρια ζ ώ α . Ό αριθμός μέγας, έν τούτοις
έπί τού Παρνασσού ε'χουν προφοράν χαριεστάτην.
ή άξια τών μαλλιών ΰψώθη. Τ ά πέρυσι π ω λ η Δύσκολος ή σύστασις ξένων άποικισμών έν Έ λ 
θέντα προς 60 λεπτά τιμώνται εφέτος μιας
λ ά δι. Οί Έλληνες δέν αγαπούν τούς ξένους. Οί
δραχμής.
έγχώριοι θ’ άποφεύγωσι πάσαν έπικοινωνίαν μετά
Ώ ς πρός τούς Βλάχους, πρέπει νά ύποχρεωτών χωρίων τών άποίκων. Μέγα δέ πρόσκομμα
θώσιν άπλώς νά έγγραφώσιν ώς δημόται ένός
καί ή θρησκεία· δ ξένος κρεωφαγεϊ. Τούτο είναι
δήμου. Ευρίσκουν τόσα έν Έ λλά δι πλεονεκτήμα
ώς έάν έλεγον, είναι ’Ιουδαίος, Μωαμεθανός, ά 
τ α , όύστε δέν υπάρχει φόβος μή έπιστρέψωσιν
πιστος. Έπιγαμίαι δέν θά γίνωνται.
είς Τουρκίαν.
Αί πολλαί έορταί άλλο κακόν μέγα. Ώ ς
— * /ΐ ; Δεκεμβρίου. Ό κ. Μανσόλας ήλθεν εις
πρός
τούτο άνάγκη διά τής πειθούς νά πολεμηδιαπραγματεύσεις μετά τινων οικογενειών έκ
θώσιν
αί συνήθεεχι τών κατοίκων. Έ άν έπέμβη
Θεσσαλίας, αϊτινες ¿ζήτησαν νά μεταναστεύσωή Κυβέρνησις έπισήμως διά διαταγών, οί ιερείς
σιν είς τάς γαϊάς του. Αί ο’ικογένειαι αύται δέν
θά άντιπραξωσι καί δέν θά γείνη τίποτε. Ό κ.
εχουν ιδιοκτησίας έν Θεσσαλία, ύπέστησαν δέ
Γώγος μέ λέγει ότι έκ τών τριών πρό τίνος αλ
τοσαύτα δεινά έκ τών Τούρκων, ώστε άπεφάσιλεπαλλήλων εορτών τής Ά γ ια ς Βαρβάρας, τού
σαν νά παραιτήσωσι τήν πατρίδα των. Ό κ.
Μανσόλας δίδει τούς βόας καί τόν σπόρον. Έκ
τού όλικού προϊόντος θ’ άφαιρήται τό δέκατονδιά

1. Τ α έντός εισαγωγικών είναι γεγραμμένα
εις τό ήμερολόγιον.
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Άγιου Σ ά β β α καί τού Αγίου Νικολάου, έπεισε
[ τούς χωρικούς νά έορτάσωσιν άργούντες τόν τελευταΐον μόνον.
Άνάγκη αντιπροσωπείας εθνικής όργανισθη¡¡ομένης κατά τρόπον διάφορον των προλαβουσών.
Έλλειψι; άνθράκων είς Λαμίαν. Αποθαρρύνει
τάς κατασκευαστής ή έπιβολή φόρου 2 5 ° /0.
— * /16 Δεκεμβρίου. Συνομιλία μετά τού κ.
Τριγγέτα, ύπολοχαγού τού μηχανικού. Οί Δ ερ βεναγάδες καί άλλοι στρατιωτικοί "Ελληνες είς
τήν ύπηρεσίαν τών Τούρκων έπιθυμουν μεγαλως
I νά έλθωσιν είς Ε λ λ ά δ α . Διάκεινται πάντοτε ώς
ένκαταστάσει πολέμου πρός τούς Τούρκους αρ
χηγούς. Δέν συναντώνται είμή ένοπλοι έκατέ1 ρωθεν. Ή ένταύθα σύστασις τών έλαφρών τ α γ 
μάτων τούς έπλήρωσεν έλπίδων.
. Ό κ. Τριγγέτας μετέφερεν είς τό ’ Ελληνικόν
τό πτώμα τού Βαυαρού λιποτάκτου,τού επί Τουρ
κικού έδάφους φονευθέντος ύπό τών χωροφυλά
κων. Ά λ λ ω ς οί Τούρκοι ήδύναντο νά έπιβάλωιν είς τούς χωρικούς πρόστιμον έκ τριακοσίων ή
ετρακοσίων γροσίων κ α τ’ άνθρωπον.
Ό νόμος τού Άρμενοπούλου παρέχει είς τόν
ιικιαστήν δικαίωμα προτιμήσεως ύπέρ πάντα
άλλον αγοραστήν, ή άρχή δέ αότη έπικρατεϊ
σήμερον. Δυνάμει αυτής οϊ κάτοικοι τής Αγίας
Μαρίνης απαιτούν τό δικαίωμα τού ν’ άγοράσωσι τά μένοντα δύο τρίτα τής περιοχής. Όφεί ·
λουν νά πληρώσωσι τοίς μετρητοΐς. Τ ά δύο
τρίτα τοίς υπολογίζονται σήμερον διά δρ. 8 , 0 0 0 ,
ενώ τό τρίτον τού κ. Μανσόλα έπωλήθη πρό
δύω μόνον έτών άντί δρ. 2 ,0 0 0
— * /j , Δεκεμβρίου. Συνομιλία μετά τού κ.
Μάρκου. Παραπονεϊται διά τάς είς τό κτήμά
του γενομένας καταστροφάς. Είχε φυτεύσει ώ ραίαν φυτείαν μωρεών είς βοσκός Βλάχος, δώσας όλίγας δραχμάς είς ένα δημογέροντα, έφερεν εκεί τά ποίμνιά του καί κατέστρεψε τήν φυ
τείαν. Κατεσκεύασε φραγήν τού τήν άνέτρεψαν.
Οί χωρικοί δέν ανέχονται πλησίον αύτών ξένους,
έστω καί "Ελληνας μή έντοπίους. Μηχανώνται
τά πάντα διά νά τούςδιώξωσιν.
Ό κ. Μανσόλας έπλήρωσεν έφέτος έπί τού ι
διοκτήτου κτήματός του 2 5 ° /0 * ντι τ°ύ δεκά
σου. Πολλαχού οί έφοροι έπλούτησαν. Τινές προ^ τείνουσι νά πληρόνωνται τά δέκατα καθώς έπί
Τουρκοκρατίας, είς σίτον, καθυποβαλλομένων είς
L βαρυ πρόστιμον τών ϋποκλεπτόντων μέρος τής
εισοδείας. Ό κ. Μανσόλας νομίζει ότι ό καλλί
τερος τρόπος θά ήτο ή διαίρεσις τών σταχύων
ϊΐς τέσσαρα μέρη, έξ ών νά έκλέγγι τό εν ό είς “ ράκτωρ.

Ka.l.lit{>ytt.a. Οί χωρικοί έν γένει δέν κο
πρίζουν τάς γαίας τω ν . Καίτοι έχοντες τήν κο
ύρον τών βοών καί αγελάδων, δέν τήν χρησι
μοποιούν. Ή τέχνη των συνίσταται είς το νά

έκλέγωσι καλόν τι τεμάχιον γής έν τψ μέσω με
γάλης έκτάσεως έθνικών γαιών, τούτο δέ καλ
λιεργούν έπί έν έτος καί τό άφίνουν χέρσον τό
έπόμενον ε'τος.
Εντούτοις τό πλεΐστον τής καλ
λιεργησίμου γής ήδύνατο δΓ ολίγης φροντίδος
νά σπείρηται έναλλάξ, το έν έτος μέ σίτον, το
άλλο μέ χριθήν, καλαμβόκι, κουκκία, βάμβακα
κ τλ. Τούτο ήρχισε νά γίνηται εϊς τινας γαίας.
— 7/ 19 Δεκεμβρίου. Ό κ. Δρόσος μοί λέγει
ότι είς τήν Φθιώτιδα τά πλεϊστα τών χωρίων
ήσαν Κεφαλοχώρια, είς τά οποία οί χωρικοί
είναι ίδιοκτήται, τά δέ Ζευγολάτια ή Τσιφλίκια
ήσαν σπάνια. (Τούτο είναι κατά τό ήμισυ α 
κριβές. Τ ά χωρία τών όποιων ό κ. Δρόσος μάς
άνέφερε τά ονόματα είναι ορεινά, κυρίως δέ κεϊνται είς τό ανατολικόν μέρος τής Επαρχίας. Τά
είς τήν πεδιάδα τού Σπερχειού κείμενα ησαν,
α π ’ έναντίας, σχεδόν όλα Ζευγολάτια.)
Τό δικαίωμα τού νά έκποιήσωσι τά κ τή μ α
τά των έξησφαλίσθη διά τών πρωτοκόλλων είς
τούς Τούρκους έντος όσων χωρων κατεΐχον κατα
τήν έποχήν τής άποχωρήσεώς των Δυνάμει
τού όρου τούτου ήδυνήθησαν μέχρι τούδε νά π ω λήσωσιν όσας ιδιοκτησίας είχον έπί τής άριστεράς όχθης τού ποταμού. Διά τάς έπί τής δε
ξιάς όχθης τό πράγμα αμφισβητείται, καθόσον
οί Τούρκοι άπεσύρθησαν τής όχθης ταύτης, δυνά
μει συμβάσεως ειδικής, πρό τής άποφάσεως τών
Δυνάμεων. Κ α τά συνέπειαν τούτων ή Κυβέρνη
σες δέν έχει έθνικάς γαίας έπί τής άριστεράς Ο
χθης, παρεκτός όσων ήγόρασε παρά τών Τούρ
κων. (Τούτο όμως άνάγκη νά έξακριβώσω περισ
σότερον.) Είς ταύτας προσθετέον τά Βακούφια
καί οσας άλλας ιδιοκτησίας έθεώρουν καί οϊ
Τούρκοι ώ ς άνηκούσας είς τό Κράτος. Ταύτα
πάντα ή Κυβέρνησες έξηγόρασεν όμού μέ τήν κυ
ριαρχίαν τής χώρας, διά τής συνομολογηθείσης
άποζημιώσεως τών ένδεκα έκατομμυρίων.
Οί χωρικοί ήγόρασαν πολλών Τσιφλικίοιν τάς
γαίας. Ο ότω ήγόρασαν τάς τού Τσιφλικιού ’Ρ ά χαις. Πρός τούτο οί κάτοικοι του ομωνύμου χω 
ρίου συνεταιρίσθησαν μέ τούς κατοίκους τού Έ χινού. Τό τελευταίου τούτο κτήμα ήγόρασεν ό
κ. Σκουμπουρδής, άλλ’ οί κάτοικοι τού χωρίου
δέν ήθέλησαν νά μείνωσιν έκεϊ. Οότω καί τής
Ά γ ια ς Μαρίνης ήγόρασαν τά 2/ 3 οί χωρικοί πρό
τινων ημερών.
—
Δεκεμβρίου. Άναχώρησις διά τό χω 
ρίον βαρνρΛ0Λΐ). 'Οδός παρά τόν Σπερχειόν. Χ ω 
ρία Καλύβια, Λιανοκλαδι, κτλ.— Χιών.—*4>θάνομεν είς τήν οικίαν τού Τσουκαλά, πενθερού τής
αδελφής τού Χατζίσκου, γέροντος οστις έν καιρω
τής Έ παναστάσεως είδε τό χωρίον του κ α τα στραφέν τρις ύπό τών Τούρκων. Καθ’ ά μοί λέ
γει, κερδίζει έκ τής έργασίας καί τών κεφαλαίων
του δρ. 10,000 κ α τ’ έτος.— Αί γυναίκες δέν
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εισέρχονται εις τό δωμάτιον οπού φιλοξενούμαι. ! ρούμενον διά τών πληρονομένων διδάκτρων. Πρόο
δοι τών μαθητών.
— *°/*2 Δεκεμβρίου. Κάλλιστα·. γαϊαι εις Ά ρ χάνι καί Μάχρεσι Έπίσκεψις εις Βλάχους. “Ε
— 14/ 26 Δεκεμβρίου. ’Επιστροφή είς Λαμίαν.
χουν γάμους. Ή νύμφη οδηγείται ενώπιον μου.
— 15/ ϊ7 ΡΧΡ» τ?'ί “ / # Δεκεμβρίου. Μέ φι.
Γεύμα έκ πράσων βραστών καί ώμων κρομμύων.
λοξενεϊ ό Μανιτάκης.— Συνομιλίαι καθημεριναί
Έξαίρετον κρασί. Ό άρχιποιμήν εκφράζει την
περί πολιτικών. — Έπίσκεψις είς τό κτήμα τον
ε’πιΟυμίαν τού ν’ απικατασταθή) μ.Ονίμως παραιΓώγου, περιλαμβάνον 10,000 στρέμματα. Έκ
μόνων τών νομών (χειμερινών τών πλείστων)
τών τον νομάδα βίον.
έχει πρόσοδον δρ. 4 50 0. Έπλήρωσε διά τό
Αί κατοικίαι των χωρίων δσα διήλθομεν δεν
είναι αληθείς οίκίαι, άλλα καλύβαι έκ κλάδων
κτήμα τούτο δρ. 0 0 ,0 0 0 . Κατοικείται σήμερον
πλεκτών, έντός δ ’ αυτών μεγαλα καλάθια περιέύπό δεκατεσσάρων οικογενειών έγγωρίων καί δώ
δεκα έκ Θεσσαλίας έλθουσών. Μέρςς τού κτήμα
χοντα τάς προμήθειας των κατοίκων.
τος καλλιεργείται ύπό τών ιδιοκτητών αυτών,
Ά φ ιξις έκ Γαρδικίου τού Γιαννάκη Κων
δΓ εργατών τούς όποιους έφεραν έκ τής Μ ακεδο
σταντίνου, γυναικαδέλφου τού Χατζίσκου. Ό
νίας.
Πληρόνονται ούτοι πρός δρ. 150 κατ έτος
νέος ούτος, ευπρεπέστατος την όψιν, άφού ¿χρη
παρεκτός
τής τροφής, ήτις υπολογίζεται άλλο
μάτισε στρατιώτης, έπέστρεψεν εις τά όρη του
τόσον,
ά
λ
λ
’ επιφυλάσσονται τό δικαίωμα τού νά
διά νά φροντίστ) τ ά κτήμ ατα καί τά ποίμνιά
έπιστρέφωσιν
εις τήν πατρίδα των κατά τού;
του
Πάντες άνομ.ολογούν την φιλοξενίαν καί
μήνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύγουστον. Φοβούν
την φιλοφροσύνην τών ορεινών. Αί δέ γυναίκες
ται τόν καύσωνα τού θέρους ενταύθα.
των έχουν ελευθερίαν καί αφέλειαν, αγνώστους εί;
τά πεδινά μέρη. Τ ά τουρκικά ήθη καί έθιμα
δέν είσέδυσαν έως εκεί επάνω.
— , 3/ ϊ 4 Δεκεμβρίου. Άναχώρησις διά Π ατρατζίκιον, (Υ π ά τ η ν ), πιπτούσης τής χιόνις. Με
υποδέχεται φιλικώς δ άντισυνταγμ-ατάρχης Χρι
στόδουλος Χ α τζή ΙΙέτρος, είς ε’κ τών πρώην αρ
χόντων τού Βενετικού είς τά όρη τού Πίνδου,
έν Θεσσαλία. Την καταστροφήν τής οικογένειας
του ήρχισεν ό Ά λ ή πασάς, την άπετελείωσε
δέ ή Έπανάστασις. Είχεν εισόδημα έκ 2 ,000
ταλήρων. Δέν τ ω έμεινε, λέγει, είμή ή μεγαλο
πρεπής του ενδυμασία, είς ίππος αξίας τριακοσίων ταλήρων καί τ ά φάλαρά του. Ή σύζυγός
του είναι έχ τής οικογένειας Στουρνάρη, έκ τών
περιχώρων τών Τοικκάλων, γυνή ωραία καί πνευ
ματώδης. Ή δμιλία της έχει χάριν καί εύγένειαν
όσην μέχρι τούδε δέν άπήντησα είμή μεταξύ
τών εύγενεστέρων κυριών τής Γαλλίας καί τής
Ιταλίας.

