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ΦίΛτα τε,
Προχθές, Παρασκευήν, έπέστρεψχ ενταύθα έκ
τής έκδρομής μου είς την κοιλάδα τού Σ π ερειού. Άνεχώρησα εντεύθεν το παρελθόν Σ ά β ατον, εν μέσω πυκνής χιόνος, διά τό χωρίον
Βχρυμπόπι, όπου κατοικεί ό γέρων Τσουκαλάς,
πενθερός μιάς των αδελφών του κ. Χατζίσκου.
Έκαυσε τρις την οικίαν του διά νά μή την ά φήση εις χεϊρας τών Τούρκων, τώρα δέ τήν κτί,ει πάλιν διά τετάρτην φοράν. [Ιρός τούτο θά
δαπανήση δύο χιλιάδας δραχμάς. θ ά ίχη δύο
πατώ ματα, μέ τέσσαρα χωρίσματα έκαστον, θά
είναι δε παλάτιον καθ’ έαυτό έν τω μέσοι τών
καλυβών τάς όποιας καί μ-όνας βλέπει τις είς
αύτά τά μέρη.
Το Βαρυμπόπι κεΐται πλησίον τών χωρίοιν
Μάκρεσι, Ά ρχάνι καί Παλιούρι, τά όποια 6 κ.
Κωλέττης καί οί φίλοι του ήγόρασαν. Αϊ γαίαι
*ύται είναι έξαίρετοι, ή τοποθεσία των λαμ-πρά
Οσον καί ή ποιότης τής γής.Άπόδειξις τούτου καί
ή προθυμία μεθ’ ής οί κάτοικοι συνέρχονται εν
ταύθα. Τ ά δύο χωρία Μάκρεσι καί Άρχάνι,
πλησίον άλλήλων κείμενα, περιέχουν πληθυσμ.όν
ε’παρκέστατον, έν γένεε δε δλη ή μεταξύ Λ α 
μίας καί Βαρυμποπίου πεδιάς (εξ ώρών δρόμος,)
φαίνεται κατωκημένη όχι όλιγώτερον πάσης άλ
λης γνωστής μου έν Εύρώπη έξοχης. Τούτο ά ναμφιβόλως οφείλεται είς την άκραν τής γής
ευφορείαν καί είς την γειτνίασιν τής Τουρκικής
επικράτειας, όπόθεν ό πληθυσμ-ός τής Φθιώτιδος
ελαβεν ούκ όλίγην προσαύξησιν. Εντούτοις, καίτοε τοσούτον καλώς τοποθετημένα καί κατω κ ημένα, τ ά χωρία ταϋτα εΰρίσκονται είς έλεεινήν
*ατάστασιν. Οί χωρικοί δέν κατοικούν είς οικίας,
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ή καν είς καλύβας, ά λ λ ’ έντάς είδους παραπηγ
μάτων έκ κλάδων πλεκτών άνευ ούδεμιάς έπιστρώσεως. Ευρισκόμενος έντός αύτών, νομίζεις
οτι είσαι είς τό ύπαιθρον, έάν άνάψης πύρ, κιν
δυνεύεις νά καύσης τό οίκημα όλόκληρον. Καί
όμ.ως δέν θά ήτο δύσκολος έπίστρωσίς τις έκ
πηλού. Ά λ λ οί άνθρωποι τοσούτον έξενευρίσθησαν υπο τών συμφορών οσας ύπέστησαν, άστε
ούδέ μέχρι τού σημείου τούτου δύναται νά φθάση ή ένέργειά των.
Αφού έπέρασα δύο ημέρας μετά τού γέροντος
Τσουκαλά καί έμαθα παρ' αύτού διάφορα πράγ
μ α τα άξιάκουστα (έδέησεν ενίοτε νά προσφύγω
είς τάς γνώσεις τού Δημήτρη, ώς διερμηνέως',
μετέβην είς Υ π ά τη ν , δπου ό Χατζηπέτρος καί ή
σύζυγός του μέ ύπεδέχθησκν είς τήν μικράν των
οικίαν μετά μεγίστης φιλοφροσύνης. Ό κ. Κ ω 
λέττης ε“λαβε τήν καλοσύνην νά μέ συοτήση
είς τόν έξάδελφόν του, ώστε εις τήν έπιστολήν
του οφείλω τήν πρόθυμον ταύτην ύποδεξίωσιν.
ΙΙρώτην ταύτην φοράν εύρέθην ένώ,πιον ζεύγους
άντιπροσωπεύοντος τόν φεουδαλισμόν τής Ε λ λ ά 
δος. "Οσον δέ έπιδεκτικαί συζητήσεως καί άν
είναι αί αξιώσεις τών τοιούτων αρχόντων,— τών
όποιων τήν καταστροφήν ήρχισεν ό Ά λ ή πασάς
καί συνεπλήρωσεν ή έπανάστασις,— όμολογώ οτι
μετά μεγάλης εύχαριστήσεως έπανείδον έκεϊ τήν
υπερηφάνειαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν έκείνην,
αί όποϊαι πανταχού καί πάντοτε συνοδεύουν τό
έπιφανές τού γένους. Έθαύμασα πράγματι τόν
Κχπετάνον, διατηρούντα όπωσδήποτε, καί έν
μέσω τής παρούσης στενοχώριας, τήν λαμπράν
ενδυμασίαν καί τόν πολύτιμον ϊππον του. Κ α τά
τόν αιώνα τούτον τής θετικότητος αξίζει νά ΰπάοχωσιν άνθρωποι τινές διατηροϋντες μετά πά
σης θυσίας τό πάθος τής μεγαλοπρεπείας.
Γνωρίζεις βεβαίως τήν σύζυγον τού Χ ατζηπέτρον. Έ ξ οσων γυναικών είδα μέχρι τούδε έν
Ελλάδι έξέχει αύτη καί διαφέρει. Βεβαίως είς
τό βάθος τής ψυχής διατηρεί τήν συναίοθησιν
«τής εύγενούς καταγωγής τη ς», τό έκδηλοϊ δέ
καί διά τών τρόπων καί τής όμιλίας της· μολα
ταύτα όμως νομίζω οτι κατώρθωσε νά γείντ; καί
χα.Ιη rotxoxvpa, πράγμα σπάνιον καί τούτο είς
τά μέρη ταύτα. ’Εάν ύπάρχωσι πολλαί τοιούτου
ί>1
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είδους γυναίκες είς τα όρη τής Θεσσαλίας, ας
σπεύση ό βασιλεύς τής Ε λ λ ά δος νά τά συμπεριλάβη είς το βασίλειόν του.