Γ

Έφύτευσαν ήδη 4000 ελαίας καί μωρέας.
Έ καστη έλαια μεταφερομ,ένη εκ τής Οίτης καί
μεταφυτευομένη ενταύθα στοιχίζει είκοσι λεπτά,
ή δέ άπαιτουμένη διπλή σκαφή αναλογεί δι
έκαστην ελαίαν προς 4 ή 5 λεπτά.
Πρώτη συνομιλία μετά τού Μανσόλα καί τού
Χατζίσκου περί ίδρύσεως Τραπέζης.

'Ολέθρια αποτελέσματα τού έπί τών ξύλων
φόρου καί τής ακρίβειας τής καυσίμου ύλης. Οί
κάτοικοι τών πόλεων στερούμενοι ξύλων ή αν
θράκων, κάθηνται είς τά δω μ ά τιά των, άπ οναρκούμενοι έκ τού ψύχους καί όλως άεργοι. Ύ πελογίσαμεν οτι αί δύο πόλεις τής Λ αμίας καί
τής Υ π ά τ η ; (ήτοι πεντακόσια! οικογένειαι άνά
ήμισυ φορτίον καθ' έκάστην έπίτέσσαρας μ/ήνας,
καί προς 25 λεπτά φόρον έπί έκάστου φορτίου,)
πληρόνουν, δηλαδή έπρεπε νά πληρώνωσι δρ.
7500.
— 8 Ιανουάριου. Ε. Ν. Συναναστροφή είς τού
έκ
Μετζόβου κ**", ιδιοκτήτου είς Λαμίαν. Συζή
Είς 'Ρούμελην δέν προικίζουν οί γονείς τάς θυ
τησες
περί άρθρου τής Άΰη^άς, κατηγορούσης
γατέρας. Οί αδελφοί κληρονομούν έξ ίσου. Απ
τούς
έν
Λαμί$ άςιωμ.ατικούς έπί συμπεριφορά
εναντίας είς ’Αθήνας, είς “Αργος καί αλλαχού
τό πρώτιστον τού πατρός καθήκον είναι το νά . υβριστική πρό; τούς κατοίκους.— Ό έξ “Αρτης
λοχαγό; Κομπότης, τού σώματος τών άτάκτων,
προίκιση) τήν θυγατέρα του. Έ άν ό πατήρ δέν
ήδη έκ τών έπιτελών.— ό εκ Κερκύρας ύπολοεχγι περιουσίαν, οϊ αδελφοί εργάζονται διά νά
χαγός Μαμμάκης,— ό κ. Άντύπας, τελώνης,—
δώσωσι προίκα είς τήν αδελφήν των, δέν δύό Μανιτάκης καί ό Τριγγέτας τού μηχανικού.—
νανται δέ νά νυμφευθώσι προτού έκτελέσωσι το
'Αστεία διένεξις μεταξύ Μαμμάκη καί Ά ντύ π α
καθήκον τούτο. Είς τάς καλάς οικογένειας κλη
περί τών προτερημάτων καί έλαττωμάτων τών
ρονομούν έξ ίσου οί αδελφοί καί αί άδελφαί, προνησιωτών τού Αιγαίου καί τών Ίονίων.
αφαιοουμένης έκ τής πατρικής περιουσίας τής δοθείσης είς έκάστην τών αδελφών προιχός.
— 9 Ιανουάριου. Εκδρομ-ή είς τό μοναστή
Έλλειψις καυσοξύλων καθ’ όλην τήν 'Ε λλάδα.
ριον Αντινίτσα, παρά τά σύνορα. Έν αύτώ δ
Ό επί τών ξύλων φόρος διέκοψε τήν κατασκευήν
ηγούμενος καί εί; καλόγηρο; μόνοι. Αλλά κατα
ανθράκων. Είς τά δάση πυρκαίαί αδιάκοποι.
τόν χειμώνα τούτον ή μονή έχοησίμευσεν ώς κ αταφύγιον είς πολλά; οικογένειας. Μένουν εισέτι
Σχολείον 'Υπάτης, αλληλοδιδακτικόν καί
γυναίκες τινές, σταθμεύει δ ’ ενταύθα καί άπ ό'Ελληνικόν, ΐδρυθέν πρό ενός έτους καί συντη-

υπασμα στρατιοιτών, όίστε δέν μένει ασυντρό
φευτος δ ηγούμενος. Λέγεται ότι δ ηγούμενος ού
τος, έχων περιουσίαν, ήγόρασεν έπί τού Τουρκι
κού χωρίον τι έπί σκοπώ νά μεταβή έχει, έάν
διαλυθή ή μονή του. "Οτε τον έπληροφορήσαμεν
ότι ήτο ψευδής ή είδησις περί τού θανάτου τού
Σουλτάνου, κατελήφθη ύπό απελπισίας. « Είς
τό όνομα τού Ιησού» ανέκραξε.
Οί Τούρκοι έπωφελούνται τής δυσαρέσκειας
τήν δποίαν προκαλεί ή διάλυσις τών μονών. Οί
Φράγκοι, λέγει δ λαός, έκαμαν ό,τι δέν έκαμαν
οϊ Τούρκοι είς διάστημα τριακοσίων γρόνων.
— 10 Ιανουάριου. Άναχώρησις έκ Λ αμ ίας».
Διακόπτομεν ένταύθα τό ήμερολόγιον όπως
παραθέσωμεν έν μεταφράσει δυο έπιστολάς έκ
Λαμίας γραφείσας.
(Έ πειαι »υνέχεια)
Δ
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(Μιτάφρ. Α. Π. Κουρτίδου.]
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II συνδιάλεξις εγένετο τότε γενικωτέρα. 02μίλησαν περί τής σχετικής εύχερείας μεθ' ή;
έπραγματώθη τό πρόγραμ,μα τού Νόρδενσκιολδ.
Ούδαμού σχεδόν είχεν άπαντήση ανυπέρβλητα
εμπόδια· δΓ ο ή άνακάλυψις τής νέας ταύτης
δδού έμελλε νά άποβή έπωφελεστάτη εις τό εμ
πόρων, ούχί διότι ή δδός εκείνη ολόκληρο; έθεωρείτο ανέκαθεν προωρισμένη πρός πλούς, ε'λεγον οί αξιωματικοί τής Βέγα<:, αλλά διότι δ δι
άπλου; τού πλοίου τού Νόρδενσκιολδ έμελλε ν α
ναγκαίοι; νά συνειθίση τά ναυτικά ε"θνη τού
Ατλαντικού καί τού Ειρηνικού νά θεωρώσιν ώς
δυνατήν τήν απ’ ευθείας διά θαλάσσης μετά τής
Σιβηρίας επικοινωνίαν.Ούδαμού δέ τά έθνη ταύτα ήδύναντο νά εΰρωσι, παρά τήν έπικρχτοϋσαν
γνώμην, εύρύτερον διά τήν δραστηριότητα α υ 
τών στάδιον.
— Δέν είνε παράδοξον, έλεγεν δ Βρέδεζορδ,
τρεις δλοκλήρους αιώνας νά ναυαγήσουν έντελώς
δλχι αί άπόπειραι, καί σήμερον σείς νά δυνηθήτε νά έκτελέσητε τήν διάβχσιν ταύτην σχεδόν
χωρίς δυσκολίαν ;
— Τό παράδοξον είνε μόνον κατ’ επιφάνειαν,
απεκρίθη είς τών αξιωματικών. Έπωφελήθημεν
Ει> τα βόρεια τής Ά σ ία ς, όπως σείς είς τά βό
ρεια τή ; αμερικανικής χερσονήσου τήν πείραν
ήν απέκτησαν, πολλάκις διά τής ζωής αύτών,
προκάτοχοί μας. Έπωφελήθημεν προσέτι καί
*ήν μεγίστην ατομικήν πείραν τού αρχηγού ημών.
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Ό καθηγητής Νόρδενσκιολδ παρεσκευάσθη πρός
τόν μέγαν τούτον σκοπόν περί τ ά είκοσιν έτη δΓ
οκτώ μακρών αρκτικών αποστολών είχε συναγάγη,
μεθ’ υπομονής πάντα τά στοιχεία τού προβλήμα
τος καί έβαινεν ασφαλώς είς τήν λύσιν αύτού.
Είχομεν προσέτι ό,τι έστεροϋντο οί προκάτοχοί
μ α ;, σκάφος ατμήλατον είδικώς πρό; τόν πλούν
τούτον ναυπηγηθέν, Τούτο μάς έπέτρεψε νά πλεύσωμεν είς δύο μήνα; διάστημα, διά τό όποιον μέ
ίστιοφόρον πλοΐον θά έδαπανώμεν ίσως δύο ετη.’Ηδυνήθημ.εν όχι μ-όνον νά έκλέγωμεν άλλά καί
ν’ άναζητώμεν τήν δδόν μας, ν’ άποφεύγωμεν
τούς πλέοντας πάγους, νά προτρέχωμεντών γευμά
των ή τών άνεμων διά τής ταχύτητος.Καί έν τού
τοι; δέν κατωρθώσαμεν νά δεαφύγωμεν τήν δια ■χείμασιν ταύτην. Πόσον δυσκολώτερον ήτο τά
πράγμα είς τούς άλλοτε ναυτικούς, οιτίνες ήσαν
ήναγκχσμένοι ν άναμένωσι τον ούριον άνεμον,
περιπλανώμενοι ματαιως καί άσκόπως κατά τούς
καλλίτερους μήνας ένίοτε ’, Ημείς αύτοί δέν
εύ’ρομεν είκοσάκις καί πλέον έλευθέραν τήν θά
λασσαν εκεί όπου οϊ χάρτχι έσημείουν όχι μόνον
αιωνίους πάγους άλ λά καί ηπείρους έτι ή νή
σου;; Ή μεΐ; ήδυνάμεθα νά πλεύσωμεν πρός αύ·
τήν όπως έξακριβώσωμεν αν ήτο πράγματι έλευθερα, έν ανάγκη νά όπισθοδρομήσωμεν καί νά
έζακολουθήσωμεν τόν πλούν μας, έν ώ οί άλλοτε
θαλασσοπόροι περιωρίζοντο ώς έπί τό πλείστον
εις εικασίας I
Ή συνδιάλεξις αύτη καί συζήτησι; διήρκεσε
μέχρι μεσημβρίας, οπότε παρετέθη γεύμα έπί
τής Βίγας είς τόν 'Ερικκαί τούς φίλους του.Άνεκοίνωσαν τότε λεπτομερέστερου τά κ α τ’ αύτούς.
Ό “Ερικ έφρόντισε νά έξακριβώση ποιαν οδόν διέπλευσεν ή Βέγα καί ποίαι προφυλάγεις άπητούντο
πρός τούτο. Προέπιον ύπέρτής επιτυχίας τής απο
στολής χαί άντήλλαξαν ειλικρινείς εύχάς περί
έπανόδου είς τήν πατρίδα, μεθ' δ άπεχωρίσθησαν.
Τήν έπαύριον ή Ά.Ιάσχα διηυθύνθη πρός τήν
Λιακόβην. Ή δέ Βέγα έμεινεν έσφηνωμένη έν
τή θέοει της άχρι; ού ή παγολυσία έπιτρέψη
αυτή νά είσέλθη είς τον Ειρηνικόν.
Τό πρώτον λοιπον μ.έρος τής αποστολής του
"Εοικ είχεν έκτελεσθή : έπανεύρε τόν Νόρδενσκι*
ολδ· ύπελείπετο τώρα νά έκτελέση καί τό
δεύτερον, ν’ άνεύρη τουτέστι τόν Πατρίκιον Ό δόνογαν, καί νά άποσπάση εί δυνατόν τό μυστι
κόν αύτού. Τό μυστικόν τούτο θά ήτο φοβερόν
πάντως, κατά την κοινήν πάντων ομολογίαν, άφ’
ου δ Τούδωρ Βράουν προήλασε μέχρι τού βο
ρείου πόλου ά.ναζητών τόν'μόνον άνθρωπον, όστις
έγίνωσκεν αυτό. Θ ά έφθανεν άρά γε πρό αύτού
είς τήν νήσον Λιακόβην : Τούτο ήτο άπίθανον.
διότι δ Τούδωρ Βράουν προέπλεε κατά τρεις ή μέρας. Λ λλ’ άδιάφορον ! Έπρεπε νά επιχείρηση
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τήν απόπειραν. Τις οΐδεν άν δέν άπεπλανήθη I βρινήν άκτήν. Άνελογίσθη ότι ό Πατρίκιος Ό δ ό το “Λ-Ιβατρος, άν δεν συνήντησεν απροσδόκητα
νογαν είτε είχεν αληθώς σκοπόν νά συνάψω μειά
έμπόδια ; Έφ’ οσον έμενε πιθανότης επιτυχίας
τής Σιβηρίας έμπόριον ορυκτών όστών, είτε δι
καθήκον είχε νά διακαρτερήση.
ότι προΰτίθετο ν’ αναχώρηση, άμ.α τή πρώτε,
Ή θερμοκρασία ήτο λίαν ενθαρρυντική. Ή
ευκαιρία, τής νήσου έφ' ής είχεν άποβιβασθή,
ατμόσφαιρα διετηρεϊτο χλιαρά, έλαφρά δ ’ ε’πί θά είχε πάντως έκλέξη πρός έγκατάστασιν
του όρίζοντο; όμίχλη έξέφαινε πανταχόθεν έλευ
μέρος όθεν νά δύναται νά έπιβλέπη τήν θάλασ
θεραν τήν θάλασσαν, έκτος μόνον τής ζώνης σαν. Ή δύνατο μάλιστα νά βεβαιώση ότι ή σκο
των πάγων, ήτις περιέβαλλεν είσέτι τήν σιβηπιά αϋτη θά ήτο έπί γηλόφου καί όσον οίόν τε
ρικήν ακτήν,καί ΰφ’ ής έμενεν άποκεκλεισμένη έγγύτερον τής σιβηρικής άκτής. Τέλος Si ή
ή Βέγα. Μόλις είχεν άρχίση το έαρ, ή δέ ‘ 4 4 άνάγκη τής προφυλάξεε. ς άπό τών πολικών άνέάσχα εύλόγως ήδύνατο νά έλπίζη δέκα εβδομά μων θά έ"πεισεν αυτόν δπως έκλέξη έδαφος μή
δων οϋριον άνεμον. Ή διά μέσου τών αμερικανι προσβαλλόμενον ύπ’ αύτών. Ό Έρικ δεν διικών πάγων κτηθείσα πείρα ε'φάνη αΰτοΐς ωφέλι
σχυρίζετο ό’τι αϊ υποθέσεις αύτοΰ ήσαν άσφαλέμος, έπιτρέπουσα να θεωρώσι το νέον έγχείρημ.α
σταται. Ά λ λ ’ έσκέπτετο ότι ουδόλως θά έζημιοϋσχετικώς εύχερέστερον. Τέλος δ βορειοανατολικός το όπως δήποτε άν έλάμβανεν αύτάς ώς βάσιν
πόρος ήτο άναμφισβητήτως ή βραχύτερα πρός 1 συστηματικής έξερευνήσεως.
επιστροφήν εις Σουηδίαν οδός, ώστε εκτός του
Τ ά γεγονότα έμ.ελλον πληρέστατα νά δικαιμεγίστου συμφέροντος όπερ έπειθε τόν "Ερικ νά εόσωσι τήν προσδοκίαν του. Ό νεαρός κυβερνή
τραπή αυτήν, καί αληθές επιστημονικόν ένδιατης τής 'Λ4άαχα<; καί οί φίλοι αύτοΰ πριν εύρας
έρον παρώρμα αυτόν νά έκτελέση κ α τ’ εναντίαν
διάστημα διανύσωσιν έπί τής άμμώδους άκτής,
εεύθυνσίν τόν υπό του Νόρδενσκιολδ έπι/ειρηθένδιέκρινον έπί υψώματος ύπό σειράς λόφων προατα πλοϋν. "Αν έπετύγχανε— καί διατί νά μή σπιζομένου καί πρό: νότον έστραμμένου παρά
έπιτύχη;— ή έπιτυχία αΰτη θά ήτο ή άπόδει- πηγμά τι. Έζεπλάγησαν μάλιστα ίδόντες ότι ό
ζις καί ή πρακτική εφαρμογή τής ύπό τού μ,εγά- οίκίσκος έκεϊνος, κυβικόν σχήμα εχων, ήτο πάλλου θαλασσοπόρου τεθείσης άρχής.
λευκος ώς κεκονιαμένος δι’ άσβεστου. Μόνον
Ό άνεμος επίσης έφάνη εΰνους εις τήν 4 .Ιά— πρασίνων παραθυροφύλλευν έστερεΐτο όπως όμΟιc x a r. Επί δέκα ημέρας έπνεε σχεδόν διαρ- άση προς ε’ςοχικον ή παράλιον οίκίσκον.
Πλησιάσαντες, άφ’ οΰ άνήλθον τό ύψωμα, έξήκώς εύρος (σιρόκος) δ ι’ ού τό πλοίον Si ήνυε
εννέα μέχρι δέκα μιλιών κατά μέσον όρον, άνευ γησαν τό φαινόμενον. Ό οίκίσκος δέν ήτο άσβεκαταναλώσεως ανθράκων. Τούτο ήτο πολύτιμον στόχριστος, άλλ’ άπλούστατα άπετελεϊτο ύπό
πλεονέκτημ-α έπαυξανόμενον καί υπό τής φοράς γιγαντιαίων όστών έπιτεθειμένων καί διατεταγ
τού ανέμου,όστις ώθει πρός βορράν τους πλέοντας μένων μ.ετά ποιάς τίνος τέχνης, καί διδόντων εις
πάγους καί,κατ’άκολουθίαν,καθίστα εύχερέστερον I αυτόν τό λευκόν χρώμα."Οσον παράδοξον καί άν
εφαίνετο το υλικόν εκείνο, εν τούτοις λίαν φυσική
τόνπλούν. Κ α τά τάς δέκα έκείνας ήμέρας έλάχιστα συνήντησαν τεμάχια όρίρτ-ις τουτέστισεση- ήτο ή περί χρησιμοποιήσεως αύτοΰ ιδέα Ού μόνον
πότων πάγων, ώς οί ναυτικοί τής "Αρκτου άπο- άλλη οίκοδομήσιμ.ος ύλη δέν εύρίσκετο έπί τής
καλοϋσι τά κατά το ήμισυ τετηκότα θρύμματα νήσου, έν ή ή βλάστησες ήτο άσθενεστάτη, άλλά
καί τό έδαφος τοΰ λόφου καί πάντων τών πέριξ
τών χειμερινών συμπαγών όγκων τών πάγων.
υψωμάτων
έκαλύπτετο κατά γράμμα ύπό οστε
’Εν τούτοις τήν ένδεκάτην ημέραν έπέσκηψε
ω
δών
έρειπίων,
άτινα ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα
φοβερά θύελλα, ήν έπηκολούθησε πυκ.νοτάτη ό μ.ίχλη, έξ ών παρεκωλύθη έπαισθητώς ή πορεία έκ πρεύτης οψεως άνεγνώρεσεν ώς λείψανα μ α μ τής Ά.Ιά,σχας.
Α λλά τή 29 Ιουλίου ό ήλιος μούθων καί βονάσων.
άνετειλεν έν όλη τή λάμψει αύτοΰ, τή πρωία Si
τής Δευτέρας Αΰγούστου έφάνη τό ανατολικόν
άκρον τής νήσου Λιακόβης.
Ό “Ερικ έδωκε παρευθύς διαταγήν νά περιπλεύσωσιν αυτήν, όπως εξακρίβωση μή τό "4 4 finrpoc έκρύπτετο εις όρμον τινά. Γενομένης τής
κατοπτεύσεως ήγκυροβόλησεν έπί άμμώδους έδαφους τρία μίλια περίπου ένδον τής μεσημβρινής
άκτής. Είτα έπεβιβάσθη τής φαλαινίδος μετά
τών τριών φίλων αύτοΰ καί έξ άνδρών τοΰ πληρώματος. Μετά ήμίσειαν Si εύραν ή φαλαΐ.ίς
προσεπέλασεν εις κολπίσκον ίκανώς βαθύν.
Ούχί άνευ λόγου ό “Ερικ εξέλεξε τήν μεσημ-
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Τέ4ος ηάχτ(ι>ν !
Ή θύρα της καλύβης ήτο αναπεπταμένη. Οί
τέσσαρες έπισκέπται είσελθόντες έξηκρίβωσαν δι’
ένός βλέμματος ότι τό μόνον δωμάτιον έξ ού συνίστατο αύτη κατωκεϊτο πρό μικρού έτι. Έ ν τή
εστία, ύπό τριών ογκωδών πετρών άποτελουμένη,
οί έσβεσμένοι δαυλοί έφερον τήν έλαφράν έκείνην
τέφραν ήν άφαιρεΐ καί ή έλαχίστη τοΰ άνεμου
πνοή. Ή ναυτική αίεύρα ήτις έχρησίμευε τφ
ένοικοΰντι ώς κλίνη έφερεν είσέτι τό άποτύπωμα
ανθρωπίνου σώματος.

Σ

Ή αιώρα έκείνη ήν αμέσως έξήτασεν ό “Ερικ
έφερε τό σήμα τής ΒέγαςΈπί τραπέζης τινός άποτελουμένης ύπό ώμο
πλάτης μαμμούθου στηριζομένης έπί τεσσάρων
όστών τοΰ μηρού, έφαίνοντο τά ψυχία διπυρίτου,
έν κασσιτέρινόν κύπελλον, καί ξύλινου κοχλιάριον
σουηδικής κατασκευής.
Εύρίσκοντο λοιπόν άναντιρρήτως έν τή κατοι
κία τοΰ Πατρικίου Όδόνογαν, έξ ή ς,κ ατά πάντα
τά φαινόμενα, είχε πρό μικρού μόνον έξέλθη.
Έξήλθεν άρά γε όπως αναχώρηση έκ τής νή
σου ή τουναντίον όπως περιδράμη αυτήν; Τούτο
ήτο άδηλον καί μόνη έξερεύνησις τής νήσου ήδύνατο νά τό καταδείξη.
Περί τήν κατοικίαν έκείνην τάφροι καί όγκοι
χωμάτων έμαρτύρουν δραστηρίαν άνασκαφήν έπί
μικρού όροπεδίου,έπί δέ τής κορυφής τοΰ γηλόφου
ελεφάντινοι χαυλιόδοντες παρατεταγμένοι, περί
τους είκοσι, έδείκνυον τόν σκοπόν τών έργασιών
τούτων, γενομενων προφανώς δποις έκχώση τού
εδάφους τ ά λείψανα μεγαθηρίων άπ ω τάτω ν επο
χών. Ό Έ ρικ καί οί φίλοι αύτοΰ έξήγησαν τήν
ανάγκην τών άνασκαφών τούτων παρατηρήσαντες οτι έπί τού έδάφους οί σκελετοί τών ελεφάν
των καί τών μαμ.μούθων έστερούντο πάντες τών
χαυλιοδόντων αύτών. Ώ ς είκός, οί ιθαγενείς
τής σιβηρικής άκτής δέν είχον περιμείνη τήν
εις τήν νήσον Λιακόβην έπίσκεψιν τού Πατρικίου
Όδόνογαν όπως εκμεταλλευθώσι τόν ορυκτόν
αυτής πλούτον, έκ τούτου δ ’ ο Ιρλανδός ούδέν
άςιον λόγου εύρίσκων έπί τή ς έπιβανείας τού εδά
φους, ήναγκάσθη ν’ άνασκάψη αύτό όπως έκχώση τούς έν αύτω χαυλιόδοντας, ών άλλως τε
ή ποιότης έφαίνετο πολλώ κατώτερα.
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παοαθαλασσίαν, ά λ λ ’ οΰδαμοϋ εύρεν ίχνος τι
δηλούν τήν προσπέλασιν ακάτου.
Έπέστρεφε πρός τούς συνοδούς αύτού ότε παρά
θάμ.νον τινά καί εγγύτατα τής θέσεως τής πυ
ράς διέκρινε σκεύος τι έρυθρόχρουν, οπερ ε“λαβεν
άπό τού εδάφους έν σπουδή.
Τό σκεύος έκεΐνο ήτο κυτίον λευκοσιδηρούν,
έκ τών περιεχόντων τεταριχευμένον βόειον κρέας,
δι’ ών έφοδιάζονται ήδη πάντα τά πλοία τού
πεπολιτισμένου κόσμου. Τό εύρημα ούδέν είχεν
έν πρώτοις τό παράδοξον, διότι ό Πατρίκιο; Ό δόνογαν τά πρός τροφήν αύτοΰ είχε λάβη έκ
τής Beγac■ Α λλά τήν προσοχήν τοΰ Έρικ έξήγειρε τό έπί τοΰ κενού κυτίου ονομα : «Μ αρ
τίνε θ Δομίγκος, Βαλπαραϊσον.»