ζοντο νά έπιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα των, άηδιάσασαι έκ τής ύποδοχής τήν όποιαν εύρον έν
Έ λλάδι.
Πάντες έδώ μοί λέγουν δτι έάν θέλη ή Κυ
Ό περιμενόμενος τήν τετάρτην ταχυδρόμος !
βέρνησες
νά έλκύση μετοίκους έκ Θεσσαλίας
έφθανε τήν παρασκευήν. Ό χθεσινός (τοϋ Σ α β 
πρός άποκατάστασιν έν Έ λλάδι, ανάγκη νά διβάτου) δέν έφθασεν ακόμη μέχρι; ώ ρα ;— ε'σπέρας
οργανίση έπί τούτω τήν έπαρχίαν τοϋ Ζητουνίου,
τής Κυριακής.— ’Ελπίζω δτι θά μοί φέρη όλίμεταβκλλουσα αύτήν διοικητικώ;. Χθες μοί ε“γας λέξεις σου. Παρήλθε μην άφότου σέ άπελεγεν ό Μανσόλας δτι τήν προτεραίαν ήλθον πρός
χωρίσθην καί είμαι ανυπόμονος να μάθω τι γί
αύτόν οικογένεια! τινες έκ θεσσαλίας( τών όποιων
νεσαι. ’Εφημερίδας είδα μέχρι των τής 1ης
τά σκεπάσματα έκρατήθησαν είς τά σύνορα τήν
Δεκεμβρίου μόνον. Έ ξ αυτών έμαθα τα έν ’Α θή νύκτα,
καί νύκτα ψυχροτάτην, διότι ε’πρεπε νά
ναις συμβαίνοντα, τήν υπουργικήν έν Γαλλία με
έξετασθώσιν ύπό τοϋ τελωνείου αί καπόται καί
ταβολήν καί τάς επιτυχίας τοϋ Ταφιλπούζη ( ’ ),
τά σκεπάσματά των, τήν δέ νύκτα τό τελω
τάς όποιας άλλως έγνωοίζομεν ήδη ένταϋθα.
νείου είναι κλειστόν. Ά λ λ ’ είς τά σύνορα δέν
Έ χ τών ειδήσεων τούτων ή σημαντικωτερχ διά
ύπάρχεε οϋτε οικία ούτε καταφύγιόν τι, ώστε έτήν Ε λ λ ά δ α είναι νομίζω ή τελευταία. Τό κί
δέησε νά έξακολουθήσωσι τά γυναικόπαιδα τόν
νημα τού Ταφιλπούζη δέν έχει πλέον τόν χ α 
δρόμον των μέχρι Λαμίας, ασκεπή καί άπροφύρακτήρα μικρας τοπικής ανταρσίας· πρόκειται
λακτα, τό δέ πρωι έφθασαν οί οδοιπόροι κακώς
περί τής άπελευθερώσεως τής Αλβανίας. ’ Ανε
έχοντε; είς τού Μανσόλα. Επειδή δέ έπί δύο
ξαρτήτως τών σπουδαίων συνεπειών, τάς οποίας
κατόπιν ήμερα; έπεσε πολλή χιών, δέν ήδυνήθητ ά συμβάντα ταύτα δύνανται νά έχωσιν ώς πρός
σαν νά στείλωσιν είς Φούρκαν ανθρώπους διά
τήν Ε λ λ ά δ α , υπάρχει καί δ άμεσος κίνδυνος
νά μεταφέρωσι τά πράγματά των ! Έ άν θέλωσι
τής άναζωπυρήσεως τής ληστείας κατά τό προ
τελωνεία, πρέπει τουλάχιστον νά μένωσιν ανοι
σεχές έαρ, έάν δένληφθή πρόνοια περί οργανισμού
κτά τήν νύκτα, ή νά ύπάρχη καταφύγιόν τι παρ’
σώματος στρατιωτών είς τά σύνορα.
αύτά.
Ώ ς πρός τούς Βαυαρούς, ή μάλλον είπεϊν τούς
Ευχαρίστως’ έμαθα δτι ή Γραμματεία τών Ε
Γερμανούς ¿θέλοντας, τρεις πάλιν έξ αύτών ά σωτερικών
έζήτησε παρά τών Έπάρχων εκθέσεις
πεπειράθησαν νά λιποτακτήσωσι πρό οκτώ ή 
περί
τή
;
καταστάσιω
ς τών έπαρχιών. Τούτο δύμερων, άφοϋ έκλεψαν τούς αξιωματικούς των,
ναται νά είναι βάσις νέου συστήματος, συμφωνεί
άλ λά συνελήφθησαν καί ούτοι ύπό τής χωροφυ
δέ πρός όσα διά προλαβούσης μου σοί έγραφα
λακής.
περί τής ανάγκης τοιούτων έξετάσεων καί ερευ
Έλησμόνησα νά σου αναφέρω, γράφων περί
νών. Υ π οθέτω δτι τό ύπουργεΐον προεκάλεσε
Υ π ά τ η ς , δτι έπεσκέφθην τάς γαιας θερμιά καί
το μέτρον τούτο.
Καράλη, έπί τής δεξιάς όχθη; τού Σπερχειού.
Φιλοξενούμαι είς τού Μανιτάκη. Ό Χ α τ ζ ϊΏ ; πρός τοποθεσίαν δέν παραβάλλονται πρό;
σκος έχει έργάτας είς τό δωμάτιον τό οποίον κ α τάς έπί τής άριστεράς όχθης γαίας. Πρός μεσημ
τεΐχον είς τήν οικίαν του. Πρό τής άναχωρήσεώ;
βρίαν ύπέρκειται ή Οίτη. Αί έκ τών όρέων κα·
μου είς Υ π ά τη ν τω είπον ρητώς οτι δέν θά έπαταπίπτουσαι πέτραι καλύπτουν τ ά υψηλότερα
νέλθω είς τήν οικίαν του. Τόν έστενοχώρουν, παμέρη τών γαιών, τά δέ ταπεινότερα κατακλύ
ρεκτός δέ τούτου άπέθνησκα τού ψύχους έκεΐ.
ζονται ύπό τών νερών, πολλαχού δέ αύται μεI Ώ ς έκ τού φόρου έπί τών ξύλων δέν εύρίσκονται
τεβλήθησαν είς έλη. Ή γειτνίασες τών Τούρκων
άνθρακες είς Λαμίαν. Ά λ λ ’ οϋτε μαγγάλι ευρί
τοϋ Πατρατζικίου είχε φυγαδεύσει τού; κατοί
σκει τις. Τό νεόνυμφου ζεύγος φλέγεται τοσοϋτον
κους, είς τρόπον ώστε αί έν λόγφ γαϊαι είναι
ύπό έρωτος, ώ στε δέν ήτο δυνατόν νά πεισθώσιν
σήμερον έρημοι, καλύπτονται δέ ύπό θάμνων καί
οτι έγώ, ό μή έρωτευμένος, ¿κρύωνα δεινώ; καί
καλάμων. Απαιτούνται μεγάλαι δαπάναι διά
δτι έν ελλείψει ανθράκων έπρεπε τουλάχιστον νά
νά έκχερσωθώσιν. Οί μόνοι έπ' αύτών ήδη κά
μοι δοθή χόβολη. Είς τοϋ Μανιτάκη είμαι πλέον
τοικοι είναι οίκογένειαί τινε; έκ Θεσσαλίας τάς ό
ελεύθερος, καθό άγαμοι καί οί δύο.
ποιας ό Χατζηπέτρος έπεισεν, ώς μέ έπληροφόΔιά μιας τών προλαβουσών επιστολών μου
ρησε, νά μείνωσιν έκεΐ, καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάσοί έγραψα δτι, έπί τοϋ παρόντος, δέν έπιθυμώ
(1 )Ό Α λ βα νό; οΰτος οπλαρχηγός χατα τά ιίλη τού 1831
νά έπιστρέψω είς τό ύπουργεΐον. Έ λπίζώ δτι ό
είσέβαλιν ιίς Αργολίδα ώς σύμμαχος των αντιπάλων του
αύριον περιμενόμενος ταχυδρόμος θά μοί γνωστοΚνβιρνήτου. Κατά τό ?αρ τοϋ 1833 ίπανέστη έν Άλβανίμ
ποιήστ) την περί τούτου άπόφασιν τού κ. Κωλέτχατά τής Πύλης χαϊ «λεηλάτησε τήν Ά ρ τα ν . Τ ά Τουρχιχά
•τρατιύματα 8«ν ϊσχυσαν νά τόν ίίοντώσωσιν,ή δέ άντίστατη . Διά παν ένδεχόμενον έγκλείω τήν έπίσημον
οίς του έλαβ« μιγαλειτέρα; διαστάσεις χατά τά 1834, ώς ίν
αϊτησίν μου περί παρατάσεως τής άδειας μου.
τή δνωβι επιστολή άναφέρεται. Ή το ίν συνεννοήσει μεδ’
Πρωτοκόλλησε την, εάν πρόκειται νά δοθή κα
Ελλήνων όπλαρχηγων, τινίςόί χαϊ συνεπολίμουν μετ' αϋτοΰ.

ταφατική άπάντησις. Είς τοιαύτην δέ περίπτωσιν ζήτησε, παρακαλώ, παρά τής Νομαρχίας
διαβατήριον (διά τήν Λάρισσαν) διά τόν ύπηρέτην μου Κυριάκόν Δημητρίου, πρός τήν μητέρα
τού όποιου στέλλεις τήν έγκλειστον.
Καταγίνομαι είς τήν έκμάθησιν τής Ελληνι
κή;. Μετά τινων ημερών σπουδάς σκοπεύω νά
αναχωρήσω είς Λάρισσαν, έπανερχόμενο; διά
Λεβαδείας, Εύβοιας καί Σύρας. ’Α λ λ ά , όπως
δήποτε καί άν τροπολογηθώσι τά περαιτέρω σχέ
διά μου, δύναμαι νά εϊπω δτι ό κύριος σκοπός
τοϋ ταξειδίου μου ήδη έξετελέσθη. Κ αλώς ή κ α 
κώς καταφέρω νά ομιλώ τά Ελληνικά. Μετά
τοϋ Τσουκαλά καί τοϋ Χατζηπέτρου ήδυνήθην
νά συνεννοώμαι.Ή πρώτη δυσκολία ύπερενικήθη,
τ ά λοιπά θά έλθωσι μέ τόν καιρόν.

ένεργείας.’Ανάγκη νά όμιλήσης περί τούτου μ,ετά
τού Κωλέττη.
Δέν ήμην ποτέ άνθρωπος τής έξοχής, άλ λά
νομίζω δτι καθόσον παρέρχεται ή νεότης γίνομαι
τοιοϋτος. ’Εντός ολίγου ή μόνη μου φιλοδοξία θά
είναι ή άπόκτησις μικράς γωνίας γης είς ώραίαν
τινά τοποθεσίαν. Τούτο έπιθυμεΐς καί σύ, ώστε
άποσυρόμεθα όμού. Συμφωνείς;
Έ ά ν δέν ήμην τόσον βραδύνους, θά προώδευα
περισσότερον είς τά Ε λληνικά. Κ ατώρθωσα έν
τούτοι; νά εννοώ καί νά έννοώμαι.Άλλά έπιθυμώ
νά έπιστρέψω είς Ναύπλιον τ ε Λ ε ί ο π ο ι η μ ί n u ; .
’Ασπασμούς πρός τόν H ill καί τόν Πονηρόπουλον. Τ ά σεβάσματά μου πρός τόν κ. R o u e n καί

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου
Σήμερον, μέχρι τής 10 ώρας, τό ταχυδρομείου
τοϋ Σ αββάτου είσέτι δέν ήλθε
. . . .
Λαμία,

Ίανουαρίου 1835

Ο Δρόσος θεωρεί τήν έγκατάστασιν άποίκιυν
δύσκολου, ά λ λ ’ οΰχί άδύνατον. Ό Γώγος λέγει
δτιοί άποικοι θά έξοντωθώσιν ύπό τών έγχωρίων,
οΐτινες δέν δύνανται νά παοαδεχθώσιν δτι ή γή
έφ' ής έγεννήθησαν, δύναται νά φέρη καί άλλου;
ανθρώπους έκτος αύτών,— ή δτι άνθρωποι μή τηρούντες τήν τεσσαρακοστήν δέν είναι Τούρκοι.
Συνωμίλησα καί πάλιν περί τοϋ κεφαλαίου τού
του μετά τού Χατζίσκου, ή δέ γνώμη του είναι
δτι ζυγιζομένων τών ύηϊρ καί τών χατά, τό ύπ ϊρ ύπερέχει.’Α λλά πώς νά ρίψης άποίκους έν τφ
μέσφ Έφορων, δεκάτων, κτλ ; Ό έφετεινός δεκατισμός έπροξένησε μεταξύ τών έπί τοϋ Τουρκικού
Ελλήνων (οί πάντες μοί τό έπαναλαμβάνουσι,)

τόν κ. Κωλέττην.

Τό Ισπέρας.
Έμεινεν ή έπιστολή μου σήμερον. Ό Χ α τ ζ ίσκος δέν μέ έπληροφόρησε καλώς περί τής ώρας
καθ’ ήν άναχωρεί ό ταχυδρόμος, θ ά μείνη μέχρι
τής Δευτέρας. Μικρόν τό κακόν.
Ε ίδα είς τάς σήμερον ληφθείσας έφημερίδας,τήν
Ά θ η ι-âr καί τόν Χρόνον, δτι ζητείται μεγάλη
τή φωνή ή άποφυλάκισις τού Κολοκοτρώνη. ’Ιδού
πώς έπέρχονται τά άποτελέσματα. Συμπεραίνεις
δτι δέν μετεβλήθη ή γνώμη, τήν όποιαν έξέφρασα είς ’Αθήνας, αν δέ ή χρεία τό καλέση δύνασαι νά κάμη; τήν κατάλληλον χρήσιν τού είς
χείράς σου έγγράφου.
Ζητείται καί Εθνική άντιπροσωπεία. Νομίζω
δτι τήν θέλουν καί ένταϋθα διά λόγους ίδιους.
Τό πράγμα θ' άπολήξη έκεΐ. Υπάρχουν πολλά
θεμελιώδη ζη τή μ α τα μή δυνάμενα άνευ τούτου
νά διευθετηθώσιν, οίον ή οικονομική θεσις τοϋ τ ό 
που, αί έθνικαί γαίαι, ό άποικισμός. Ώ ς πρός
τό τελευταΐον τούτο, δέν θά έτόλμων τό κατ’
εμέ νά προσκαλέσω ούδ’ έ'να μόνον άποικον είς
Ε λ λ ά δ α , προτού άποφανθή έθνική τις συνέλευσις.

φοβεράν έντύπωσεν....................................................
Έπεθύμ.ουν νά γνωρίζω τί κάμνετε τοίρα είς
Ναύπλιον; Ό καιρός παρέρχεται πάντοτε έν ρα
Τήν έσπέραν ταύτην έγεινα μάρτυς αύτόπτης
διουργία·.;; Έάν δέν προσέξωσιν, ή άφύπνισις θά
σκηνής
σκανδαλώδους έν τω Έπαρχείω. Ήλθον
έπέλθη τρομερά! Όποιον ποτέ έθνος εύρέθη είς
οί Έθνοφύλακες άπαιτούντες τούς μισθού; των,
τήν παρούσαν θέσιν τής Ε λ λ ά δ ο ς ; Ή γή ακαλ
τούς όποιους δέν ίλαβον πρό δύο, νομίζω, μηνών.
λιέργητος, ούδεμία βιομηχανία,— ούδέ έν εργο
Οί δυστυχεί; ούτοι μένουν είς τ ά δρη άνευ άρτου,
στάσιου,— ό χωρικός αγοράζει έκ τών ξένων τόν
άνευ πυρός, άνευ ύποκαμίσου. Τ ά πρός άπότισιν
άρτον του, τά όλίγα ένδύματα δσα φέρει, τούς
τοϋ μισθού των οφείλουν νά καταβάλωσιν οί κ ά
βόας του, τούς ίππου; του, τ ά έργαλεΐά του, τό
ποτήριόν του, έως καί αΰτάς τά ς σανίδας του. ! τοικοι,— άλλ’ έν μέσω τών γενομένων διοικητι
κών μεταβολών, οί μοίραρχοι,υπομοίραρχοι, ένωΉ τοιαύτη εισαγωγή έξωθεν ήδύνατο μέχρι τιμοτάρχαι καί χωροφύλακες ίδιοποιήθησαν τό δι
νός νά μή είναι κακόν,— ήδύνατο μάλιστα νά
καίωμα τή ς είσπράξεως, τ ά δέ χρήματα εύρίείναι καλόν, έάν ή γεωργία παρείχε βάσιν συναλ
σκονται σήμερον Κύριος οίδε π ο ύ »
.. ..
λαγής. ’Α λλά καί ή γεωργία μένει νεκρά δι’
έλλειψιν μέσων.
Νομίζω καθήκον τής Γραμματείας τών ’Εσω
τερικών τό νά προκαλέση ερευνάν π ερ ίτή ; άληθώς άνηκούστου κ αταστάσεω ςταύτη ς τών πραγ
μάτων καί νά προπαρασκευάσω; άναλόγως σχέδιον

[Έ πεται τδ τέλος.]
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Ο ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΗ Σ ΚΥΝΘΙΑΣ

Ο Έρικ καίτοι πρό τόσου χρόνου ε’πόθει τήν
(Μυθιστόρημα ’ Ιουλίου Β&ρν *αΙ Άνδρίου Λωρή)
συνέντευξιν ταύτην, καίτοι έξεκίνησε τόσον μ ακροθεν προς ίπίτενξιν αύτής, εντούτοις εύρεθείς
[Μετάφρ. Α. Π. Κουρτίδου.]
_______
άπροσδοκήτως ένώπιον τού πυρρότρυχος καί σιμού
[Συνέχεια. Βλ. σελ. 389]
τήν £ίνα άνθριόπου,όστις προσέβλεπεν αύτόν ύπόπ τω ς, περιέπεσεν εις αμηχανίαν άγνοών τί νά
ΙΙρό τής παρελεύσεως τετάρτου τής ώρας ί - '
έρωτήση. ’ Α λλά τέλος συγκεντρώσας τάς ιδέας
γένετο καταφανές οτι ή Ά-Ιάσκα ύπερέπλει του
αύτοϋ·
άλλου πλοίου, ού το σκάφος ήρξατο 6ρώμενον διά
— Έ χ ω άνάγκην νά δμιλήσω διά μακρών
γυρίνου οφθαλμού. Ού μόνον ιστιοδρομεί δι’ ύκαί έμπιστευτικώς μαζί σας, είπε. Σ ά ς ζητώ
ποπνέοντος άνεμου, άλλα καί ή διεύθυνσις αύτοϋ
απο πολλών ετών καί διά νά σάς εϋρω ήλθα εις
¿σχημάτιζε πρός την τής 'Α.Ιάσχας όξυτάτην
αύτάς
τάς θαλάσσας. Έ ρχεσθε εις τό πλοϊον μ ου :
γωνίαν.
—
Δέν
σάς γνωρίζω καί είμαι καλά εδώ πού
Ά λ λ ’ αίφνης μεταβολή τις έπήλθεν έν αύτώ.
είμαι, άπήντησεν ούτος.
Καπνός πυκνός άνέθορε τής καπνοδόχου, άφ ή — Ά λ λ ' εγώ σάς γνωρίζω ! Έ μ α θ α άπό τόν
σας όπίσω αΰτοϋ μακρόν μέλανα θύσσανον.Τώρα
Βόουλες τής Νέας Υόρκης οτι παρευρέθητε εις τό
έπλεεν άτμοδρομούν καί καθ’ ήν ή Ά.Ιάσχα διναυάγιον τής Κυχθίας, καί δτι τού έκάματε πολεύθυνσιν.
λάκις λόγον διά τό «παιδί τού σωσιβίου.» 'Εγώ
— Δέν μένει πλέον αμφιβολία, τό "Α.Ιβατρος
είμαι αυτό τό παιδί, καί δι’ αύτό ήθελα νά σάς
εΐνε! έψιθύρισεν ό Έρικ.
ζητήσω όσας πληροφορίας έχετε δι’ έμέ.
Καί διέταξε τόν άρχιμ,ηχανικόν να έπισπεύση
— Από άλλον νά τάς ζητήσετε, έγώ δέν
έτι τόν δρόμον του πλοίου. Διήνυεν ήδη δεκαέχω διόλου όρεξι νά σάς τάς δώσω !
τέσσαρα μίλλια, μετά έν δέ τέταρτον διήνυε
— Θέλετε νά ύποθέσω ότι αί πληροφορίαι αύδεκαέξ.
ταί δέν σάς τιμούν ;
Τό άλλο πλοϊον δέν είχεν είσέτι άποκτήση
— Υποθέσατε ο ,τι θέλετε, τό ίδιο μοϋ κάνει,
ίσην τα χ ύ τη τα, δι’ ό ή 'Α.Ιάσχα έξηκολούθε’ι
άντεϊπεν δ Πατρίκιος Όδόνογαν.
ύπερπλέουσα αύτοϋ. Μεθ' ήμίσειαν ιΰραν είχε προ
Ο Έρικ είχεν άποφασίση νά μείνη ά τ ά σέγγιση τοσούτον ώστε οί έπ’ αύτής ε”βλεπονεύ?αχ°ς·
κρινώς τ ά έξαρτύματά του, τούς άνδρας τού πλη
— Είναι προτιμότερον νά μού είπήτε μέ τό
ρώματος, οΐτινες έξετέλουν τούς χειρισμούς, καί
καλόν
αύτάς τάς πληροφορίας, αίδπ οϊαιμ ’ ενδια
τέλος τά άφλαστα τής πρύμνης καί την λέξιν
φέρουν
τόσον πολύ, παρά νά έκτεθήτε εις τόν κίν
“ΑΛβατρος.
δυνον
νά
σάς τάς ζητήσω εις τό κακουργοδικεϊον,
Ό Έ ρικ διέταξε να ύψωθή ή σουηδική ση
προσεϊπεν απαθέστατος.
μαία* παρευθύς δε τό “Α.Ιβατρος ήρε τήν άστε— Σ τό κακουργοδικεϊον!.. .Έ ν α ς λόγος είρόεσσαν σημαίαν τής ’Αμερικανικής συμπολι
νε.
Μά δέν ρωτάτε άν 'μπορήτε καί νάμέ πάτε ;
τείας.
άπεκρίθη
δ Όδόνογαν.
Μετά τινα εντι λεπτά τά δύο πλοία μόλις τρια
Τότε
παρενέβη
ό Τούδωρ Βράουν.
κόσια ή τετρακόσια μέτρα θ’ άφίσταντο άλλήλων.
— Βλέπετε δτι δέν έξαρτάται ά π ’ έμέ νά λά Τότε ό κυβερνήτης τής Α.Ιάσχας, επί τής
βητε τάς πληροφορίας τάς οποίας ζητείτε, είπεν
γεφύρας ίστάμενος, έκάλεσε διά τηλεφώνου το
εις τόν Ερικ. Τό καλλίτερον λοιπόν εΐνε νά έξα“ΑΜατρος άγγλιστί.
κολουθήσωμεν τόν δρόμον μας, δ καθείς δπως
— Α ί ! . . . άπό τό πλοϊον ! . . . 'Επιθυμώ νά δθέλει.
μιλήσω μέ τόν πλοίαρχόν σαςί
— Διατί δ καθείς δπως θέλει; Τό άπλούστερον
Τήν στιγμήν εκείνην άνήλθέ τις έπί τό κατά
δεν εΐνε νά δμοπλοήσωμεν ε'ως δτου φθάσωμεν εις
στρωμα τού “Α.Ιβατρος, ήτο δέ ό Τούδωρ
πολιτισμένον τόπον διά νά κανονίσωμεν τάς μεΒράουν.
ταςύ μας ύποθέσεις; είπεν δ κυβερνήτης τής
— ’Ε γώ είμαι & πλοίαρχος τού θαλαμηγού
Α.Ιάσχας.
τούτου, είπε. Τί μέ θέλετε ;
— Δέν είξεύρω νά έχωμεν υποθέσεις αναμετα
— ’Επιθυμώ νάμάθω άν έχετε έπί τού πλοίου
ξύ μας καί δέν έχω άνάγκην ,-ής συντροφιάς κασας τόν Πατρίκιον Όδόνογαν.
νενός, άπήντησεν δ Τούδωρ Βράουν, Ιτοιμασθείς
— Ό Πατρίκιος Όδόνογαν εΐνε έπί τού πλοίου
νά κατελθη τής γεφύρας.
μου καί θά σάς άπαντήση αυτοπροσώπως, άπεΌ Έ ρικ έπέσχεν αύτόν διά νεύματος.
κρίθη δ Τούδωρ Βράουν.
Νεύσαντος δέ αύτοϋ, άνθρωπός τις άνέβη εις
την γέφυραν.
— Ιδού δ Πατρίκιος Όδόνογαν, προσεϊπεν δ
ιδιοκτήτης τού “Α.Ιβατρος. Τί τόν θέλετε ;