— Ό Τούδωρ Βράουν διήλθεν άπ’ εδώ ! ά νέκοαξεν αμέσως. Ό ιατρός τής Βεγχς μάς είπεν ότι τό πλοίον αύτοΰ εύρίσκετο εις Βαλπαραίσον, όταν τω έτηλεγράφησε νά ύπάγη νά τόν
περιμείνη εις Λαγκουβέρην ! . . . Ά λ λ ω ς τε δέν
ήτο δυνατόν ή Βέγα ν' άφήση έδώ κουτίον προερχόμενον έκ Χιλής, τό δέ κουτίον τούτο εχεε
προσφάτως άνοιχθή, ίσως πρό τριών ήμερων,ίσως
καί πρό εικοσιτεσσάρων ώρών μόνον.
Ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα καί ό Βρέδεζορδ
έσειον τήν κεφαλήν, ώσεί έδίσταζον ν’ άποδεχθώσι τό συμπέρασμα τούτο, ότε ό "Ερικ όστις
περιέστρεφε τό κυτίον έν ταίς χερσί, παρέσχμν
αύτοίς άπόδειξιν τού ισχυρισμού του άφαιρούσαν
πάσαν αμφιβολίαν έ'δειξε τήν λεξιν "Α.Ιϋατρος
διά μολυβδίδος γεγραμμένην έπ’ αύτού τού έπιπώματος, ύπό τού τροφοδότου πιθανώς τόύ
πλοίου.
— Ό Τούδωρ Βράουν έπέρασεν ά π ’ έδώ !
Ά λ λ ά διατί άλλο θά ήρχετο είμή διά νά π α Ά λ λ ’ ό νεαρός ιατρός τής Β ίγα ς ώς καί b ραλάβη τόν Πατρίκιον 'Ο δόνογαν!.. . Ναι, τό
πανδοχεύς τής Έρνθρας Άγχύρας έν ΝέοιΤόρπράγμα είνε προφανέστατον!. . . Άπεβιβάσθη
κη είχον δηλώση ότι ή οκνηρία ήτο έν τών ίδιεις τόν όρμον τούτον! Οί ναύταί του τόν έπεαζόντων χαρακτηριστικών τού Πατρικίου Οδόρίμενον γευμ.ατίζοντες πέριξ τής πυράς ! Άνέβη
νογαν. Έφαίνετο λοιπόν παντη άπίθανον οτι θά
εις τήν καλύβην τού ’Ιρλανδού καί έκόντα ή
ένεκαρτέρει ούτος έπί μακρόν εί; άχάριστον καί
άκοντα τόν άπήγαγεν εις τό πλοίον ! Είμαι βέ
ήκιστα επικερδές έργον. Πιθανώτατον ήτο άμα
βαιος ώ ; νά τά έ'βλεπα μέ τούς οφθαλμούς μ.θυ
τή πρώτη ευκαιρία ν’ άπήλθε τής νήσου Λ ια— όλα ταύτα ! . . .
κόβης. Ή μόνη λοιπόν πρός άνεύρεσιν αύτού
Μεθ’ όλην ομως τήν βεβαιότητα αύτού ό “Ερικ
έλπίς έστηρίζετο έπί τών προσφάτων Ιχνών τής
ήθέλησε νά έξερευνήση τά πέριξ δπως βεβαιωθή
διαμονής του έν τή καλύβη.
ότι όντως είχεν άπέλθη ό Πατρίκιος Όδόνογαν.
Ά λ λ ’ έπί ώραν μετά τών φίλων αύτού περιοΑ τραπός τις κατήρχετο πρός τήν άκτήν διά
δεύσας έπείσθη ότι τό λοιπόν τής νήσου ητό ά κλιτύος αντιθέτου πρό έκείνην ήν είχον άνέλπολύτως άκατοίκητον. Ούδέν ίχνος άτραπού, ού
θ η . . . Τραπέντες αΰτήν εφθασαν μετ’ ολίγον
δέν σημεϊον ζώσης ύπάρξεως. Πανταχόθεν, έφ’
«ΐς κοίλωμά τι, έν ώ ή τήξις τών χιόνων είχε
όσον έξικνεΐτο τό βλέμμα αμμώδεις γήλοφοι καί
σχηματίση μικράν λίμνην χωριζομένην τής θα
κοιλάδες έξετείνοντο, άνευ τής έλαχίστης βλαλασσής ύπό σειράς βράχων, οΰς περικάμπτουσα
στήοεως, Ουδέ πτηνού τινός, ούδ’ έντόμου ζωο0 ατραπός άπέληγεν εις άληθή φυσικόν λιμένα.
νονοΰντος τήν άπεραντον έρημίαν. Ιΐανταχού
Ελκηθρόν τι ή ν έγκαταλελειμρ.ένον έπί τής
ύέ γιγαντιαϊοι σκελετοί έπεστρώννυον τό ε”δαφος
άμμώδους παραλίας, έφ’ ής επίσης έφαίνοντο τά
ώσεί ποτε στρατιά όλη μαμμούθων, ^ινοκέρων
ίχνη πυράς. Ό Έ ρ ικ έξήτασεν έπιμελώς τήν
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καί βονάσων, φοβερόν τινα κατακλυσμόν φεύγουσα,
κατέφυγεν, όπως άποθάνγ, έπί τής ερήμου Εκεί—
νης νήσου. Ό πίσω τώ νάυ μ ω δώ ν γηλόφων καί
των κοιλάδων ύψούτο σειρά βουνών παγοσκεπών.
— Αγωμεν ! είπεν δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα.
Λεπτομερεστέρα έξερεύνησις εις τίποτε δέν θά
ώφελήσϊ), άλλως δέ από δσα βλέπομεν εϊμεθα
βέβαιοι δτι δέν χπγ,τούντο πολλαί παρακλήσεις
διά νά πείσουν τόν Ό δ όνογαν ν' άναχωρήση.
Προ τής τέταρτης ώρας ή φαλαινίς είχεν έπιστρέψϊ] είς τήν Ά.Ιάοχαν, ήτις ¿'ακολούθησε
τον πλούν αύτής.
Έ κ τής αποτυχίας ταύτης αί ελπίδες του
Έρικ εκλονήθησαν. Ά φ ' ού ό Τούδωρ Βράουν
κατώρθωσε νά προπλεύση αυτού, ν’ άποβή πρώ
το; εις την νήσον Λιακόβην, καί νά συμπαραλάβ'ο βεβαίως μεθ’ έαυτοϋ τόν Πατρίκιον Ό δ ό νογαν, οϋδεμία πιθανότης περί άνευρέσεως αϋτοϋ
πλέον ύπελείπετο. "Ανθρωπος ικανό; νά διαπράςν) οίζ έβυσσοδόμησε κατά τής Ά./άσχας, ικα
νός νά επίδειξη τηλικαΰτην άγρίαν δραστηριό
τη τα δπως άπαγάγη τόν Ιρλανδόν ε'κ τοιαύτης υπερβορείου χώρας, δέν θά έδυσκολεύετο
το παράπαν νά προδράμη αυτών καί διαφύγη
πάσαν καταδίωξιν. Ό κόσμο; είνε εύρύς καί
όλων τών θαλασσών ή εκτασις ήτο αναπ επ τα
μένη εις το ' Α.Ιβατρος. Πώς νά. μ.αντεύση ό
Ερικ που άπήγεν ό Τούδωρ Βράουν τόν Ό δ ό νογαν καί τό άπόκρυφον αύτού ;
Ταϋτα άνελογίζετο ό κυβερνήτης τής ’ Λ.Ιάσχας διασκελίζων τό έπίστεγον, άιρ’ ού διέταξε
νά τραπώσι πρός δυσμάς. Είς τάς όδυνηράς δέ
ταύτας σκέψεις συνεμίγνυτο καί τύψις τού συνειδοτος διότι ήνέχθη δπως οί φίλοι
αύτού
συμμερισθώσι τούς κινδύνους
καί τούς μό
χθους τής ανωφελούς ¿κείνης αποστολής ! Δ ιπλώς ανωφελούς, άφ’ ού ό Τούδωρ Βράουν ά 
νευρε τόν Νόρδενσκιολδ πρό τής ΆΛάσχα c,
καί προέπλευσε τής σουηδικής αποστολής καί είς
τήν νήσον Λιακόβην! "Εμελλον λοιπόν νά ε'πανκκάμψωσιν είς Στοκόλμην,— άν έπανέκαμπτον
— άστοχήσαντες πάντων τών σκοπών αύτών.
Οποία άτυχία ! . . . Ώ ! ή επιστροφή αΰτη
ας ¿χρησίμευε τουλάχιστον εις τι, 5ς καθίστα
το τό άντιπείραμα τού πλού τής Βίγας ! . . .
Τό διαβατόν τού βορειοανατολικού πόρου έπρεπε
νά καθιερωθή καί διά δευτέρου πειράμ,ατος ! . .
Ά ν τί πάσης θυσίας καθήκον είχε νά πλεύση μέ
χρι τού άκρωτηρίου Τσελύνσκιν καί νά περικάμψη αυτό άπό ανατολών πρός δυσμάς. 'Αντί
πάσης θυσίας έπρεπε νά έπιστρέψη είς Σουηδίαν
διά τή ς θαλάσσης τού Καοα !
Πρός τό φοβεοον λοιπόν ¿κείνο άκρωτήριον
Τσελύνσκιν, άνυπέρβκτον τέως θεωρούμενον, έπλεε νύν δλοταχώς ή Ά.ίάσχα. Ή ποντοπορία
αυτής δεν ητο κατά πάντα δμοία πρός τήν τής

Βέγας άποπλευσάσης ε'κ τής εκβολής τής Λέ
νας, έν ή είχε προσορμισθή δπως μεταβή είς τήν
νήσον Λιακόβην. Ό "Ερικ ούδένα λόγον είχε νά
περιπλεύση αύθις τάς σιβηρικάς άκτάς. "Οθεν ή
'Α.Ιάσχα,ί^ύαχ δεξιά τάς νήσους Στολμποβόΐ
καί Σεμενόφσκη, διηυθύνθη πρός δυσμάς, παρά
τήν έβδομ,ηκοστήν έκτην παράλληλον, μετά τ η λικαύτης ταχύτητος χωρούσα ώστε είς όκτώ η 
μέρας διήνυσε τριάκοντα έπτά μοίρας μήκους
άπό τής 140ης με-χρι τής 105ης πρός άνατολάς τού Γκρήμβιχ. Όμολογητέον όμως ότι τούτο
έπετεύχθη διά καύσεως πολλών γαιανθράκων,
διότι διηνεκώς σχεδόν είχεν αντίπρωρου άνεμ.ον.
Ά λ λ ’ δ Έ ρικ εϋλόγως έφρόνιι ότι πρώτιστη άνάγκη ήτο νά έξέλθωσι τών επικινδύνων εκείνων
στενών ευθύς δ ’ ώς άφικνούντο είς τό στόμιον
τού Γενισσέη, θά ¿μέριμνα πάντως περί εύρέσεως
καυσίμου ύλης.
Τ ή δεκάτη τετάρτη Αύγούστου κατέστη ά δύνατον νά έκτελέσωσιν ηλιακά; παρατηρήσεις
περί τήν μεσημβρίαν ένεκα πυκνής ομίχλης καλυψάσης τόν ουρανόν καί τόν ορίζοντα. ’Αλλά
κατά τούς υπολογισμούς αύτών ήσαν έγγύ; τού
μεγάλου ασιατικού άκρωτηρίου. Δι’ ο δ "Ερικ
συνέστησε σύντονον καί άγρυπνον προσοχήν έλαττώ σας ά μ α τόν δρόμον τού πλοίου. Περί τήν
εσπέραν διέταξε νά σταματήσωσίν.
Αί προφυλάξεις έκεΐναι δέν ήσαν ανωφελείς.
Τήν επαύριον βολιδοσκοπήσαντες εύρον δτι τό
βάθος τής θαλάσσης δεν ύπερέβαινε τάς τριά
κοντα όργυιάς, ρ.ετά μίαν δέ ώραν έφάνη ή στε
ρεά. Ή Ά.ίάσχα διεδρόμ.ησεν άχρις ού φθάση
κατέναντι τού δρμου, είς δν ήγκυροβόλησεν.
Άπεφασίσθη δέ ν’ άναμείνωσι τήν διάλυσ-.ν
τής ομίχλης δπως άποβώσιν είς τήν ξηράν. Αλλά
τήν δεκατην πέμπτην καί δεκάτην έκτην μ.ή
διαλυθείσης τής δμίχλης, δ Έ ρικ προσεπέλασεν
είς τήν άκτήν μετά τού Βρέδεζορδ, τού Μ αλαρίου καί τού ιατρού.
Σύντομο; κατόπτευσις άπεδειξεν αύτοϊςτότε δτι
ό όρμος ενώ είχεν άγκυροβολήση ή ' Α.ίάσχα έκειτο
βορειότατα, μεταξύ τών δύο άκρων τού άκρωτη
ρίου Τσελύνσκιν. Εκατέρωθεν τό ε'δαφος ήν άρκούντως χθαμαλόν προς την θάλασσαν άλλ’ ύψούτο βαθμιαίως είς κλιτύν πρός νότον καί είτα
είς όρη, άτινα ή δμίχλη άπεκάλυπτεν ενίοτε
πάντα δ ’ έφαίνοντο ε'χοντα υψος τριακοσίων ή
τετρακοσίων μέτρων. Ουδαμού διεκρίνοντο χιόνες ή πάγοι είμή μόνον περί την παραλίαν, καθ'
ήν άπετέλουν ζώνην ώς πανταχού τών αρκτικών
χωρών. Τό άργιλλώδες ε'δαφος έκαλύπτετο ύπέ
πυκνής βλαστήσεως πόας, χλόης καί λειχήνων.
Τήν άκτήν ¿ζωογονεί άγέλη άγριων χηνών καί
νησσών. Λευκή τις άρκτος έκάθητο έπί βράχου
τινός. Έν ένί λόγω άν μή ή δμίχλη περιέσκεπε
τά πάντα διά τού τεφρού αύτής μανδύου, ή
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γενική θέα τού περιφήμου ακρωτηρίου Τσελύνσκιν, ούδέν τό άποτρόπαιον θά είχεν, ούδέν ιδίως
τό δικαιολογούν τήν φοβεράν φήμην ήν έπί αιώ
νας δλους διετήρησεν.
Ό Έ ρικ καί οί φίλοι αύτού προχωρήσαντες
είς τό άπώτατον πρό; δυσμάς άκρον τού δρμου
διέκρινον είδός τι μνημείου έπί γηλόφου τινός, ώς
είκός δέ ¿σπευσμένως διηυθύνθησαν είς αύτό.
Πλησιάσαντες δέ είδον δτι ήτο σωρός λίθων έρειδόντων ξυλίνην στήλην άποτελουμένην ύπό δοκού.
Ή στήλη έκείνη ε”φερε δύο έπιγραφάς. Ή μέν
πρώτη είχεν ούτως :
«Τ ή 19 Αύγούστου 1878 ή Βέγα, δρμωμένη
ε’κ τού Ατλαντικοί, έκαμψε τό άκρωτήριον Τσενύσκινλ πλέουσα πρός τόν Βερίγγε.ον πορθμόν.»
Η δεύτερα δέ:
«Τ ή 12 Αύγούστου 1879 τό “ ΑΜατρος, έκ·
πλεύσαν τού Βεριγγείου πορθμού, έκαμψε τό ά 
κρωτήριον Τσελύνσκιν, χωρούν προς τον ωκεανόν.»
Λοιπόν, καί ΐν τούτω !τι ό Τούδωρ Βράουν
υστερούσαν άφήκε τήν Ά .ίά σ χα ν! Τίτο τότε ή
δεκάτη έκτη Αύγούστου. Πρό τεσσάρων άρα
μόνον ημερών είχε χαραχθή ή επιγραφή εκείνη !
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ταβή άπό τού ένός πόρου είς τόν έτερον, ουδει
περιέγραψε περί τόν πόλον, διά τών άρκτικών
θαλασσών, τέλειον κύκλον τριακοσίων έ'ήκοντα
μοιρών. Είς τήν ’ Α./άσχαχ δέ μόνον ογδοηκοντα
μοΐραι ύπελείποντο δπως συμπλήρωσή αυτόν. Με
τ ά δεκαήμερον τό πολύ πλούν, τό ε’ργον έμελλε
νά ή τετελεσμένου
’ Η ιδέα αΰτη τοσούτον ζήλον ένέβχλεν είς
πάντας ¿¿στε άπεφάσισαν ν’ άπάρωσιν δσον τ ά χιον. Ό ’Έοικ έν τούτοις προύτίμησε ν άναμείνη
άχρι τής επαύριον δπως ϊδη άν θάδιαλ.υθή ή ομί
χλη. Ά λ λ ’ αυτή έφαίνετο δτι ήτο χρονικόν νό
σημα τού άκρωτηρίου Τσελύνσκιν, επελθουσης δε
καί πάλιν τής ημέρας χωρίς νά συνανατείλη ό
ήλιος,διέταξε ν’ άνασπασθή ή άγκυρα.
Ή Ά.ίάσχα, άφεϊσχ πρός νότον τόν κόλπον
τού Ταϊμίσσου, έξ οΰ έπωνομάσθη ή μεγάλη σιβηρική χερσόνησος, ής τό Τσελύνσκιν είνε τό
άκρότατον σημείου, διηυθύνθη πρός δυσμας. πλέ
ουσα άκαταπαύστως καθ' δλ,ην τη-' ημέραν και
τήν νύκτα τής δέκατης έβδομης Αύγούστου. Γην
πρωίαν τής δεκάτη; όγδοης εςήλθε τέλος τής
δμίχλης είς άτμόσφαιραν διαυγή καί ήλιοφεγγή.
Τήν μεσημβρίαν ύπελόγισαν τόν τελεσθέντα διά—
πλουν.Εύρίσκοντο δέ περί τό πέρας τού ε'ργου τού
του, δτεδ όπτήρ (δ σκοπός τού ίστού) άνήγγειλεν
δτι πλοίον έφανη πρός τά νοτιοδυτικά.
Ή έμφάνισις πλοίου έν τοιαύταις Οαλάσσαι:
ήτο τόσον ε’κτακτον φαινόμενον, ώστε είς άκρον
έκίνησε τό ν διαφέρον τών έπί ττ,ζΆ.Ιάσχας Ό
"Ερικ άνεροιχήθη αμέσως επί την σκοπιάν καί
διά τού τηλεσκοπίου έξήτασεν έπί μακρόν τό σημανθέν πλοϊον.ΤΙτο έξηρτυμένον ώς ημιολία καί
είχε καπνοδόχον εί καί δέν ήτμοδρόμει τοτε.
Ό νεαρός κυβερνήτης κατελθών είς το κ α τ ά 
στρωμα ήτο κατωχρος.
— Μού φαίνεται δτι είναι τό ’ ΑΑβατρος, ειπεν είς τόν ιατρόν.
Είτα δέ έκελευσε νά ένταθή τό πύρ τής άτμομηχανής.