— Κυβερνήτατοϋ " ΑΑβατρος, άνέκραξεν, εί
μαι εντεταλμένος ειδικήν αποστολήν ύπό τής
κυβερνήσεώς μου, καί ύπό τήν ιδιότητά μου
ταύτην τήν έποπτείαν τής τάξεως έν τή θαλάσση !
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Σάς καλώ λοιπόν νά μοί άνακοινώσητε αμέσως
τά ναυτιλιακά σας έγγραφα!
Ό Τούδωρ Βράουν ούδ’ άπαντήσεως ήξιωσε
τόν κυβερνήτην τής Α.Ιάσχας, άλλά κατήλθε
τής γεφύρας μετά τού Όδόνογαν.
Ό "Ερικ άνέμεινε δύο λεπτά, μεθ’ άπροσεΐπε:
— Κυβερνήτα τού *Α,Ιβατρος, κατηγορεϊσθε
δτι άπεπειράθητε νά καταστρέψητε τό πλοϊον
μου έπί τής Κρύας Ξέρας τής νήσου Σέν, καί
καλεΐσθε νά άπολογηθήτε διά τήν κατηγορίαν
ταύτην ένώπιον ναυτοδικείου! "Αν δέν ύπακούσητε εις τήν κλήσιν ταύτην, τό καθήκον μου
άπαιτεϊ νά σάς αναγκάσω διά τής βίας.
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Ό Έ ρικ καθήκον έθεώρησεν έν τή κρισιμωτάτη
εκείνη στιγμή, νά έρωτήση τήν γνώμην τού πλη
ρώματος. Συγκαλέσας αύτό έπί τού καταστρώ
ματος άνεκοίνωσεν είλικρινώς καί έν παρρησία
δποία τις ήτο ή κατάστασις τών πραγμάτων.

— Φίλοι μου, είπεν, είξεύρετε περί τίνος πρό
κειται· νά συλλάβωμεν καί νά παραδιύσωμεν εις
τό ναυτοδικεΐον τόν κακοϋργον, δ δποΐος άπεπειράθη νά μάς έξολοθρεύση όλους εις τήν ΚρύαΥ
Ξέραν ή νά τόν άφήσωμεν νά διαιρύγη ! Μόλις
μάς μένουν κάρβουνα δι’ εξ ημέρας. Π άσα λοι
πόν άπομάκρυνσις άπό τόν δρόμον μας θά μάς
άναγκάση νά τελειώσωμεν μέ τά πανιά το τ α ξείδι
μας, ίσως μάλιστα μάς έμποδίση νά έπι— Δοκιμάσατε άν σάς βα σ τα ! άνέκραξεν δ ι
τύχωμεν
καί τόν σκοπόν μ α ς. Ά λ λ ά συλλογιΤούδωρ Βράουν, δούς ά μ α διαταγήν νά έκκινήση
σθή'τε
οτι
τό “Α.Ιβατρος περιμένει άφεύκτως νά
τό πλοϊον.
νυκτώση διά νά μάς διαφύγη. Απόλυτος λοιπον
Κ ατά τήν συνδιάλεξιν ταύτην τό " ΑΑβατρος
άνάγκη εΐνε νά κρατώμεν αύτό έντος τής ακ τΐείχε στραφή έπαισθητώς άποτελέσαν ορθήν γωνίαν
νος τής ήλεκτρικής ημών έστίας καί νά μη έμετά τής πρώρας τής 'Α.Ιάσχας. Αίφνης ή έ'λεξ
λαττώσωμεν τόν δρόμον μας. "Α λλως τε ειμεθα
αύτοϋ κινηθεϊσα ε"πληξε τά ύ δα τα , άτινα επήβέβαιοι, δτι τό έχθρικόν πλοϊον είτε αϋριον είτε
φρισαν άναταραχθέντα. Οξύς καί μακρός συριγμεθαύριον θά σταματήση εις τόν φραγμόν των
μός ήκούσθη καί τό ” Α.Ιβατρος όλισθήσαν επι
αιωνίων πάγων, οί δποϊοι εύρίσκονται πρός τον
τών κυμάτων άπήλθεν δλοταχώς χωρούν προς
πόλον, εις τήν 78»>ν ή 7 9 ν μοίραν. Ά λ λ ά δ'εν
τόν Βόρειον Πόλον.
ήθέλησα νά έξακολουθήσω τήν καταδίωξιν ταύ
Μετά δυο λεπτά ή ’ Α.Ιάσχα ώρμα εις κατατην χωρίς νά σάς έρωτήσω άν τήν έπιδοκιμάζετε
δίωξιν αύτοϋ.
καί άν δέχεσθε έκ προτέρων τάς συνέπειας τάς
III’ .
δποίας δύναται νά έπιφέρη.
ΚαΥοΥοβοΛισροΙ ■
Οί άνδρες τού πληρώματος συνεννοήθησαν
πρός άλλήλους χαμηλοφώνως, άνέθηκαν δε εις
Έν ψ δ "Ερικ κατεδίωκε τό " Α.Ιβατρος, διέτόν Έρσεβον νά έκφράση τήν γνώμην των.
ταξε νά έτοιμάσωσι τό τηλεβόλον, δπερή Α.Ιϊι- I
— Ή γνώμη μας εΐνε Οτι ή 'Α.Ιάσχα πρέπει
σχα έφερεν έπί τής πρώρας· τούτο δέ άπήτησε
νά κάμη τ ’ άδύνατα δυνατά διά νά πιάση τό
πολύν χρόνον, δε’ δ δτε άπηλλάγη τού κε- |
“Α.Ιβατρος, είπεν δ πρώην αλιεύς ήσύχως.
δρωτοϋ περιβλήματος, καί έγεμίσθη, δ εχθρός
Πολύ καλά· θά κάμωμεν τά άδύνατα δυ
ήτο ήδη έκτός τής δλκής αύτοϋ. Βεβαίως εν τω ^
να τά, άπήντησεν δ Έ ρικ.
μεταξύ χρόνω είχεν έπιταχύνη ούτος τόν δρόμον
Βέβαιος πλέον οτι τό πλήρωμα ώμοφρόνει δέν
καί προέπλεεν ήδη τρία ή τέσσαρα μίλλια. Η
έφείσθη άνθράκων καί κατώρθωσε νά διατηρήση
άπόστασις αϋτη δέν εΐνε μέν ύπερμετρος εις τη
τήν αύτήν μεταξύ τών πλοίων άπόστασιν, μεθ
λεβόλον Γκάτλιγγ· άλλ’ άφ’ ού ή μέν θάλασσα
όλους τούς απελπιστικούς άγώνας τού Τούδωρ
έσαλεύετο, τά δέ πλοία άμφότερα ήτμοδρόμουν
Βράουν. Ά μ α τή δύσει τού ήλίου δ ήλεκτρικός
δλοταχώς, τό δέ άμερικανικόν θαλαμηγόν λίαν
οφθαλμός τής ' Α.Ιάσχας άνήφθη έπί τού ^μεγά
στενόν παρείχε σκοπόσημον, πιθανώτατον ητο
λου ιστού καί προσηλώθη αμείλίκτως έπι του
δτι αί σφαϊραι αύτού θά έπιπτον εις την θάλασ
" Α.Ιβατρος μέχρι πρωίας. Κ α τά τήν νύκτατό άνά
σαν άστοχούσαι τού “ΑΑβατρος. Προτιμότερον
μέσον τών πλοίων διάστημα διετηρήθη τό αύτό.
λοιπόν έθεωρήθη ν’ άναβληθή ή έναρζις τού πυΉ αύγή εύρεν άμφότερα πλέοντα προς τον πορός. Μετ ολίγον άλλως τε δ πρόπκους τού θα
λον. Τήν μεσημβρίαν γενομένης ηλιακής παρατηλαμηγού, δέν ήλαττώθη μέν άλλ επαυσεν αυρήσεως έφάνη οτι ή ΆΑάσχα εύρίσκετο επι τής
ξάνων. Κατεδείχθη δέ δτι άμφότερα τά πλοϊα
7 8 °2 1 ’ 14" βορείου πλάτους καί 98° άνατολιήσαν ομοίως ταχύπλοα. Το άνά μέσον αύτών
κοϋ μήκους.
διάστημα διέμεινε τό αύτό επί πολλας ωρας.
Οί πλέοντες πάγοι, οΐτινες δέν είχον φανή
Έ ν τούτοις ή βεβιασμένη έκείνη πορεία απήάπό
δέκα ή δεκαπέντε ήμερων ήρξαντο γινόμε
τησεν ύπερβολικήν κατανάλωσιν γαιανθράκων,
νοι
πάλιν
πολυάριθμοι. Η ΆΑάσχα ένίοτε ήνοιοΐτινες δσημέραι καθίσταντο σπανιώτεροι έπί τής
γε διά τού εμβόλου τόν φραγμόν αύτών ώς άλ
'Α.Ιάσχας- φόβος δέ ύπήρχε μή άποβή ανωφε
λοτε έν τή θαλάσση τού Βαφίνου. Ο δ "Ερικ βέ
λής καί ματαία ή βαρεία έκείνη θυσία, άν δεν
βαιος ών δτι μ ετ’ ού πολύ έμελλε νά έπιφανή ή
τιροέφθανου τό
Α.Ιβατρος μεχρ 1 Τήί νυκτός

40ft

Ε ΣΤΙΑ .

συμπαγής τών πάγων στερεά έπλαγιοδρόμησεν
ολίγον δεξιά του “ΑΑδατρος ώστε ν’ άποφράξη
τήν πρός άνατολάς ύδόν, άν τούτο έπεχείρει νά
μ εταβάλη διεύθυνσιν, βλέπον οτι παρεκωλύετο
ύπό των πάγων 6 προ; βορράν πλούς αύτοΰ.
Ή προφύλαςις αϋτη άπεδείχθη λίαν συνετή,
διότι περί τήν Δευτέραν ώραν μακρά εκτασι; πά
γων διεγράφη εί; τον Ορίζοντα. Παρευθύ; το
άμερικανικον θαλαμηγόν έτράπη προ; δυσμάς
άναχθέν τέσσαρα ή πέντε {αίΧλεοε. Ή ’ΑΑάσχα
παρηκολούθησε τον χειρισμόν τοϋτον, πλαγιοδρομήσασα προ; άριστεράν του “ΑΑδατρος δπως
άποκόψτ) τήν πορείαν αύτοΰ, εί άπεπειράτο νά
στραφή πρός νότον.

λων αύτών, οτε βρονταί ίσχυρόταται άνεμίχθησαν
πρός τόν βρόμον τών κανονοβολισμών, οί δε ναΰται ΰψώσαντες τήν κεφαλήν είίον τόν ούρανόν
καταμέλανα πρός άνατολάς.
Εϊμαρτο άρά γε καταιγί; τις ή ομίχλη ή χιο
νοστρόβιλος νά παράσχη εύκαιρίαν εις τόν Τούδωρ
Βράουν όπωςδιαφύγη; *0 Έ ρικ άπεφάσισε νάπρολάβη τούτο άντί πάσης θυσίας, καί διέταξεν εμ
βολήν κ ατά τοΰ πολεμίου. Ό π λ ισα ; τούς άνδρας
αύτοΰ διά ξιφών καί πελέκεων διηύθυνε τήν Ά ·
ΑάσχαΥ ολοταχώς κατά τοΰ θαλαμηγού.
Ό Τούδωρ Βράουν ύπεχώρησε παραπλέων
τήν στερεάν τών πάγων έκτασιν, καί κανονοβο' λών έκ τή ; πρύμνης άνά πέντε λεπτά. ’Αλλά
! τό στάδιον τής δράσεως αύτοΰ είχε περιορισθή
| τ ά μέγιστα. Βαθμηδόν στενώτερον εΐργόμενος με1 ταξύ τής χερσονήσου τοΰ πάγου καί τής ΆΑά~
\ σχας, είδεν δτι ούδεμία άλλη ύπελείπετο αύτώ
σωτηρίας ελπίς είμή μόνον ν’ άποτολμήση έ'ξοδόν
τιν α κ α ίν ’ άναχθή εις τήν έλευθέραν θ ά λ α σ σ α ν .
άπεπειράθη λοιπόν ταύτην μ ετά ψευδείς τίνας
! κινήσεις σκοπούσα; νά έξαπατήσωσι τόν αντί
παλον.

Ή ΆΑάσχα βέβαια ούσα περί τή ; διευθϋνσεως
ήν κ ατ' ανάγκην έμελλε νά τραπή το 'ΆΑδαγρος προσεπάθει νά ώθήση αύτό κ α τά των πά
γων. Το θαλαμηγόν, διστάζον, παρακωλυόμενον
ύπό των πλεόντων κρυστάλλων,μετέβαλλε πορείαν
άνά πάσαν στιγμήν ύτέ μέν πρός βορράν έπιβάλλον
ύτέ δ ’ άπελπιστικώ; πρός δυσμάς όρμων.
Ό Έ ρικ άπό της σκοπιάς προσεϊχε συντόνω;
εί; τ ά ; ψευδείς εκείνα; κινήσεις δπως ματαιώση
αύτάς διά κινήσεων άναλόγων, δτ’ αίφνης ειδεν
Ό Έ ρικ προσεποιεϊτο δτι ούδέν έ'βλεπε. Τήν
δτι τό θαλαμηγόν έστη, έστράφη βιαίως, προστιγμήν δέ άκριβώ; καθ’ ήν τό “ΑΑδατρος, ολο
βάλλον τήν πρώραν αύτοΰ.Μικρά λευκή γραμμή ι
ταχώς άτμοδρομοΰν, έφθασε πρό; τήν ΆΑάσχαΥ,
πρό; δυσμάς εκτεινόμενη, άπεδείκνυεν όποια ήτο
αϋτη έφώρμησε κ α τ’ αύτοΰ διά τοΰ χαλύβδινου
ή αιτία τοΰ χειρισμοΰ εκείνου. Τό ΑΑδατρος
εμβόλου της.
ένέπεσεν εις τον μυχόν άληθοΰς κόλπου σχηματιΤρομερά έγένετο ή σύρραξις. Χαΐνον τραύμα
ζομένου ύπό τοΰ μεσημβρινού αύχένο; της παγικής
ήνοίχθη εις τά πλευρά τοΰ θαλαμηγού, δπερ έμστερεά; κ α ίω ; θηρίονσυγκλεισθένεντή φωλεαύπό
πλησθέν ΰδατος ενστη ακίνητον, αδυνάτου καταάγέλη; θηρευτικών κυνών, έστράφη κ ατά τής
στάντος παντός χειρισμού. Ή ΆΑάσχα έτοίμως
ΆΑάοχας πρό; έσχάτην άμυναν.
όπισθοχωρήσασα έμελλε νά έπαναλάβη τήν έφοΙΙρίν κατέλθη εις τό κατάστρωμα ό κυβερνήτης
δον, ά λ λ ά δέν προέλαβεν.
τής ΆΑάσχας όλμο; ίιήλθεν ύπέρ τήν κεφαλήν
Ή λαΐλαψ έπέσκηψεν. Καταιγίζων εύρος ήραύτοΰ συρίζων.
ξατο πνέων συνοδευόμενο; ύπό χιονοστρόβιλου,δστις
Τ ο “ΑΑδατρος λοιπόν ήτο ώπλισμένον καί
ού μόνον φοβερά άνήγειρε κύματα, ά λ λ ’ άπώθει
έσκόπει ν’ άντισταθή !
καί πρός τόν κόλπον, έν ώ εύρίσκοντο άμφότερα τά
— Καλλίτερα οτι συνέβη οϋτω καί οτι αύτοί
πλοία, πελωρίου; όγκους πλεόντων πάγων. Ό Έ 
έπυροβόλησαν πρώτοι ! είπεν ό Έ ρικ διατάξας ν’
ρικ ένόησεν οτι ούδέ στιγμήν έπετρέπετο νά βραάντιπυροβολήσωσιν.
δύνη ά λ λ ’ ε'πρεπε νά έξέλθη άμέσως τοΰ μυχού,
Ό ολμος ούτοςίέν επέτυχε τοΰ σκοπού περισσό
έν «ι» έκινδύνευε ν’ άποκλεισθή. Στραφείς πρός
τερον τοΰ άλλου, έπεσε δέ διακόσια ή τριακόσια
άνατολάς έπάλαιε κατά τοΰ άνέμου, κατά τών
μέτρα άπό τοΰ “ΑΑδατρος. Ά λ λ ’ ή μάχη ήρχισε
χιόνων, κατά τής ώρυομ-ένης τών πάγων στραπλέον, καί αί βολαί μ ετ' ολίγον έγένοντο εύστοτιάς.
χώτεραι. Βόμβα τοΰ αμερικανικού πλοίου συνέ’Α λλά μετά μικρόν έδέησε νά όμολογήση δτι
τριψε τήν μεγάλην κεραίαν τής ΆΑάσχας, ενέτό έπιχείρημα ητο ανέφικτου. Ό κλύδων μετά
σκηψεν εις τό κατάστρωμα, καί έκραγεϊσα ε’φότηλικαύτης λύσσης έμαίνετο ιϋστε οϋτε ή μ·ηχ*νευσε δύο άνδρας. Όβίς τής ΆΑάοχας έπληξε
νή τής ΆΑάοχας, οϋτε τό χαλύβδινου αύτής
τό έπίστεγον τοΰ “ΑΑδατρος καί μεγάλην έπή- '
έμ-βολον ήδύναντο νά κατορθιύσωσι πλέον τι. Τό
νεγκε φθοράν. Πολλαί έκατέρωθεν σφαΐραι ένεπλοϊΟν ού μόνον ολίγον προύχώρει,άλλ’ ένίοτε ήπάγησαν εις τά σκάφη, ή ίιήλασαν τά έξαρτύναγκάζετο νά όπισθοδρομή πολλά μέτρα. Οί ιστοί
μ α τα τών άντιμαχομένων πλοίων.
αύτοΰ έτριζον ύπό τήν φοβεράντοΰ άνέμου πνοήν.
Ή ΆΑάσχα καί τό “ΑΑδατρος προσήγγιζον
ΓΙυκνή χιών έπιζοφούσα τόν ούρανόν καί έκτυφλούσα
βαθμηδόν, στρεφόμενα αίφνης δπως κανονοβολώτό πλήρωμα έκάλυπτεν ήδη τό κατάστρωμα καί
σι διά πάντων τών επί τήςμιάς πλευράς τηλεβό
τά άρμενα. Οί πάγοι συσσωρευόμενοι καί έπιπρο-
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σθούντες άνήγειρον, εις έκάστην ριπήν, άνυπέο- 1 νων πτώσεων ήδύνατο νά διαρραγή, νά καταβυχλητον τείχος. Ό θεν ο Έ ρικ ήναγκάσθη νά | θισθή. Ά λ λ ά τό μόνον κατά τοΰ κινδύνου τούέπιστρέψη εί; τήν άκτήν τής παγικής στερεάς I του άμυντικόν μέσον ήτο νά συμπαγή ή ζώνη
τών θρυμμάτων τών πάγων καί τής χιόνος ή κ α
άναζητών μυχόν τινα νά προσορμισθή καί άνατά τό μάλλον καί ήττον προστατεύουσα τό σκά
μείνη μέχρι; ού αίθριάση.
Τό αμερικανικόν θαλαμ.ηγόν είχεν έξαφανισθή | φος, ώστε νά συναποτελέση μέρος ομογενούς τί
νος όγκου κινούμενον μετ' αύτοΰ.
έν τή άνεμοζάλη, έν ή δέ καταστάσει εΰρίσκετο
Πάντες είργάζοντο πρός τούτο συντόνω;.
μετά τήν φοβέραν πληγήν ήν κατήνεγκεν αύτώ
Ητο
δέ συγκινητικόν τό βλέπειν τήν δράκα ε
ή ΑΑάσχα, δέν θά ήδυνήθη πάντως ν’ άντιστή
κείνην
τών άνδρών άγωνιζομένην διά τών μακρο
κ α τ’ αύτής. Ό λ ω ς δέ άδύνατον ήτο νά έξέλθη
σκοπικών
αύτής μυών ν’ άντιστή εί; τάς δυνάμει;
τού άδεξόδου εκείνου τών πάγων φραγμού.
I τής φύσεως, νά προσπαθή δι’ αγκυρών, κάλ.ων,
’Εντούτοις ή κατάστασι; βαθμηδόν ίδεινούτο·
σανίδων, νά έπισκευάση τά ρήγματα τών πάγων,
Φοβερώτατοι καί ύπέρτεροι πάσης περιγραφή;
| νά πληρώση διά χιόνο; τ ά χ ά σμ α τα , μέχρις ού
εΐνε οί άρκτικοί ούτοι κλύδωνες, έν οί; άφυπνίζον
μία μόνη άναπνοη τοΰ πολικού ωκεανού κ ατίται, ώς είπεΐν, αί δυνάμεις τής άρχεγόνου φύσεως
[ στρεφε πάσαν εκείνην τήν επισκευήν. Μ ετά τεσοπ ω ; παράσχωσιν εί; τόν θαλασσοπόρον δείγμα
| σάρων ή πέντε ώρών υπεράνθρωπου εργασίαν,
τών κατακλυσμών τή ς παγικής περιόδου. Τό σκό
είχον άποκάμη ή δη , καί έν τούτοι; ό κίνδυνο;
τος ήτο βαθύ. Μή λειτουργούση; τής άτμομηχαηϋξανε, διότι ήκαταιγίς έπετραχύνετο.
νής, άδύνατον ήτο ν’ άναφθή ή ήλεκτρική
Ό “Ερικ συνδιασκεφθείς μ ετά τών άξιω μ α τιέστία. Εις τούς συριγμού; τής καταιγίδος, τούς
I
κών
τοΰ πλοίου άπεφάσισε ν’ άποθέση έν ά σ φ α βρόμους τών κεραυνών, τού; κρότου; τών πλεόν
λεία έπί τής παγικής στερεά; ζωοτροφίας τινάς
των πάγων καί κατακρημνιζομένων τών μέν έπί
καί πολεμοφόδια, δ ι ’ ήν περίπτωσιν ή ΆΑάσχα
τών δέ, προσετίθεντο έν τή σκοτί*δ τριγμό; τής
παγικής στερεάς έξαρθρουμ.ένης καί καταρρεούσης ! θά ήδυνάτει ν' άντιστή κατά τών άνατιναγμών
πάντοθεν. Έ κ άστη ρωγμή σχηματιζομένη έπέ- . έκείνων. Ά π ό τής πρώτης άλλως τε στιγμής έ
καστος τών έμπλεόντων είχε λάβη προμήθεια;
φερεν έκοηξιν, ήτις έν μέσω τοΰ διηνεκούς τής
δι’ όκτώ ήμέρα; καί άκριβείς οδηγία; περί τού
καταιγίδος θορύβου έβρόντα ώ ; κανονοβόλημ.α
I
πρακτέου,
άν έπήρχετο τό δυστύχημα, ώ ; καί
κινδυνεύοντο; πλοίου. Τό συχνόν τών έκρήξεων
; διαταγήν νά κρατή καί κ ατά τάς ώρας τής έρεκείνων άπεδείκνυεν δτι αί διαρρωγαί ησαν
; γασίας έτι, τό οπλον άνηρτημένον εις τόν ώμον
πολυάριθμοι.
έκ τού άορτήρος. Ή μεταγωγή είκοσι βυτινών
Μετ’ ολίγον ή ΆΑάσχα ήσθάνθη τά τών
δέν ήτο εύχερές έργον, άλ λά τέλος κατωρθώθη,
έκρήξεων τούτων επακόλουθα. Ό μικρός μυ
καί αί ζωοτροφίαι άπετέθησαν διακόσια περίπου
χός έν ώ είχε δυνηθή νά καταφυγή δέν έβράδυ· ί
μέτρα μακράν τοΰ πλοίου ύπό κεδρωτόν έπίνε νά προσβληθή ύπό τεμαχίων πάγων,ώς καί αί |
βλημα, οπερ μετά μικρόν έπεκάλυψεν ή χιών διά
έλάχισται τού κόλπου γωνίαι.Σωρός κρυστάλλων ι
πυκνού στρώματος.
συμπαγείς ύπό τής άπαύστως καταπιπτούσης χιόΜετά τό προφυλακτικόν τούτο μέτρον άνεθάρνος, περιέβαλε τό σκάφος τού πλοίου, έπολιόρρησαν
πάντες, εις δέ τό πλήρωμα έδόθη συμπληκησε καί περιέσφιγξεν αύτό. Έ κ τ ο τ ε ή ΆΑάσχα
!
ρωτικόν
γεύμα πρό; άνάκτησιν τών δυνάμειόν
ήρξατο τρίζουσα ύπό τήν πίεσιν τών πάγων. Τ ά
του
καί
τέϊον μετά ρουμίου.
έγκοίλια αύτής ¿στενόν ώ ς καί οί πάγοι έν οί; εί
Αίφνης,
έν μέσω άκριβώ; τού γεύματος τούτου,
χεν ένσφηνωθή. Ά ν ά πάσαν στιγμήν έπέκειτο
I
σεισμός
σφοδρότερος
έτι τών προγενεστέρων συκίνδυνος νά συντριβή τό σκάφος, θά διερρήγνυτο
νεκλόνησε τήν συμπαγή τών πάγων έκτασιν.
δέ πάντως είμή έναυπηγεΐτο επίτηδες ικανόν πρός
1 Φοβερά πίεσις διέρρηξε τήν κοίτην τών πάγων
άντίστασιν κ ατά τής φοβεράς έκείνη; πίεσεως.
καί τών χιόνων έφ' ής ήτο άνακεκλιμένη ή Ά 
Ό Έ ρικ άποφασίσας νά μή ύποκύψη πριν
Αάσχα. Συνεσφίχθη έκ τών όπισθεν καί άνυψώθη
άγωνισθή μέχρις έσχάτων, είχε διατάξη τό πλή
δεινώ; τρίζουσα, βυθίζουσα τήν πρώραν αύτής
ρωμα αύτοΰ νά πήξη περί τό πλοϊον κάθετον έκ
παχειών δοκών ζώνην, όποις άπαμβλύνη όσον τό ι εις τό βάραθρον ώσεί έμελλε νά κατακρημνισθή
εις αύτό. Πανικός κατέλαβε τού; έπί τής ΆΑάδυνατόν τήν πίεσιν.Άλλά τά προσερείσματα ταύσχας καί πάντες ώρμησαν έπί τοΰ κ ατα στρώ τα προύφύλαξαν μέν πρός στιγμήν τό σκάφος άλ
λά μ ετ’ ολίγον έπήνεγκΟν άποτέλεσμα άπροσδό- , ματος. “Ανδρες τινές τοΰ πληρώματος έθεώρηI σαν· εύκαιρον τήν στιγμήν νά καταφύγωσιν έπί
κητον, απειλούν νά καταστή όλέθριον.
τών πάγων,πρός σωτηρίαν αύτών, χωρίς δέ ν ά Τ ό πλ.οΐον άντί νά καταθραυσθή ύπανηγείρετο
ναμείνωσι δια ταγήν, τινα τών αξιωματικών διε
ύπέρ τό ύδωρ εί; εκάστην κίνησιν των πάγων, κα·
ταπίπτονειτα μετ' άκατασχέτου δυνάμεως. Ά π ό
στιγμής εί; στιγμήν κατά τινα τών φοβερών έκεί-