Πρό τών οφθαλμών τού Έρικ έλάμβανεν αϋτη
ειρωνικήν καί σκληράν Ινννοιαν, ώσεί ε"λεγεν αύτ φ : «Μέχρι τέλους θ’ άποτυγχάνης ! Μέχρι τ έ 
λους άνωφελής θά μείνης ! Ό Τούδωρ Βράουν
έξετέλεσε κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν τό πείραμα
τού Νόρδενσκιολδ! Σύ δέ θά έπιστρέψης τεταπεινοιμένος καί κατησχυμένος, ούδέν άποδείςας,
ούδέν εύρών, ούδέν μαθών!»
Έ μελλε ν’ άπέλθη χωρίς τι νά έπιγράψη
έπί τής στήλης. Ά λ.λ’ ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα
δέν συνεμερίζετο παντάπασι τήν ιδέαν ταύτην.
Ε ^ ιλ ώ ν τού θυλακίου μαχαιρίδιόν τι έχάραζεν
έπί τής δοκού ;
«Τ ή 10 Αύγούστου 1879 ή Ά.ίάσχα άπάρασα έκ Στοκόλμης, πλεύσασα διά τού Α τ λ α ν τ ι
κού, τής θαλάσσης τού Βαφίνου, τών άρκτικών
άμερικανικών πορθμών, τής σιβηρικής θαλάσσης,
( Επεται συνέχεια·]
ε"καμψε τό άκρωτήριον Τσελύνσκιν, Οαλασσοπορούσα δπως έτελέση τόν πρώτον περί τον πόλον
περίπλουν.»
ΑΟΡΑΤΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗ Σ
Παράδοξος ή δύναμις τών λέξεων ! II άπλή ι
έκείνη φράσις άναμιμνήσκουσα είς τον "Ερικ ό
ΑΝ Θ ΡΠ Π Ο ΤΗ ΤΟ Σ
ποιον γεωγραφικόν κατόρθωμα διέπραττε, άνεΙΙολύς λόγο; έγένετο κατά τήν τελευταίαν
πιγνώστως σχεδόν, ήρκεσεν δπως διασκέδαση
δεκαετηρίδα
περί τών μικρών οργανισμών ή ορ
τήν βαρυθυμίαν αύτού. Έν τούτοι;, ήτο άληθές
γανώσεων, αϊτινες προκαλούσι τά μολυσματικά
δτι ή Ά.Ιύσχα έμελλε μετ' ού πολύ νά συντέ
νοσήματα τού τύφου, τού πυρετού, τής χολέρα;
λεση τόν πρώτον περί τόν πόλον περίπλουν ! . .
καί άλλων νόσων, αί δέ λέξεις βαχτνρια και μ ι
Πρό αύτού άλλοι θαλασσοπόροι είχον διέλθη τούς
κρόβια έγένοντο γνωσταί καί πέραν τών επι
αρκτικού: αμερικανικούς πορθμούς,φθάσαντε; μέχρι
στημονικών ομίλων, είς* τό κοινόν πλήθος, δπερ
τού βορειοδυτικού πόρου. Πρό αύτού δ Νόρδενσυνήθως τότε μόνον παρακολουθεί μετά διαφέσκιολδ καί ό Τούδωρ Βράουν είχον κάμψη τό
ροντος
τά επιστημονικά ζη τή μ α τα , όταν δι’ α ύ 
Τσελύνσκιν καί διεκπλεύση τόν βορειοανατολικόν
τών
θίγεται
αύτή τού άνθρώπου ή ευημερία η
πόρον! Ά λ.λ’ ούδείς τέως είχε κατορθώση νά μεόο
τ ο ο μ ο
κ α '.— 1 8 8 6
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καί ή ϋπαρξις. Ά λ λ ’ επειδή εις το κοινόν πα
άκουσίως καί έτερον πολλώ μεγαλήτερον εΰεργέρέχονται συνήθως μόνον τα επιστημονικά εξα
τη μα, συντελοϋντα διά τής διαδόσεως τών νό
γόμενα μακρών ερευνών, και ταϋτα δέ άδροσων καί τού θανάτου εις τελειοποίησιν τών ζωίμερώς, αί γνώμ,αι των πολλών έπΐ τοιούτων ζη ' κών καί ανθρωπίνων γενών. Έάν εις τάς έπιτημάτων είνε, ώς ε’ικός, ασαφείς καί συγκεχυδημϊας τών νόσων άντέχωσιν ώς έπί τό πολύ
μέναι. Τούτο δέ κυρίως συμβαίνει καί επί των
ατομα έχοντα ίσχυροτέραν όργάνωσιν ή έτέρας
μικρών τούτων όντων, τών προκαλούντων νοσήεύνοϊκάς συνθήκας πρός γέννησιν καί άνάπτυξιν
μ,ατα, καθόσον προς τή δυσχερείς τής άντιλή- j ισχυρών απογόνων, οίαι είνε ή ευπορία καί
ψεως τών επιστημονικών ζητημάτων έπιπροσκαί εύζωια, τί άλλο πράττουσι τ ά
βακτή
τίθεται καί αυτή ή τών ε'πιστημ.όνων αμφιβο
ρια ή νά συντελώσι πρός καθαρισμ,όν τής άνθρωλία, διότι πολλά είσέτι άλυτα καί αινιγματώδη
πότητο; άπό τών ασθενών καί καχεκτικών α τ ό 
φαινόμενα κυμαίνονται εντός έπιστημ-ονικών συ
μων, φειδόμενα μεταξύ τών πολλών μόνον τών
ζητήσεων καί αμφιβόλων πειραμάτων.
καταλλήλων πρός ζωήν καί διάδοσιν τού είδους:
Είπομεν προ ολίγου οτι τά ατελέστατα ταύτα
Ό περί ύπάρξεως άγών, συντελών εις τήν έπιβίόντα εΐνε τά προκαλοΰντα τά μολυσματικά τού
ωσιν τών άρμ.οδιωτέρων καί προσφυέστερων προ;
ανθρώπου νοσήματα. Πας τις λοιπόν δικαιούται
τού; όρους τής ζωής ατόμων καί εις τήν τελειονά θεωρήσν) τ ά βακτήρια ώς τούς μεγαλητέρους
ποίησιν τών ζωικών καί φυτικών γενών, γίνεται
εχθρούς τής ανθρωπότητας, ώς τάς πληγάς καί
καταφανής καί εις τόν άνθρωπον άναπτυσσομ.έτάς μάστιγας, αϊτινες κατά καιρούς αναφαίνον
νων τολν επιδημιών. Έ κ τών βραδύτατα πολτα ι, όπως δεκατίζωσι τό ανθρώπινον γένος. Ποια
λαπλασιαζομένων ζώων, σχετικώς πρός άλλα,
σύγκρισι; υπάρχει μεταξύ τών θυμ.άτων, άτινα
έν εινε καί ό άνθρωπος. Έν τούτοις ό αριθμός
πίπτουσι κ α τ’ ε”τος βορά τού λέοντος , τής τίτών ανθρώπων χώρας τινό; διπλασιάζεται έν
γριδος, τού κροταλίου ή τής έχίδνης, απέναντι
διαστήμ.ατι 25 έτών. «Έ ά ν δέ ύποθέσωμεν,»
τών θυμάτων, άτινα στέλλει εις τόν άδην ή όλέγει ό Δάρβιν «ότι ό πολλαπλασιασμός ούτο;
έξηκολούθει προοδευτικώς έπί χίλια μ.όνον έτη, ή
πιδημία τύφου μολυσμ.ατικού εις τινα χώραν; Καί
τί εινε οί νεκροί, οί πίπτοντες εις μυριόνεκρον
γή ημών δέν ήθελεν έχει κατά γράμ.μ.α ποσώς
μάχην, απέναντι τών τάφων, οϊτινες ανοίγονται
χώρον διά τούς λ.οιπούς απογόνους.» Ό διά τών
έν διαστήματι μηνών τινων κατά την έκρηξιν
μικροοργανώσεων τούτων λοιπόν θερισμ.ός τών
τής χολέρας ; "Αν ύπό τής εύλογίας άπέθανον
ανθρώπων κατά μυριάδας, οσω καί άν είνε σκλη
μόνον έν Μεξικω έν ένί εντει τρία έκατομμύρια
ρός καί απαίσιος διά τάς έκάστοτε γενεάς τών
ανθρώπων, ή δέ ευλογία παράγεται διά τών άοθνητών καί τά καθέκαστα άτομα, είνε όμως α 
ράτοιν τούτων όντων, τις δύναται νά μη θεωναγκαιότατος νόμος, όπως ποτέ έν Σπάρτη ό
ρήση άπελπις τάς υπάρξεις ταύτας ώς
τούς
κρημ,νισμός τών καχεκτικών καί αναπήρων πρός
φρικωδεστέρους καί ύπουλοτέρους έχθρούς, οϋς
πλάσιν υγιούς καί πλήρους ζωτικότητος φυλ,ής.
φέρει έπι τής έπιφανείας αυτής ή γήινος σφαίρα;
Νόμ.ος σκληρός, άλλα σωτήριος.
Α λλ’ άφ’ ετέρου είνε γεγονός αυταπόδεικτον,
***
οτι άνευ τών όντων τούτων ούδεμία ψυχή ζώσα
θά ύπήρχεν επί τής γης. "Α π ασα έν γένει ή ε
Τ ά βακτήρια, πολυειδή καί πολυποίκιλα όν
νόργανο; κτίσις άμα τών βακτηρίων καταστρετα , έβαπτίσθησαν μέχρι τούδε καί έκλήθησαν
φομένων θά έπαυε πάραυτα ύπάρχουσα, διότι
διαφόρως. Οί μέν έκάλεσαν αύτά μικρόβια, άλ
αί οργανώσεις αύται είνε αί ποοκαλούσαι τήν
λοι μιχροοργανώσεις, άλλοι βαχί.ΙΛους, έτεροι
σήψιν καί τήν άποσύνθεσιν. Τί δέ θά έγίνετο
όοη'ιχια. ’Απέναντι όμως όλ.ων τούτων τών ονο
ή ζωή άνευ σήψεως ; Όγκοι πελώριοι έκ ξύ
μάτων έπεκράτησε το γενικόν όνομ.α βακτήρια
λων καί φύλλων τών δασών μή σηπόμενοι θά
ή σχιζομύχητες, άνεπιτυχές δέ καί ούτε λογικατεκάλυπτον τήν ξηράν μέχρι τών κορυφών
κώς ούτε γλ,ωσσικώς όρθόν είνε τό ύπό τών
τών όρέων οί ωκεανοί καί αί πεδιάδες καί άγάλλων είσαχθέν μικρόβια.
π ασα έν γένει ή ξηρά δέν θά ήδύναντο νά έΤ ά βακτήρια άνήκοντα πάντα εις τό ρυτιπαρκέσωσιν εις τήν σωρείαν τών πτωμάτων τών
χου βασίλειον, όντα γνήσια ιρυια έκ τών άτεζώων καί τού ανθρώπου, άτινα μή σηπόμενα θά
λεστέρων τής φυτικής κλίμ.ακος, έσπουδάσθησαν
συνεσωρεύοντο, χωοί; νά καταλίπωσι σπιθαμήν
καί σπουδάζονται κυρίως ύπό τών βοτανικών.
γης κε/ήν πρός υπαρξιν άλλου όντος. Πού ήθελε
Επειδή δέ προκαλούσι τάς νόσους καί ανευρί
σταθή ή ζω ή , άν μ.ή τά βακτήρια έσάρωνον , σκονται έπί καί έντός τών νοσούντων ανθρώπων
άπό τής έπιφανείας τής γής τά λείψανα τών ύ- | καί ζώων, γίνονται -κατά δεύτερον λόγον άντιπάρξεων ;
κείμενον τής έρεύνης τών παθολόγων. Ενταύθα
’Απέναντι όμως τών υπηρεσιών τούτων, άς | σκοπούμ.εν νά παρακολουθήσωμεν τούς πρώτους
προσφέρουσιν ήρΐν τά βακτήρια, άσκούσι ταύτα
εις τάς ερεύνας αυτών καί ίδωμεν τούς εχθρούς
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τούτους ημών καί φίλους έγγύτερον, άπό βοτανι
κής άπόψεως, κατά τάς νέας ιδέας αϊτινες πρό
όλιγίστων έτών άνεπτύχθησαν έν τη κυρία χ ώ 
ρα τής έρεύνης τών όντων τούτων, έν Γερ
μανία.
Έ κ τών φυτών, άτινα καλύπτουσι τήν επιφά
νειαν τής γής, τά μέν εινε ευμεγέθη καί ορατά,
τά δέ μικρά, μικρότατα, μέχρις άοράτου μεγέ
θους διά τών γυμνών άμ.ών οφθαλμών. Εκ τών
τελευταίων δέ τούτων, τών καλουμένων μικροσχοπιχών φυτών, τά μέν είνε πράσινα, πλήρη
τή ; χρωστικής πράσινης ουσίας, ήν καλούμεν
χλωροφύλλην, καί ή ; βρίθουσι καί όλα τ ά πρά
σινα φυτά τών δασών καί τών πεδιάδων, τά
δέ είνε άχροα καί στερούνται έντελώς χλωροφύλ
λης. Τ ά πρώτα τών μικροσκοπικών τούτων φυ
τών άνήκουσιν εις τά ψύχη, είνε πράσινα καί δύναντσ.ι διά τής χλωροφύλλης νά τρέφωνται άφ’
εαυτών, τ ά δ έ δεύτερα,στερούμενα χλωροφύλλης,
δέν δύνανται νά παρασκευάσωσι τήν τροφήν αυ
τών καί έπομ.ένως παρασιτούσιν έπί τών σω μά
των έπί τών όποιων άναβλαστάνουσιν ή έντός τών
υγρών έν οις άναπτύσσονται. Τ ά δεύτερα ταύτα
μικροσκοπικά φυτά καταλέγονται εις τού; μ ύ