σκέλισαν τά αίωροθέσια.
Τέσσαρε; ή πέντε τών δυστυχών τούτων
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τωρθωσαν νά πηδήσωσιν ε'πί τής χιόνος. Δύω
άλλοι συνεσφίχθησαν μεταξύ τοϋ περιβάλλοντος
τό πλοϊον σωρού πάγων καί τής δεξιάς ε'πηγκεν °ς
^ ακριβώς στιγμήν ή 'ΑΛάσχα ά ναλαμβάνουσα την ισορροπίαν αυτής, ήνωρθούτο
στένουσα.
Αι σπαρακτικαί κραυγαί καί ό τριγμός τών
συντριβεντων οστών αυτών άπεπνίγη έν τή
ώρυγή τής λαίλαπος.
Γενομένης άπηνεμίας τό πλοϊον εμεινεν ακί
νητον.
Τό μάθημα ήτο φοβερόν. Ό δ ’ Έ ρικ έπωφεληθείς αύτό συνίστησεν εις τό πλήρωμα αταραξίαν,
παραγγείλας οϋδεν να πράττωσιν έν οίαδήποτε
περιστάσει άνευ διαταγής.
— "Οπως εννοείτε, βέβαια, ειπεν εις τό πλή
ρωμα, ή άπόβασις είνε έσχατον μέτρον, εις τό ό
ποιον μόνον την τελευταίαν στιγμήν πρέπει να
καταφύγωμεν. Ολοι μας οι αγώνες πρέπει νά
τείνουν εις τό νά σώσωμεν την ΆΛάσχαν ! . . .
"Αν την χάσωμεν, λαμπράν ασφάλειαν θά εύ'ρωμεν έπάνω εις τούς πάγους ! . . . Μόνον καθ’'ήν
στιγμήν καταστή αδύνατος ή διατήρησις τού
πλοίου μας, τότε μόνον Οά τό έγκαταλείψωμεν.
'Αλλά καί τότε πρέπει ή άπόβασις αότη νά γίνη
έν τάξει, ειδεμή θά μεταβληθή εις καταστροφήν.
'Εξακολουθήσατε λοιπόν ήσύχως τό γεύμά σας
καί αναθέσατε εις τούς αξιωματικούς σας τήν
φροντίδα περί τού πρακτέου.
Γό σθεναρόν τής γλώσσης ταύτης ένεθάρρυνε^
αμέσως καί τούς δειλοτέρους, πάντες δε κατήλθον εις τό μετάφραγμα.
Ο Ερικ καλεσας τότε τον "Ερσεβον είπε νά
λυση τον γροιλανδικόν κύνα του Κ λάας καί ν' άκολουθήση αύτω άθορύβως.
_
ϋπάγωμεν εζω εις τούς πάγους, προσεϊπεν αύτω χαμηλοφώνως, διά νά εδρωμεν τούς
φυγαδας.^ ’Αντί νά τούς έγκαταλείψωμεν, προτιμότερον είνε νά τούς έπαναφέρωμεν εις τό καθή
κον των.
Οι δυστυχείς ούτοι έμενον ούχί μακράν, κατησχυμένοι διά τήν άπόδρασίν των. "Αμα τή πρώ
τη κλησει τού Ερικ διευθύνθησαν πρό; τήν ’ Α 
Λάσχα γ.
Ο "Ερικ καί ό "Ερσεβον ώς είδον αυτούς
έπιστρέψαντας εις τό πλοϊον, προύχώρησαν μέχρι
τής αποθήκης τών τροφίμων, όπως βεβαιωθώσι
μή κατέφυγε ναύτης τις έν αύτή. Έρευνήσαντες
δέ ούδένα εύρον.
— Σκέπτομαι, είπε τότε ό "Ερικ, ότι καλόν
θά είνε ν' άποβιβάσωμεν έν μέρος τού πληρώμα
τος, διά νά προλάβωμεν καί δεύτερον πανικόν.
— Καλόν θά είνε πραγματικώς, άπεκρίθη ό
άλιεύς. Αλλ είνε φόβος μήπως οί άλλοι όπου
μείνουν μέσα, χάσουν τήν πειθαρχίαν ή τό θάρ
ρος των.
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— Η παρατήρησις είνε όρθή! είπεν ό "Ερικ.
Φρονιμώτερον θά είνενά τούς άπασχολώμεν όλους,
μέχρι τής^ τελευταίας στη μ ή ς εις τήν πάλην
αύτήν κατά τής τρικυμίας, καί έπειτα μόνον μέ
αύτο το μέσον είμπορούμεν νά σώσωμεν τό πλοϊον.
Ά λ λ ' άφ’ ού εϊμεθα πού είμεθα εις αύτήν τήν πε
διά δα τών πάγων ας ίδωμεν τί πράγμα είνε.
Ομολογώ ότι αύτοί ολοι οί τριγμοί καί αί έκρήξεις μου εμπνέουν πολλας αμφιβολίας περί τής
στερεότητός της.
Πριν προχωρήσωσι τριακόσια βή μ ατα πέραν
τής αποθήκης τών τροφίμων, ό 'Ερικ καί δ θε
τός αυτού πατήρ έστησαν αίφνης. Γιγαντιαία
ρωγμή ήνοίγετο ύπό τούς πόδας των. Ό π ω ς
διαβώσιν αύτήν είχον ανάγκην μακρών κοντών,
δ ι'ώ ν όμως, δεν είχον προνοήση νάέφοδιασθώσιν.
Οθεν άπεφάσισαν νά παρακολουθήσωσι τό χεί
λος αυτής, διευθυνόμενοι πρός δυσμάς, όπως ϊδωσι μέχρι τίνος σημείου έξετείνετο.
Κατεΐδον δέ τότε οτι ή £ωγμή έκείνη παρετείνετο μακρχν πρός την διεύθυνσιν έκείνην, τόσον
δε μ ακράν,ώστε μετά ήμισείας ώρας πορείανδέν
ενβλεπον έ'τι πού άπέληγεν. Ένθαρρυνθέντες έκ
τής έξερευνήσεως ταύτης περί τής έκτάσεως τού
παγικου πεδίου, έφ' ού εύρίσκετο ή αποθήκη τών
τροφίμων, ύπέστρεψαν.
Ά λ λ ’ έν <,» εύρίσκοντο εις τό ήμισυ τής από
τής ^αποθήκης οδού ήσθάνθησαν νέον σεισμόν,
ον έπηκολούθησαν εκρήξεις καί τριγμοί καί
δεινός κρότος συγκρουομένων πάγων. Δεν άνηαυχησχν μέν πολύ άλλ’ έπέσπευσαν τό βήμα, άνυπομονούντες νά μάθωσιν αν έκ τού σεισμού έκείνου ε“παθέ τι ή ΆΛάσχα.
Μετ’ ολίγον άφίκοντο εις τήν άποθήκην τών
τροφίμων καί είτα εις τόν μικρόν μυχόν έν ώ είχε
καταφύγη τό πλοϊον.
Ό "Ερικ καί δ "Ερσεβον έτριψαν τούς οφθαλ
μούς των έρωτώντες μή ώνειρεύοντο : ή Α.ίάσχα
δέν εύρίσκετο πλέον έν αύτω.
Κ α τ άρχάς ένόμισαν οτι έβυθίσθη ύπό τά υδ α τα . Ή το δε λίαν δυνατόν τούτο μετά τοιαύτην φοβεράν νύκτα.

Ά λ λ ά σχεδόν άμέσως έξεπλάγησαν ούδέν μέν
ίδόντες ναυάγιον τής ΆΛάσχας, ίδόντες δέ έκατέρωθεν ότι δ δρμίσκος νέαν ε"λαβεν οψιν κατά τήν
απουσίαν αύτών. Δέν έφαίνοντο πλέον τά θρύαμ α τα έκεϊνα τών πάγων άτινχ ή τρικυμία είχε
συνάθροιση έν τ ώ κόλπω καί έν μέσω τών όποιων
; είχε σφηνωθή ή ΆΛάσχα.
Τήν αύτήν σχεδόν στιγμήν δ "Ερσεβον έπηκρίοωσέ τι, οπερ δέν είχε μέν νοήση έφ’ όσον
διέτρεχε τό παγικόν πεδίον πρός πάσαν διεύθυνσΐν, ά λ λ ! ΰπερ νύν ότε ε’πέστρεψεν εις τήν α 
φετηρίαν άφ' ής ώρμήθη κατενό,ησεν δ άνεμος
είχε μεταβληθή εις ζέφυρον.
Δεν ητο άρά γε δυνατόν μεταβάλλουσα διεύ-
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πλησίον τών μητέρων, οϋτω δέ παράγοντα·, σειρχί κυττάρων ραβδοειδών, αποτελούσαι αλύσους ή στοίχους παραλλήλους ή γραμμάς δια ' A Λάσκα ;
κλαδιζομένας ή σπειροειδεϊς. Επειδή δέ ενώ α Ναι, βεβαίως, ήτο δυνατόν. Ά λ λ ’ έπρεπε νά
διακόπως παχύνεται ή μεμβράνα τών βακτηρίων
έξακριβιυθή άν ήτο καί άληθές.
τά έξώ τατα αύτής στρώματα μεταβάλλονται εις
"Ανευ βοαδύτητος δΈρικ διηυθύνθη πρός τό βάθος
βλένναν, περιέχουσαν μέν άφθονον ΰδωρ, μη δια τού κόλπου παρακολουθούμενος ύπο τούΈρσιβον.
λυομένην
δέ εντελώς έντός τού ύγροϋ, έν ώ ταυτα
Έ βάδισαν έπί μακρόν, — τεσσάρων ή πέντε
;
αναπτύσσονται,
αί ομάδες τών βακτηρίων μ έχιλιομέτρων πορείαν.Πανταχού ή άκτή έφαίνετο
νουσιν έμβεβυθισυ έναι έντός τής βλέννης, ήτις
ελεύθερα θρυμμάτων πάγου, τά δέ μανιώδη κύ
σχηματίζεται έκ τών έπί τής επιφάνειας τού
μ α τα συνερρήγυντο ώς έπί βράχω ν αλ.λ δ κυρίως
ύγρού άνερχομένων καί ενταύθα συνωστιζομένων
μυχός τού κόλπου δέν έφαίνετο, τό δ έ’τι παραI βακτηρίων. Ή βλέννα αότη μετά τών βακτη
δοξότερον, δ αύχήν οστις ε'κλειεν αυτόν πρός νό
ρίων επιπλέει έπί τού ύγρού ώς συνεχές ύμένιον,
τον είχεν έξαφανισθή.
εχον διαφορώτατα σχ ή μ α τα καί πάχος, καλεί
Τέλος δ "Ερικ εστη. Ένόησεν ήδη τί συνέται δέ έπΐ'παγος.
βαινεν·Λαβών δέ τήν χεϊρα τού ’ Ερσεβον ε"σφιγξεν

θυνσιν ή καταιγίς ν' άπώθησεν εις τό βάθος τού
κόλπου τούς πλέοντας πάγους, έν οίς συνείχετο ή

αύτήν έν τή ίδική του.
— Πατέρα, είπε, διά φωνής σοβαράς, είσαι
άπό έκείνους πού άξίζουν νά τούς λέγη κανείς
τήν αλήθεια, όσον φοβερά καί άν είνε. . Λοιπόν ή
άλ.ήθεια είνε ότι ή στερεά τών πάγων ε’σπασε
καί έχωρίσθη άπό τούς πάγους πού κρατουν
τήν 'ΑΛάσχαν, οτι εύρισκόμεθα έπάνω εις έν μι
κρόν νησί άπό πάγον καί ότι πηγαίνομεν όπου
μάς σκουντά ή τρικυμία !
("Επεται συνέχεια.]

Αϊ ποικίλαι μορφαί τών βακτηρίων διακρίνονται εις τέσσαρας τάξεις. Πρώτη είνε ή jr o x x ú ¿■ης, καθ’ ήν ταύτα έχουσι σφαιροειδή ή ελλει

ψοειδή μορ
φήν (Εΐκ. 4.
α, β.), μέγε
θος δέ σμικρότατον, α 
πό 0 ,5 μέ
χρι 12 μΐI κροχιλιοστοΑΟΡΑΤΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗ Σ
μέτρο>ν.Τάς
Α Ν Θ ΡΟ Π Ο ΤΗΤΟΣ
μικροτέ ρας
τών μορφών
[Συνέχεια- ”4ε προηγούμ. φΰλλον.]
τούτων καΠ ά ν τ ω ν τ ώ ν β α κ τ η ρ ίω ν τ ό σ ώ μ α π ρ ο σ ο μ ο ιά 
λούμεν Μιζ ε ι κ α τ ά τ ή ν σ ύ σ τ α σ ιν π ρ ός τ ά πρό ο λ ίγ ο υ π ε ρ ιγ ρ α φ έν τ α

δύο ε ϊ δ η το ύ Β α κ ί λ λ ο υ , σ υ ν ισ τ α μ ε -
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χροχάχχονς,