κητας.
Ή λέξις μύχητ εις τήν Βοτανικήν δέν σημαί
νει μόνον τά ευμεγέθη φυτά, τ ά φυόμενα επί
τών άγρών ή έπί τής κοπριάς καί τών σηπομένων δένδριυν, ήτοι τά ύπό τού λ,αού γενικώς καλούμενα μανιτάρια, άλ λά πάντα έν γένει τά
φυτά όσα δέν περιέχουσι χλωροφύλλην καί τρέ
φονται παρασιτικώς. Τοιαΰτα δέ είνε έν παραδείγματι όλα τά είδη τών εΰρώτων (μούχλαις),
άτινα αναφαίνονται έπί τών σηπομένων καρπών,
έδεσμ.άτων, γλυκυσμάτων κ.τ.λ. δεύτερον πλή
θος νοσημ-άτων άναφαινομένων έπί τών φυτών,
οίον ή κοινή νόσος τών αμπέλων, ή νόσος τών
άγριων καί ημέρων μ.αλαχών, πολλαί νόσοι τών
δημ,ητριακών καρπών καί πλήθος άλλο ασθε
νειών τών όπωροφόρων καί χρησίμων δένδρων,
ας μόνον διά τού μικροσκοπίου άναγνωρίζομεν ώς
μύκητας, τέλος δέ όλαι αί φυτικαί οργανώσεις
αί ζώσαι έντός τών ύγρών τού γλεύκους, τού
όξύνου οίνου, τού όξύνου γάλακτος κτλ. καί προκαλούσαι τάς μ.εταβολάς τών ΰγοών τούτων.
Εις τούς μύκητας τούτους τέλος άνήκουσι καί
τά ’.προσκοπικά όντα, άτινα, ώς εϊδομ.εν ανω
τέρω, άσκούσι σπουδαίας δράσεις έφ' όλης τής
οργανικής κτίσεως, καί άτινα, άφ’ ης ήρχισαν
σπουδαζόμενα,έκίνησαν τό παγκόσμιον διαφέρον,
ήτοι τά βακτήρια.
Πριν ή χωρήσωμεν εις έρευναν τών μορφών,
τή ; φυσιολογίας καί τής ιστορία; τ ή ; άναπτύ
ξεως τών βακτηρίων, ανάγκη νά ίδωμεν έν οίονδήποτε βχκτήριον διά τών Ιδίων ήμών όφθαλ-
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μών. Δυστυχώς όμως δέν έπαρκούσι πρός τούτο
τά ήμέτερα οπτικά όργανα.
Τούτου ένεκα καταφεύγομεν εις τήν χρήσιν με
γεθυντικών οργάνων, ήτοι καλών μ.ικροσκοπίοιν.
Λέγοντες δέ τούτο δέν έννοούμεν οτι θά φέροιμεν
τόν αναγνώστην εις τήν δύσβατον καί εις τά ;
γνώσεις αυτού όλως απρόσιτον χώραν τών μα
κροσκοπικών έρευνών, άλλ' άπλώς παρουσιάζοντες
εις αύτόν ολίγα δείγμ.ατα έκ τού άπεράντου τού
του πεδίου καί δεικνύοντες αύτά δι' ολίγων εικό
νων καί δι' άδρομ-ερούς περιγραφής θέλομεν προπροπαρα σκευάσει αύτόν πρός κατανόησιν τών ζητημ.άτων, άτινα συνδέονται πρός τόν βίον τών
βακτηρίων καί τήν άνάπτυξιν αυτών, σχετίζον
ται δ έ στενότατα καί πρός τόν ήμέτερον βίον.
Ούδέν ευχερέστερου νά εϋρωμεν πρός σπουδήν
βακτήρια,διότι,ώς είπομεν άνο>τέρω,τάόντα ταύτα
είνε παρόντα απανταχού. Πρός τούτο λαμ-βάνομεν άγγεϊον πλήρες υδατος, (ιίπτομ.εν έντός ολίγα
χόρτα ξηρά, φύλλα, άχυρα κτλ. καί άφίνομεν
τό ύδωρ ήρεμον έν καταλλήλω θερμοκρασία
(περί τούς 35°C . ). Μετά δύο ημέρας έπί τής
έπιφανείας τού υδατος παρατηρούμε·; σχηματιζόμ.ενον λεπτότατου στρώμα έπιπάγου (τσίπας), δν
διασπώμεν ευχερέστατα διασείοντες διά πτερού
ή διά τού δακτύλου, καί δν ευκόλως άναγνωρί
ζομεν ώς συνιστάμενον έκ βλεννώδους ουσίας. Εάν
νύν λάβοιμεν σταγόνα έκ τής έπιφανείας τού ύδατος τούτου μετά μικρών μ,ορίων έπεπάγου και
θέσωμεν ύπό τό μικροσκόπιον, βλέπομεν ότι αυ
τή πλήν έγχυματικών τινων μεγάλων ζωϋφίών,
κινούμενων τάχιστα διά τού δρωμένου πεδίου,
βρίθει καί έκ σωματίων προμήκων, κυλινδρικών,
σκοτεινών, σμικροτάτων, τεταγμένων κατά ομά
δας παραλλήλους ή μ.ή, δονουμένων δέ έν τή
αυτή θέσει π αλμ ω δώ ς. Τ ά σω μάτια ταύτα, ά 
τινα παριστάνει ή είκών 1 διακοσιάκις μεμ.εγεθυσμένα , ώς φαίνονται ύπό τήν ϋαλον τού μικροσκοπίου,εί
νε τά βακτή
ρια, άτινα κα
τά έκατομμύ
ρια αποτελού
σε τόν έπίπαγον τού ύ δα τος ούτινος
τμ.ήμ.α φαίνε
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Εϊκ. 1. ΒάκιΜ.ο;

ό

λιπτοφυης

( Ba-

cillus subtilis).

ται έν τή πρόςτ’άριστερά είκόνι, καί άτινα εις τήν
περίστασιν ταύτην τού υδατος μ,ετά χόρτων εί
νε ίδιάζοντα καί ονομάζονται βάχιΛΛοζ ό Λε
πτοφυής (B a cillu s su b tilis).
"Οποί; νοήσωμ.εν τήν σμικρότητα τών μακρο
σκοπικών τούτων όντων φχντασθώμεν ράβδον ένό;
μέτρου μακράν, εΰθεΐχν καί κυλινδρικήν, σμικρυνομένην καί λεπτυνομένην άναλόγως μέχρις ού
ι "i » r e · *ΓΓ.ι » Τ Λ »ί II ίΤ Λ Μ Ι
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όάβδος θέλει είσθαι εισέτι καταφανώς όρατή,
Εαν αρως φαντασθώρεν τό εν τούτο χιλιοστόν
σρικρυνόρενον ρεχρις ού λάβ^ τό ρήκος ένό; χιλιο
στού τοϋ χιλιοστού τού ρέτρου,ήτοι ένάς ρικροχιλιοστορίτρου,λαρβάνορεν ιδέαν τοϋ ρήκους τών ί>αβδίων τούτων, άτινα, κατά έκατορρύριχ πλησίον
άλλήλων κείμενα, πάλλονται άδιχλείπτως έντό;
τής βλεννώδους ούσίας τού επιπάγου.
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τά ήρίση τοϋ βακτηρίου έν τ ώ ρεταξύ αυξάνον
ται, ρ-έχρις ού έκαστον λαβή διπλάσιον ρεγεθος*
στενούται τό όλον έν ρέσω, αί δύο πλάκες τού
διαφράγρατος χωρίζονται εντελώς, άποστρογγυλοϋνται κ ατά τήν ε'ςω αυτών επιφάνειαν, ούτω
δέ αντί ένάς έχορεν νύν δύο ίσορήκη βακτήρια,
άπτόρενα άλλήλων. Ούτος εΐνε ό εις τρόπος γ ινέσεως τών βακτηρίων, ό διά μερισμού η σχισμον, ένεκα τούτου δέ έκλήθησαν τά βακτήρια
καί σχιζομύχητες ή σχιστομύχητες-

Τοιχύτχ φαίνονται ήρϊν τά φυτικά τχύτα
π λάσρατα ϋπό τούς
ή αετέ ρους όφθαλρούς,
Έν τή καταστάσει ταύτη τής άνχπτύξεω;
ζώντα, κινούρενα καί
Βχκίλλου τοϋ ρεγαθηρίου είνε πολύ σπάνιον νά
έκτελοϋντχ όλα; τάς
διακοίνωρεν καί διά τής ρεγαλητέρας αύτοϋ
λειτουργίας τής ζω 
ρεγεθύνσεως έτερόν τι. Έάν ορως έπιστάςωρεν
ής. Χωρήσωρεν νυν
έπ’ αυτού ώρισρένας χρωρατιστικάς ούσίας καί
έν βήρχ περαιτέρω
ρεταχειρισθώρεν διάφορα χηρικά ύγρά,έν τή χηκαί θεωρήσωρεν τόν
ρική γλώσση όνοραζόρενα άντιόραστήρια, βλέδ ρόρον τής άναπτύπορεν ότι έκαστον τών δύο βακτηρίων, άτινα
ξεως ριάς των όρεϊχορεν προ όφθαλυ ών, συνίσταται έκ 5 άρθρων
γχνώσεων τούτων .
Ειχ. 2. Βάχ.λλος τό μεγαβήή τρ η ρά τω ν , όπως δεικνύει ή ε’.κών 2 έν γ, καί
ΙΙρός τούτο έκλέξω- ριον. ι ’Ά λ υ σ ι; βακτηρίων
ό
’ τι έν έκάστω τρήρατι το πρωτόπλασρα άπομιγεΟνσμίνων. Άρ:σιερό9·ν ταΰρεν έτερον είδος βα τη,- ζεϋγ·.ς βακτηρίων ίν τή άχμή
σφαιρούται. Εις τήν περίστασιν ταύτην τό β α 
κτηρίου έκ των ρε- τη; αυξήσεω; αντοϋ. γ Πεντακτήριο·/ συνίσταται έκ πέντε χ.υττάρων, ώς ονογχλη τέρων, άνχ π τυσ- χυτταραν ρϊβίίον τροπαρασχευράζονται ε’.ς τήν Βοτανικήν καί τήν Ζωολ.ογίαν
αζόμεναν εϊ; σηορ.',γονίαν. δ Ι?ασορένου εντός άφεψή- ,χτηοιον ηποριογόνον. ε Ιϊαχτηρίον
οί βώλοι τοϋ πρωτοπλασρατος οί κυκλούρενοι
ρχτος φύλλων λ ά  τεΐν,-ω;, ί , ¿ , Ια/ηματίαΟηααν
ύπό ρερβράνης, ρέ ρόνην τήν διαφοράν ότι έντρία σπόρια- τό 5ν των κυττά
χανων καί ένεκα τοϋ
ταϋθα δεν φαίνεται έτερον, σπουδαιον έπίσης συ
ρων εμΕΐνιν αγανσν. *Δρ’ στΕρεγέθους αυτού κλη- ρόΟιν τούτου 2 σπόρια ανευ
στατικόν τών κυττάρων, ό πυρήν, ον διακρίνοθέντος /?«*{ έ.έοο γο μεμβράνης. Πλαγίω; τούτων άρρεν εις τά ζωικά καί φυτικά κύτταρα τών τεβλασττ,ΟΕως σπορίων μετά
μεγαθή{>ιο>· (βίΐοΗ- μιμίράνης.
λειοτέρων ίντων.
Ιιιβ Μΰ ίαΒιβΓΐιιηη
Μέχρι τής στιγρής ταύτης τά βακτήρια κι
Ό. Β.). Ή είκών 2 παριστάνει ήρϊν τοιαύτα
νούνται παραδόξως. Είνε δέ εν τών ώραιοτέρων
όαβδίχ διχκοσιχκις (/.έν καί πεντηκοντάκις
θεαράτων νά βλέπ-ι-, τις τάς ¡/.υριάδας τών ατε
έν α ρερ.εγεθυσρένα, έξακοσιάκις δέ εν δ γ καί ε.
λέστατων τούτων φυταρίων δονουρένας άδιαλείΓά πρώτα (α ) είνε χύτά τα ϋ τα τά βακτήρια
πτως. Τό όπτικόν πεδιον βράζει, ώ ς θά έλέγαέν τή τελεία καί πλήρει χυτών αναπτύξει Είνε
ρ.εν κοινώ:, ύπό το ρικροσκόπιον. Ο ρη γνωρίύε άλλχ··τοειδή τό σχήρα, έλαφρώς έν ρέσω κεζων δέ άπ ατάται ύπολ.αρβάνων αύτά ώς ζ ω ά 
κχρρένχ, καί τιθέρενα πλησίον χλλήλων σχηρια, διότι έπικρατεϊ είσέτι παρά τοϊς πολ,λοίς
ρχτίζουσιν άλϋσους συνεχείς ή διακεκορρένας,
ή έσφαλρένη γνώρη ότι τά φυτά στερούνται εν
ελικοειδεί; κατά τό ¡/.άλλον ή ήττον. 'Εκαστον
τελώς κινήσεως. Έ καστον ραβδίον τών βακτη
τών ^αβδίων τού τω ι κυκλούτχι έξωθεν ύπό ρερρίων τελεί διττήν κίνησιν, διότι ενώ στρέφεται
βράνη; λεπτής, ένδοθεν δέ είνε π/.ήρες ουσίας
διηνεκώς περί τόν κατά ρήκος αύτού άξονα, τε
κοκκώδους (είκ . 2 αριστερόθεν τώ χ ) όροίχς την
λεί άφ’ ετέρου καί κυκλικήν περιστροφήν διά τού
χηρικην σύστασιν προς τό πρωτόπλασμα, ήτοι
ενός αύτού άκρου, τοϋ ετέρου ρένοντος έν ρια καί
προς ουσίαν δροίχν προς τό λεϋκωρχ τών ώών.
τή αυτή θέσει, ουτω δέ διατέρνει τό ύδωρ κωΉ ούσία χύτη ενταύθα καλείται μυχοπρωτεΐνη,
νοειδώς, ή καί τά δύο αύτού άκρα τελοϋσι κυ
έκ τοιχύτης δέ ούσίας, πχρηλλαγρένης, συνίστακλικήν κίνησιν, τοϋ ρέσου τής ράβδου ρένοντος
ται και ή εϋκχρπτος κχί εύέκτχτος τών ρ α 
σχεδόν ακινήτου, ουτω δέ τό όδωρ διετερνεται
βδίων ρερβράνη. ΙΙ>ρατηροϋ/τες βχχτήριον τοι
κατά δύο κώνους, έφαπτορένους άλλήλων διά
οϋτον ¡/.ακοόν χρόνον, επί ώρας ίίλας, βλέπορεν
τής κορυφής αύτών έν ρέσω τοϋ βακτηρίου.
έν τέλει έν ¡/.έσω της όροειδοϋς ταύτης κοκκιόΙΙλήν τούτων ό ρ ω ; τών δύο κινήσεων τ ά β α δου; λευκωρχτώδου; ούσίας άνχφαινόρενον ίια | κτήρια ρεταβαίνουσιν ήρέρα καί βραδέως καί άπό
φραγρχ τι, δι’ ού το ραβδίον χωρίζεται εις δύο
| τόπου εις τόπον κατ’ άορίστους διευθύνσεις.
ήρίση.(Είκ.2. αριστερόθεν τώ α). Τό διχφρχγρα
Αί κινήσεις αύται τών βακτηρίων άρχοντχι
τούτο ρετά βρχχύν ε"τι χρόνον χωρίζεται εις δύο
νά γίνωνται βραδύτεροι άρα -χωρισθέντος τού
πλάκας ρ.όλις «φχπτορένας άλλήλων. ’Ενώ δέ
ενός ραβδίου είς πέντε ή πλείονα τρ ή ρ χ τα ή
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άρθρα, ήτοι όταν τά βακτήρια είσέρχωνται είς
την περίοδον τής σποριογοτίασ αύτών. Διότι
πλήν τής διά διαιρέσεως γενέσεως αύτών ε”χουσι
καί έτέραν, τήν άιά σπορίωτ. Έν ρέσω δηλ.
τοϋ πρωτοπλάσρατος έκαστου άρθρου αναφαί
νεται κόκκκος τις στίλβων πλεϊον τών άλλι-ν
(διότι τό πρωτόπλασρα είνε κοκκώδες) ούτος δε
ρεγεθύνεται έφ’ ικανόν καί λαρβάνει σχήρα προρηκες. οίον παρισταται έπί τής είκόνος 2 έν δ καί
ε. Αύξανορένου δέ τοϋ κόκκου τούτου τς προ>τόπλασρα γίνεται ΰδροφαές καί φθίνει, οϋτο> δέ
έκτός τής ρερβράνης τών κυττάρων αναφαίνε
ται διαυγάζον οπόριοτ , ρικρότερον ολίγον τοϋ
ρήκους τού όλου κυττάρου, κατά τό έν δέ τρί
τον στενότερον. "Ολα τά κύτταρα ενός ^αβδίου
δέν παράγουσι καί σπόρια, διότι τινά ρένουσι
στείρα.
Τών σπορίων σχηρατισθέντοιν έν τινι όαβόίω
καί ή βραδεία κίνησις παύεται όλως, έπέρχεται
ό θάνατος τού βακτηρίου, ή δέ ρερβράνα ρικνούται τό κ α τ’ άρχάς περί τά σπόρια,είτα δέ
διαλύεται είς βλένναν. Ά τοξηραινορένου τοϋ
ύγρού έν φ εϊχορεν τά βακτήρια, ρένουσι τά
σπόρια άβλαβή, είσδύοντα δέ έντός ετέρου ύγρού
όροίας φύσεως καί άναδιυγραινόρενα άρχονται
άναβιοϋντα, ένω τά πλεΐστα τών βακτηρίων,
άτινα δέν παρήγαγον ποσώς σπόρια, ούδολως
κινούνται, είνε νεκρά. Έ άν τά σπόρια έκαλύπτοντο τυχόν ύπό τής ρερβράνης τών βα κ τη ρίων,διαρρηγνύουσι ταύτην, άν δέν είχεν ήδη ρετκβληθή είς βλένναν, ρεγεθύνονται καί έπιρηκύνοντα;, ουτω δε ρετά 8— 12 ώρας φθάνουσι
τό ρέγεθος τών πρώην βακτηρίων άφ’ ών παρήχθησαν, τουτέστι γίνονται πάλιν ικανά, όπως
διαιρεθώσι διά διαφραγράτων καί παραγάγοισι
νέα σπόρια.
Τοιαύτη συντόρως είνε ή πορεία τής άναπτύξεως ήν διατρέχει Βάκκιλος τό ρεγαθήριον
άπό τής γενεσεως αύτού ρέχρι τής σποριογ/νίας. "Η δη ρίψωρεν τό βλ έρ ρ α ήρών καί έπί
τής λοιπής σπείρας τών βακτηρίων καί θεωρήσωρεν γενικώς τάς διαφόρου; αύτών ρ.ορφάς καί
τά είδη.
["Επεται συνέχεια].
Σ π .
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πιτυχίας, τούτο ούδόλω; έφάνη ήρϊν παράδο
ξον. Οί άνθρωποι άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων ένησχολοϋντο είτε ίς άνάγκης είτε έκ περιεργίας έκ τών έπί τού όρίζοντος φαινορένων νά
όρίζωσι τό ποιόν τής ήρέρας καί τόν καλόν ή
κακόν χειρώνα. Έ ν Ίουδαία έγνώριζον τάς εύ·
δίας ή βροχερά; ήρέρας έκ τών έπί τού όρίζον
τος φαινορένων σηρείων κατά τήν ανατολήν καί
τήν δύσιν τοϋ ήλιου. Διό καί ό Ιησούς έπιπλήττων αύτούς έλεγεν «Όψίας γινορένης λέ
γετε· ενόΐα: πυρραζει ( = πυρρός, κόκκινος) ό ούρανός. Καί πρωί (λέγετε): Σήμερον χ ειμ ώ ν
πυρραζει γάρ στυγνάζοιν ό ουρανός».
Οί πρόγονοι ήρών ήσαν περί ταύτα ίσως οί
ράλιστα άσχολούρενοι, ώς ραρτυραϋσι καί αί
σωζόρεναι παροιρ-ίαι. Γνωρίζοντες έκ πείρας Οτι
ό Καικίας (Β Α) συνήγε τά νέφη ελεγον
"Ελχων

ί? ’

έαυιόν ώς περ 6 Καιχία; νέφος.

Ό δέ Πλούταρχος παρατ-ηρει- β Ώ ς γάρ ό Κ αι
κίας τά νέφη, καί ό φαύλος βίος έφ’ έαυτόν ελκει τάς λοιδορίας.»
Γνωρίζοντες ωσαύτως ότι ρετά χιόνα καί πά
χνην επέρχεται όρρητικώςδ νότος ε'λεγον·
ΦιλεΓ δε νότος μετά πάχνην.

Έ κ πείρας γνωρίζοντες ότι ό νυκτερινός βορ
ράς δέν διαρκεί πλέον τών τριών ήρερών ε'λεγον
Ουηοτε νυχτερινός βορέας τρίτον ίχετο φέγγος.

Έ κ πείρας γνωρίζοντες ότι ό βορράς έν άρχή
είνε όρρητικός, ό δέ νότος, όταν παύγι, συνεβούλευον νά πλέωσιν
άρχομένου τε νότου και Ιήγοντος βορέχο.

Τής παροιρ,ίας ταύτης χρήσιν ποιούνται
οι ήρετεροι ναυτικοί συρβουλεύοντες

καί

Γέρω βοριά αρμένιζε
χαι νότο παληκ^ρ».

διά ρευ τοϋ γέροντας έννοούντες, ώς νορίζορεν,
τόν λήγοντα, διά δέ τοϋ παληκαρίου τόν άρχόρενον.
Έν Κνίδω καί 'Ρ ό δ ω έγνώριζον οτι ό ρ.έν Αίψ
|ΝΔ| ταχέως ρέν συνάγει τάς νεφέλας, ταχέως
δέ διασκορπίζει αύτάς καί αϊθριον ποιεί καιρόν,
ό δέ Ά ργέστης (Β Δ) συνάγει τάς νεφέλας, διό
καί έλεγον
Λίψ άνεμος ταχύ μέν νεφέλας, ταχύ V α'ίρια ποιεΓ,
Άργέσττ, δ* άνέμω πασ* επεται νεφέλη.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Τ Ο Υ ΚΑΙΡΟΥ

ί
Ε πειδή δέ έκαστη χώρα ίδια έχει σηρεΐα
τών καιρών, ό Θεόφραστος συρβουλεύει νά προ"Ο,τι έγραψεν ό κ. Δηρητριάδης γινόρενον έν
σέ-χη τις όπου άν εύρίσκεται. Εντεύθεν καί κατά
τή έαυτού πατρίδι, τή Σκιάθω, ότι δηλαδή οί
άπόραχοι τών έρποροπλοιάρχων έκάστην πρωίαν ί τόπους υπήρξαν αγαθοί άστρονόροι. Ούτως έν
Μηθύρνη τής Λέσβου ό Ματρικέτας έποιεϊτο τά :
πριν ή ρεταβώσιν είς τάς έργασίας των συνέρ
άστρονορικάς
αύτού παρατηρήσεις απο τού ο
χονται έν τή πρό τής έκκλησίας πλατεία καί έρούς
Λεπετύρνου*
έν Τενεδω ό Ιύλεόστρατος άπό
πισκοπούντες άπό τού υψηλού τούτου σηρείου το
τής
έν
Τροία
"Ιδης·
ό δέ Φαεινό; έν Άθήναις
άνατολικόν ρέρος τού όρίζοντος άποφαίνονται
I
άπό
τού
Λυκαβητοϋ
συνεΐδε τάς τροπάς. Εκ
περί τοϋ ρέλλοντος καιρού ρετά πιθανότητος ε

»
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τών παρατηρήσεων τοϋ Φαεινού ό περιώνυμος
Μίτων 6 ‘Αθηναίος ωφεληθείς συνέταξε τόν ά π ’
χύτου όνομασθέντα Μετώνειον κύκλον η έννεα-

χαιό εχαετηρίόα.
Το παρατηρητικόν τών αρχαίων δέν κατέλιπεν ημάς τού; απογόνους αύτών. ’Εντεύθεν εί;
πάσαν χώραν και εί; πάν χωρίον οί ποιμένες καί
(,ί γεωργοί καί οί ναύται είνε έμπειροι τών ση
μείων τοϋ καιρού. ‘ Ενταύθα, έν Ζακύνθω, ώς προ
γνωστικόν σημείον Ν . Α . άνεμου έχουσι τά έπικαθήμενα νέφη έπί τού Σκοπού, κορυφής Ν. Α.
τής πόλεως βουνού, ον οί αρχαίοι έκαλουν "Ε λα
τόν. Διά τούτο όταν βλέπωσι τόν Σκοπόν ύπό
νεφών κεκαλυμμένον λέγουσιν ·
Ό Σχοπό; χαπόλωμίνος,
με Σιρόκ' είνε πιασμένος.

Καί τ ω όντι, όταν ό Σκοπός εχη νέφη, προμηνύει άνεμον καί βροχήν η αύθημερον ή μετά
τρεις ημέρας. "Οταν πνέη ό Λίψ (Γαρμπής), φέ
ρει βροχά; διακεκομμένα;, διό καί λέγουσιν εν
ταύθα·
αγαπάω τόν Γαρμπή,
γ:ατ\ βρέχε. και κρατβΤ.

‘Αλλαχού όταν μετά άστραπάς καί βροντάς δέν
πνέη ό βορράς, έρχεται καθαρός νότος, διό καί
λέγουσι
αστραψε κ* εβρόντηαε
χνι δεν εδόρρη«,
καθάριος νότος.

Διά τί λέγεται έν Τρικάλοις τής Θεσσαλίας,
αν βρέξ’ ή 'ΓΙαπαντή
σαράντα 'μέρχις δέν χρατ,Γ,

άγνοούμεν.
"Οτι δ έλληνικός 7,αός έν γένει είναι παρατη
ρητικός τών σημείων τού καιρού, καταφαίνεται
καί έκ τής κοινότατης παροιμίας
Ή ήμέρα ή χαλή
φαίνετ* άπό τδ πρωί.

ΙΙερί πολλών άλλων προγνωστικών σημείων
άπό τών χρόνων τού 'Ησιόδου παρατηρηθέντων
καί ύπό τού Θεοφράστου έν τ ω περί 'Ανέμων
καί έν τ ω περί σημείων ύόάτων καί πνευμά
των χαΐ χειμώνων χαΐ εύάιών άναγραφομένων καί την σήμερον έτι παρκτηρουμένων καί ίσχυόντων ίσως θά διαλάβωμεν άλλοτε.
Έ γ Ζ α χ ν τ θ ύ τΤ) { 8 Ά π ρ ι Μ ι ι υ

{8 8 6 .

ΚοΝετ. Νεετοριδηε.

Κατά το τελευταίου μηνιαΤον δελτίον τής δημο
τικής άπογραοής τών ΙΙαρισίων, α! γεννήσεις έν τοΐς
τμήμασι τής μεγα/.οπόλεως, έν οίς οικοϋσ: πτωχοί,
είναι πενταπλάσια: περίπου τών έν τοΤς μτήμκσι τοίς
οΐκουμένοις ΰπο πλουσίων.

Ι Α

Ο ΒΙΣΜΑΡΚ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΕΙΑ
'Εν τινι γερμανική έφημερίδι έδημοσιεύθη ή
έπομένη διήγησις περί τής άφορμής, ήτις παρώρμησε τόν Βισμαρκ νά προβή εις κατάργησιν τών
χαρτοπαικτείων έν ΓΙρωσσία.
Έ ν έ'τει 1 86 5, λέγει, εύρίσκοντο έν τοίς λουτροϊς τού Βάδεν πλεϊστοι έπιφανεΐς εύπατρίδαι
καί πολιτευταί καί διπλωμάται, ών ή παρουσία
προσειλκύετο καί άλλο μέγα πλήθος ξένων. Αί
αίθουσαι τοϋ χαρτοπαιγνίου ήσαν πάντοτε μεσταί κόσμου, πλήν δέ τών έξ επαγγέλματος
χαρτοπαικτών προσήρχοντο έκεϊσε καί πολλοί
άλλοι, είτε όπως παίξωσι καί αύτοί, είτε πρός
θέαν τών παιζόντων. Έν τούτοις διακρίνετο άνήρ τις μεγα7.όσωμος καί βαρύς τό ήθος, φορών
στενόν μανδύαν φαιού χρώματος καί πίλον μ α
λακόν πλατύγυρου. ΤΗτο οΰτος ό Βισμαρκ, πρόε
δρο; τότε τοϋ πρωσσικού υπουργείου. Πολλάκις
έπλησίαζε καί ό Βισμαρκ εί; τήν τράπεζαν τού
χαρτοπαιγνίου, καί, ώς προδήλω; ειραίνετο, όπως
διασκεδάζη τήν κατέχουσαν αύτόν άνίαν, έθετε
πέντε είκοσάφραγκαέπί ένός παιγνιοχάρτου· άλλ'
ουδόλως μερίμνων περί της τύχης αύτών, έξη—
κολούθει άταράχω ς τόν περίπατόν του έν τή αι
θούση. καί έπανήρχιτο μετά τινα λεπτά ϊνα ιδη
άν έκέρδησε ή ε”χασε· άν είχε χάση, έθετεν άλλα
πέντε είκοσάφραγκα, ούδέποτε όμως ε’πανελάμξανε τρις τό παιγνίδιον.
Μίαν τών ημερών ήλθεν εις τό χαρτοπαικτείον
νέος τις εύπατρίδη: έκ τής Βορείου Γερμανίας
μετά τής νεαρά; καί περικαλλεστάτης συζύγου
του, ήν προ ολίγου χρόνου είχε νυμφευθή. Ούτος
μετέσχε τού παιγνιδιού μετά τηλικαύτης τόλμης
ώστε διήγειρε τήν γενικήν π 3ριέργεικν. Κ α τ ’
άρχάς ή τύχη έφάνη εϋνους πρός αύτόν, άλλά
μετ’ ολίγον έτράπη κατ’ αύτού, καί έχασε μεγά
λα ποσά' όσον ομως πλειότερον έχανε, τόσον ηύξανε καί τό έπίθεμα. Εί; μάτην προσεπάθει νά
άποτρέψη αύτόν ή σύζυγός του. ’Εκείνος έμενεν
άκαμπτος καί έςηκολούθει μανιοιδώς τό παιγνι
διού. Ή σύζυγός του ίκέτευεν αύτόν, προσεπάθει
νά τόν σύρηέκτό; τής καταχθονίου αιθούσης, τό δέ
ώχρον πρόσωπόν της έμαρτύρει τήν αύξουσανάγωνίαν αύτής. Ά λ λ ’ έκεΐνος άναισθητών πρός τήν
οδύνην τής συζύγου του, ούδέ καν πρός στιγμήν
άπέσπα το άπληστο ν βλέμμα του άπο τών παιγνιοχάρτων. "Εχασε καί πάλιν έχασε, μέχρι; δτου μετ' άπώλειαν υπέρογκου ποσού, άνηρεύνησε
πυρετωδώ; τά θυλάκιά του καί συναγαγών δσα
τώ ύπελειποντο χρήματα— καί ανήρχοντο ταύτα
εις πολλάς χιλιάδας δραχμών— έθεσε πάντα έπί
θεμα έφ' ένός παιγνιοχάρτου. Τό μέτωπον αύτού
περιεροέετο ύπό ίδρώτος, αί δέ χεϊρες έτρεμον
ή περιέργεια τών πκρισταμένων έκορυφώθη, προ-
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σήλθε δέ καί αύτός ό Βισμαρκ ϊνα ϊδη τό κποβηοόμενον. Ά λ λ ' ή τύχη έφάνη καί παλιν δυσμενής
πρός τόν νέον βαρώνον, δστις τότε κάτωχροςστραφείς πρός σύζυγόν του έψιθύρισε κρυφίως ολίγα;
λέξεις εί; τό ούς αύτής. Εξήλθεν ή νέα τής αι
θούσης, προπορευθεϊσα τοϋ άνδρόςτης. Αίφνης ήαούσθη όπισθέν της κρότο; πιστολιού καί ό νέος
έπεσε, διατρηθείσης τής κεφαλής αύτού διά σφαί
ρας. Πρό τοϋ νεκρού τού συζύγου της έστη φρίττουσα ή νεαρά γυνή, προτείνουσα έν άγωνίικ τάς
χεΐρας· βαλούσα δέ κραυγήν φρίκη; έπεσεν άναίσθητος χαμαί. Ώ ς ητο έπόμενον. πολυπληθείς
θεράποντες προσέδραμον πανταχόθεν καί άπεκόμισαν έν σπουδή έκεΐθεν τά π τώ μ α τού άνδρός
καί τήν λιπόθυμον γυναίκα, διότι τά τ.ιαύ τα δυ ΟΓυχήματα κατά κανόνα, κρατούντα έν τοίςχαρτοπαικτείοις, πρέπει ταχέως νά καλύπτωνται διά
νά μή παραβλάπτηται ή ύπόληψι; τού καταστή
ματος. Έν ώ ταύτα έγίνοντο ήκούσθη τις κναφωνών έν όργή μεγίστη: «Α ύ τά πρέπει νά παύσωσιν έπί τέλους! Φέρουσιν όνειδος εις τήν Γερ
μανίαν τοιαύτα κ ατα γώ για!» ΤΙ φωνη ητο τοϋ
Βισμαρκ, οστι; έτήρησε τόν λόγον του. ΙΙροτοϋ
νά παρέλθωσιν έπτά έτη έκτοτε καί τό τελευ’> ταϊον χαρτοπαικτείον έκλείσθη έν Γερμανία.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ Ω Ν ΚΙΝΕΖΩΝ
Υπάρχει έν Κίνα βιβλίον δημοτικώτατον, τό

Τσιάο— Α ιν — Κουάγχ, ήτοι Βιβλίον τού γέλωI τος, αντιστοιχούν πρός τά ήμέτερα κωμικά ή μερολόγια. Τούτο είνε συλλογή παροιμιών, ίστο- ρικών λέξεων, αστεϊσμών, κωμικών ανεκδότων,
ή δ ’ ανάγνωσις αύτού τέρπει τους Κινέζους περί
τά τέλη τών γευμάτων αύτών ή τών έσπερίδων.
Έ κ τών ανεκδότων τούτων μεταφέρομεν ένταϋθα τινά χαρακτηριστικά τού πνεύμ.ατος τών
κατοίκων τοϋ Ούρανίου Κράτους.
Δύο άνθρωποι, δ Σούγκ καί ο Κούγκ, θερμαί
νονται πρό μιας θερμάστρας. Ό Σούγκ, χ α ρ α κτήρος απαθούς καί πολύλογος, παρατηρεί δτι
' καίεται τό φόρεμα τοϋ εύερεθίστου Κούγκ.
'Κ
— Φίλε μου, λέγει πρός αύτόν, ήθελα νά σοϋ
δμιλήσω δι' εν πράγμα. Τό είδα πρό ολίγων
στιγμών καί ήθελα νά σ<Α τό είπώ· ά λ λ ’ επειδή
διηγούνται ότι έχει; χαρακτήρα εύερέθιστον,
έδίστασα· άφ’ ετέρου νομίζω ότι άν δεν σοϋ εί
πώ τίποτε, θά σέ αδικήσω. Εις τρόπον ώστε άπεφάσισανά σοϋ ζητήσω τούλάχιστον τήν άδειαν
να σοϋ ομιλήσω.
— Λοιπόν. . . , λ έγ ε!
— ’Ιδού, τό φόρεμά σου καίεται, είπεν ήσύχως
δ Σούγκ.
— Τί διάβολον! άνέκραξεν δ Κούγκ μέόργήν,
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βλέπων τήν καταστροφήν τοϋ ενδύματος του,
δέν ήμποοοϋσες νά μ.έ ειδοποίησης γρηγορώτερα;
— IΙόσον κακόν χαρακτήρα εχει! έψιθύρισεν
δ Σουγκ απομακρυνόμενος ολίγον. Οί άνθρωποι
είχον δίκαιον νά μέ προειδοποιήσουν!
Είς άνθρωπος κλέψας μ.ίαν αγελάδα συνελήφθη καί κατεδικάσθη είς τήν ποινήν τής χάγχης,
τουτέστι νά κλεισθή δ λαιμός του έντός δύο ξύ 
λων σκαπτών. Φίλοι του τινέ; ίδόντες αύτόν εί;
τήν ελεεινήν ταύτην Οέσιν τόν ήρώτησαν τί
έκαμεν.
— Ώ ! τίποτε· είδα είς τόν δρόμον ένα παληόσχοινον καί το έπήρκ.
— Ά λ λ ' είνε αδύνατον νά σέ τιμωρήσουν μέ
τόσην αύστηρότητα διότι έπήρες άπό τήν γήν
ένα παληόσχοινον.
— Ν ά σάς είπώ τήν άλήθειαν.. .Είς τήν άκραν
τοϋ σχοινιού ήτο δεμένη μία άγελάδα.
Λόγιος νευρικώτατος είχε τήν άτυχίαν νά κατοική είς οικίαν, εύρισκομένην μεταζύ τών κα
ταστημάτων ένά; σιδηρουργού καί ένός λεβητο
ποιού. Ό θόρυβος τόν δποϊον άπετέλουν οί δύο
έκεϊνοι τεχνΐται τόν έτρέλλαινεν, είπε δέ πρός
ένα φίλον του ότι, άν μετώκουν, θά ε"διδε πρός
αύτούς εν καλόν γεύμα.
Μίαν ήυ.έραν παρουσιασθέντες οί δύο γείτονες
τ φ είπον ότι, επειδή ήκουσαν νά γίνεται λόγος
διά τήν ύπόσχεσίν του, ήρχοντο νά τ ω άναγγείλωσιν ότι μετώκουν.
Ό λόγιος προσέφερε πρός αύτού: μεγαλοπρε
πές γεύμα, κατά δέ τό έπιδόρπιον τους ήρώτησε
πού μετέβαινον.
— Άλλχσσομεν κ ατάστημ α, είπεν ό λεβητο
ποιό;· δ σιδηρουργός μεταβαίνει είς τό ίδικόν μ.βυ
μαγαζεΐον καί έγώ είς τό ίδικόν του.
Μία γυνή αέριζε διά ^ιπιδίου τόν νεκρόν τοϋ
συζύγου της, άποθανόντος έν μέσω χειμώνος.—
Ε πειδή δέ τήν ήρώτησαν πρός τί τό παράδοξον
εκείνο αέρισμα, άπήντησεν
— Ό σύζυγός μου μοϋ έσύστησεν έπί τής νε
κρικής κλίνης του νά περιμείνω νά ψυχρανθή τό
σώμ.ά του διά νά ξαναϋπανδρευθώ.
Ξυλοκόπος, φορτωμένος κλάδους, ι'όθησε καθ’
δδόν ένα ιατρόν. Ούτος ήθέλησε νά τοϋ δώ ση εν
ράπισμα.
— Κτύπησέ με μέ τό πόδι, είπεν δ ξυλοκόπος,
όχι μ.έ τό χΙρε. ΙΙροτιμώ νά πονέσω περισσότερο
— άλλά νά μή πέσω είς τά χέρια σου, διότι τότε
θά είμαι χαμένος.
Έ βίαζέ τις έ’να φίλον του νά μείνη καί νά
γευματίση μ.κζή του. Ό φίλο; ήρνεΐτο.

Ε

Σ

Τ

— Διατί, είπε, δεν δέχεσαι την πρόσκλησίν μου ; — Λοιπόν ! να σοΰ είπώ την αλήθειαν το κάμνω εξ αίτιας της γυναικός μου. Πρέπει νά υπάγο» αυτήν τήν ώραν να κενώσω το ποδόλουτρόν
της, καί άν δίν υπάγω δέν είξεύρω τί θά μού
κάαγι.
— ΙΙώς! είσαι άνήρ καί άφίνεις νά σέ εςουσιάζη
μία γυναίκα ; Ποιος ήκουσε ποτέ αύτό το πράγ
μ α ; Θά σου είπώ τί θά ε’ καμνα εγώ. θ ά . . .
— Τί θά έλαμνες; ήρώτησεν ήσύχως ή είσελθοϋσα σύζυγός του χωρίς νά τήν έννοήση.
— θ ά . . . ε’π-ήγαινα αμέσως νά κενώσω τό
ποδόλουτρόν της. 'Α μ έσω ς! εννοείς ;
Μανδαρίνος διέταξεν ένα χρυσοχόον νά τω
κατασκευάση δύο όάβίους έκ σφυρήλατου χρυ
σού. "Οταν 6 τεχνίτης τάς έφερεν, ό μανδαρίνος
ή ρώτησε την τιμήν των.
— Έ ξοχ ώ τα τε, είπεν ό χρυσοχόος, καθώς
γνωρίζει όλο; ό κόσμος, ή τιμή τού χρυσού είναι
ώρισμένη, άλλα άπό τήν εξοχότητά σας θά ζητή
σω μόνον τό ήμισυ τής τιμής.
— Κ α λ ά , είπεν ό μανδαρίνος· τότε λοιπόν
πάρε τήν μίαν ράβδον, κρατώ τήν άλλην, καί δέν
σού χρεωστώ τίποτε.

ΤΑ Ν ΑΥΤΟΠ Ο ΥΛ Α ΜΑΣ
[Ναυτιχδν άσμα μεΐοποιηβέν ύπό τοϋ χ. Ν.Λαμπελίτ χα'·
ψαλεν ϋπό χορού Χιτά τήν ΐν Φ α/ήρω ^ιλανβρωτιιχήν ίοριήν).

Ώ ς πότε έμεϊς δίχως τιμή καί δίχως περιφάνεια,
Κακομοίρα ναυτόπουλα,τής θάλασσας παιδιά,
Ώ ς πότε θά σαπίζωμε μέσ’ ’ςέ στενά λιμάνια
Κοντά στήν αμμουδιά!
Ώ , τί κατάρα, τί ντροπή!
Πάντα νά ζοΰμε στο κουπί!
ΙΙότ' ή Νεράιδες τού γιαλοΰ κλωνιά μαργαριτάρια
Θά πλέξουνε στά χέρια τους στεφάνια ζηλευτά
Καί θά μας στεφανώσουνε ’σάν άξια παληκάρια
Μέ τά στεφάνια αύτά.
Μέ τί χαρά καί προκοπή
θ έ νά τραδοΰμετό κουπί.
Πότε θ' άνοιξη ή μοίρα μας καί πότε θά σκορπίση
Το σιδερένιο χέρι μας γιά δεύτερη φορά
Τή φλόγα που ςαπέστειλαν ’.· Ανατολή καί Δύο:
Τ ’ αθάνατα Ψαρά!
Καί δεν θε νάνε πλειά_’ντροπή
Ποΰ θά τραβούμε τό κουπί.
Γ . Δ ρ ο ιιχ ή ς

Ι Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σπουδαιοτάτην γεωγραφικήν άνακάλυψιν έποίηοεν
εσχάτως έν ταΤς έκβολαΤς του ’Αφρικανικού ποταμοί
Κόγκου ο πλοίαρχος θόμσων. Έ κ των ύπ’ αϋτοί
γενομένων καταμετρήσεων τοϋ πυθμένος τής θαλάσ
ση: κατεδείχθη οτι τό ρεύμα τοϋ ποταμού εισχωρεί
εις τ’ον ωκεανόν μέχρις άποοτάσεως 550 χιλιομέτρων
τχηματίζον εκατέρωθεν δύο μεγάλα υψώματα αποτελεοθέντα έκ τών ύπό των ποταμίων ύδάτων παρασυρομένων παντοειδών αντικειμένων. Ή θάλασσα εις
τά μέρη όπου είναι τά υψώματα έχει βάθος 180 μέ
τρων μόνον, εν ώ πλησίον αύτών τδ βάθος τη: είναι
ί 800 μέτρων.Έκ τούτου συνάγεται ότι διά προσχώσεως έσχημάτισεν ό ποταμός έν τή Οαλάσσν ϊρη Iχοντα κατά μέσον όρον ύψος 1620 μέτρων. "Οθεν ό
Θόμσων συμπεραίνει ότι μετά παρέλευσιν πολλοί
χρόνου τά όρη έκεΤνα θά άναδύσωτιν ύπέρ τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης καί Οά σχηματισθή μέγιστον
δέλτα τού ποταμού, αποτελούμενον έκ δυο έπιμηκεστάτων νήσων, αί'τινες θά διαιρώσιν αύτόν εις τρία
ΜρήΚατά τά εσχάτως δημοσιευθέντα πορίσματα τής
έν Σερβία άπογραφής τοϋ 1884, κατά τδ τέλος Δε
κεμβρίου του έτους εκείνου ό πληθυσμός τής Σερ
βίας άνήρχετο εις 1901 118 κατοίκους- τούτων μό
νον 175 243 ήσαν εγγράμματοι 149 873 ώμίλουν
τήν ρωμουνικήν γλώσσαν, 1411 ήσαν τυφλοί καί
2049 παράφρονες. Ό πληθυσμός τών άρρίνων ύπερέόαινε κατά 55040 τον τών θηλέων. Ή δέ κίνησις του πληθυσμού έν έτει 1884 ήτο ώς εξήςι Γά
μο: 16,869’ γεννήσεις 90.143 (ών μόνον 848 μή
νόμιμοι), θάνατοι 52,911, θνησιγενή βρέφη 1358.
Ό Βέν Χάι, ό επιτηρητή: τών ηθών έν τώ Ούρανίω κράτει, ϋπέβαλεν εί; τήν Σινικήν κυβέρνησιν
σχέδιον νόμου περί τής συμπεριφοράς τών γυναικών,
σκοπούν κυρίως νά θέση φραγμόν εις τήν έπιτεινομένην εισαγωγήν ευρωπαϊκών εθίμων. Αί γυναίκες έν
Σινική ειχον άρχίση πρό τίνος νά περιφέρωνται άνά
τάς οδούς άνευ ακολουθίας καί τό χείριστον να φοιτώσιν εις θέατρα καί άλλους δημοσίους τόπους. Προς
άρσιν τοϋ τοιούτου ανήκουστου σκανδάλου παρέστη
άνάγκη επιβολής αυστηρότατων ποινών. Ά λ λ οί
Σΐναι είναι άνθρωποι πρακτικώτατοι, καί διά τοϋτο
τάς ποινάς δέν έπιβάλλουσιν εις τάς γυναίκας ή τα
κοράσια, τάς παραδαινούσας τά διατεταγμένα, άλλ’
εις τούς άνδρας, πατέρας ή κηδεμόνας ή συζύγους,
άφ' ών έξαρτώνται αί γυναίκες. "Οθεν οσάκις γυνή
τις όιαπράξη προσβολήν τών δημοσίων ηθών τής
Σινικής, ήτοι έξέλθη μόνη εις περίπατον ή μεταβη
εις Οέατρον, ό σύζυγος αύτής καταδικάζεται νά ύποστή τήν ποινήν τής μαστιγώσεως. Ούτω αί δυαηρε*
στημέναι κατά τών ίδιων συζύγων Ιχουσι πρόχειρό*
τατον τον τρόπον τής έκδικήσεως.
Οσον περισσότερον πνεϋμα έχει τις, τόσον πλειοτέρας καλλονάς ανακαλύπτει έν τή φύσει. Αλλά δεν
πρέπει νά είνε έρωτευμένσς. Διότι όταν έραται, δέν
ευρίσκει παρά μίαν μόνην καλλονήν. (Πασχάλ.)

Έ · Ά θήναις, ix τού τυπογραφείου τών Καταστημάτων
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