τάς δέ μεγα λειτέρας
Μεγαχόχ ύ π ό μ ε μ β ρ ά ν η ς . Εις είδ ό ς τ ι μόνον β α κ τ η ρ ίω ν ,
xovc, ή Μούπ ά ρχον κ α ί π α ρ ’ ή μ ΐν έν αφ θονία έν τ ο ίς φ υ rcidaq. Δευ
σ ικ ο ίς θειο ύ χο ις ύ δ α σ ι τ ώ ν Μ εθ ά ν ω ν , π ιθ α ν ώ ς
τέρα μορφή
δ έ κ α ί έν τ α ί ς λ ο ιπ α ϊς θ ε ιο ύ χ α ις π η γ α ϊ ς ,έ ν τ ο ς του
E !x . 4 . α Μικρόχοχχο;
β Μ εγάχοχχο;
1
είνε ή ραπ ρ ω τ ο π λ ά σ μ α τ ο ς ά π α ν τ ώ σ ι κ α ί ε ύ μ ε γ έ θ ε ις κ ό κ κ ο ι,
ή Μονά«, γ Βχκτήριον. δ Βάκιλλο«. e Κ λω βδοιιόής, ό σιρ'.διον. ζ Μορφή Λ εχτδτριχος. θ η Δον»σ υ ν ισ τά μ εν ο ι έ κ θείο υ , ό π ω ς δ εικ ν ύ ει ή π α ρ α τ ε 
μοια
προς χίου. ι ΣιιειρύλΧιον, χ Κλαδότριχο«, λ Σ π ει
θ ε ιμ έ ν η ε ίκ ώ ν . ( Ε ί κ . 3 ) .
τάς άνω πε- ροχαίτη«.
"Ω σ τ ε τό σώ μα
όλω ν
§»
©
®
ριγραφείαας (Είκ. 1 ,2 , 3 και 4 y, ο, ε.) Ταΰτ ώ ν β α κ τ η ρ ίω ν
σ υ ν ί^
¡ί
της τά μεν μικρά ^αβδία ονομάζονται είδικώς
σ τ α τ α ι έκ κ υ τ τ ά ρ ω ν
Βακτήρια (γ), τ ά δέ μεγάλα ΒύχιΛΛοι (δ).
κ υ λ ιν δ ρ ικ ώ ν ά π ε σ τ ρ ο γ £Β1
Ν
"Οταν αί ράβδοι εινε διωγκωμέναι έν μέσιμ ονο
γ υ λω μ έν ω ν κ α τά τά ς
μάζονται ΚΛωστρίόια ή Ά τράχτια (ε). Τρίτη
γ ω ν ία ς .
Τά κ ύ ττα . . .
λ.
Ε ίχ. 3 . Βεγγιατόα η λευχη
μορφή είνε ή (Λιχϋειάής ή njtapoeidnc, καθ’ ην
ρα δ ε τ α υ τ α δ ι χ ο τ ο - - [0| βοχτήρ[ον ™ θειούχων ύτά ραβδία εινε προμήκη καί περιεστραμμένα έμ ο ύ μ εν α α δ ι α λ ε ι π τ ω ς 8άτων(Μεγέθυνσι« 5 4 0 ).Οί χδχλικοειδώς δίκην έκπωμαστήρος φιαλών (ι. λ, θ).
π α ρ ά ν ο υ σ ι ν έ α . Ά λ λ ’ χοι τήοπρο«*’ αριστερά άλύσου
,
,
τ
ν
τών βακτηρίων είνε Οειώοεις. ΑΤ ά είδη δέ τών τελευταίων τούτων Λιακρινον01 νέοι ο ύ το ι εκγονοί ρι5. ερόθενχοχχώδ-:ι; μορφαί τού
ται άλλήλων έκ τής βαθυτητος τών κόλπων τών
δ έν ά π ο λ ύ ο ν τ α ί, ό π ω ς μύτου βακτηρίου.Δείιόθε* τρεΓς
ελιγμών. Βακτήρια έλ.κοειδή, έχοντα τό σώμα
π ο ο ευ θ ώ σ ι α λ λ α χ ο ύ κ α ί διάφορο, βαθμό} άναπτύξεω« τών
ν
.
άρθρων τ ή ; αλυσου των βαχτηπαχύ, ονομάζονται Σπειρί'ΛΛια (ι) ένί> τά
ζ η σ ω σ ι μ εμ ο ν ω μ έ ν ο ι,
^
I έχοντα τό σώμα λεπτόν και τας ελικ.ας αβα—

νον έ κ σ ώ μ α τ ο ς κ υ λ ιν δ ρ ο ειδ ο ύ ς, π ρ ο μ ή κ ο υ ς , π λ ή 
ρους

κοκκώ δους

άλλά

π ρ ω τ ο π λ ά σ μ α τ ο ς , έγ κ λ ε ιο μ έν ο υ

συγ κρ α τού ντα ι
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θεϊς Λ ονύχια (η,θ). Βακτήρια έλικοειδή, λεπτό
σπορίων, γίνεται καταφανές διά τίνων μέσων τά
σω μ α , έχοντα ρ/.ικρας καί χθαμ αλά; τάς έλικας,
σμικρότατα ταύτα φυτικά οντα πολλαπλασιάονομάζονται Σπειροχαίται (λ ). Τετάρτη τέλος
ζονται άφθόνως καί ταχέως, καί διατί αί γενεαί
μορφή είνε ή τών νηματοειδών βακτηρίων, καθ ί αύτών πληθύνονται τάχιστα εις βαθμόν εκπλη
ήν τα ύ τα ή είνε απ λά (ζ) ή σχηματίζουσι δια 
κτικόν.'Όπως δέ δώσοψ.εν Ιδέαν τινά τής ταχύκλαδώσεις (κ). Τάς τελευταίας μορφάς όνομάτητος καί τής αφθονίας τού πολλαπλασιασμού
ζομιν ΚΛαδ¿τρίχας (κ).
τών βακτηρίων, ύποθέσωμεν οτι ε’ντός κοινού πο
Μετά την κατά μορφάς ταύτην διαίρεσιν τών
τηριού πλήρους ζωμού κρέατος, εκτεθειμένου έπί
βακτηρίων κρίνομεν άναγκαίοννά προσθέσωμ.εν οτι | χρόνον τινά εις τόν ατμοσφαιρικόν άέοα,υπάρχει
άπαντώσι καί είδη μεσάζοντα καί ρορφαί μ εέν καί μόνον βακτήριον. Μ ετά παρέλευσιν μ.ιϊς
ταΰατιχαΐ, μή άνήκουσαι οϋτε εις την μίαν οϋτε
ώρας τέ βακτήριον τούτο θέλει διαιρεθή εις δύο
εις την έτέραν τών μορφών. ΙΙερί δέ τής πολυ
διά διαιρέσεως, τά δύο δέ τα ύ τα μετά μίαν ώ 
μορφίας δλων τούτων τών μορφών Οέλομεν έπαραν θέλουσιν είσθαι 4, μετά τρεϊς ώρας 8 καί
νέλΟει βραδύτερου.
1 οϋτω καθεξής. Μετά 24 ώρας ό αριθμός τών
Είδομεν ανωτέρω ¿τι Βάκιλλος τό μεγαθή- | βακτηρίων θέλει άνέλθει εις δεκαέξ καί ήμεσυ
ριον πολλαπλασιάζεται διττώς, διά διχοτομή- I έκατομμ-ύρια, μ.ετά δύο ημέρας εις 28 Ι1/^ δισε
σεως και διά σπορίων. Τ ο πρώτον είδος του
κατομμύρια, μετά δέ τρεϊς εις 4,77 2 τρεσεκαπολλαπλασιασμού είνε κοινόν εις ολα τά βα , τομμϋρια. Α λλά καί ότι καταληπτότερου δυνάκτήρια καί εις αΰτάς τάς κοκκώδεις μορφάς,ένεκα
μεθα νά παραστήσωμ,εν τόν άμετρου αύτών πολ
τούτου δέ τού λόγου τα ύ τα παρατιθέμενα πλη
λαπλασιασμόν. Ύποθέσωμεν οτι εχομεν πρό ημών
σίον άλλήλων καί συγκρατούμενα διά βλέννης
έν τών βακτηρίων τών έχόντων πλάτος μέν 1/ 1000
άποτελούσιν όρμαθούς ή συμπλέγματα όμοιων μ.ορμήκος δέ ' / 500 τού χιλιοστομέτρου. Φ ανταφών. Ά λ λ ω ν τινών βακτηρίων τά διαφράγματα
σθώμ.εν νύν μέτρον τι χωρητικότητος, κυβοειδές
αναφαίνονται διαδοχικώς κ α τά δύο ή καί τρεις
τό σχήμα, έχον τάς πλευράς αυτού 1 χιλιοστού
διευθύνσεις, οϋτω δέ γεννώνται όμάδες βακτη
τέ μήκος καί τό πλάτος. ’Εάν θελήσωμεν νά
ρίων ήπλωμέναι κ ατά ε’πιφανείας, ή κ ατά κυ | πληρώσοιμεν τό μέτρον τούτο βακτηρίων θέλουσι
βοειδή σώ μ α τα . ’Ενίοτε δέ καί τά νηματοειδή
χρειασθή κ ατά τούς άνω υπολογισμούς 6 3 6 έκαβακτήρια, μ.εριζόμενα έγκαρσίως, σχηματίζουσι \ τομμύρια αύτών, υποτιθεμένου οτι ούδέν κ αταπαχεΐς δίσκους (ίδ . Είκ. 3 ) οϊτινες χωρίζονται
λείπεται έν τώ μεταξύ κενόν. Επομένως οί από
πάλιν κκθέτως, οϋτω δέ άπό τής νηματοειδούς
γονοι ενός καί μόνου βακτηρίου μ ετά 2 4 ώρας
μορφής σχηματίζεται κοκκώδης.
θέλουσι πληριΰσει τό τεσσαρακοστόν μ.όνον τού
Πλήν τού είδους δμως τούτου τής γενέσεως διά
έμβαδού τού κυβικού ημών χιλιοστομέτρου, περί
διαιρέσεως τών βακτηρίων ή σχιστομυκήτων,
δέ τό τέλος τής β' ημέρας θέλουσεν είσθαι τοόπερ είνε κοινόν καί εις έτερον άθροισμ,α τού φυ
σουτοι, ο>στε προ; υποοο·/^ν αυτών απαιτείται
τικού βασιλείου, εις τά'λεγάμενα σχιστοφύκη, ενχώρος ίσος πρός 4 4 2 ,5 7 0 τοιούτους κύβους, ή
γουσι τά πρώτα προς πολλαπλασιασμόν αύτών
όπερ ταύτό, πρός ήμίσειαν λίτρανή πρός 4 4 2 1/ ,
καί ίδιάζοντα άλ λα όργανα, τά. παραμόνιμα
κυβ. έκατοστόμ.ετρα. ’Εάν δέ ύπολογίσωμεν τήν
κύτταρα ή παραμόνιμα σπόρια, ή καί άπλώς
επιφάνειαν τής θαλάσσης ώς πρός την ξηράν εις
σπόρια-Τό περιεχόμενον τών κυττάρων τών άπο* / 3, τό δέ βάθος αυτής εις ήμισυ γεωγραφικόν
τελούντων τό βακτήριον αθροιζόμενου έν μέσω,
μίλιον κ α τά μέσον ορον, ό ωκεανός έχει 3 εκα
ένσμικροτάτω χώρω,πυκνούται καί άποσφαιρούται,
τομμύρια κυβ. μιλ.ίων χωρητικότητα, τούτον
άλλοιούμενον δέ φυσικώς καί χημικώς φαί
δε τόν χώρον άπαντα ήθελον πληρώσει εντελώς
νεται ώς βώλος μικρότατος κυκλούμενος ύπό μεμ
τ ά έκ τού ενός καί μόνου ραβδίου παραχθέντα
βράνης. Πρό τούτου δέ καί τά σποριογόνα κύτ | βακτήρια μετά 4 καί ήμίσειαν ημέρας, ό δε
ταρα ρ.εταβάλλονται, διογκούμενα μικρόν είτε
αριθμός αύτών ήθελε παρασταθή δι’ αριθμού ά κατά τό άκρον τών πολυκυττάρων ραβδίων είτε
ποτελουμένου έκ 37 ψηφίων.. .
έν μ έσω .— Τήν γένεσιν ταύτην τών σπορίων ενΤ α ύ τά δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί τού β ά 
χουσι κοινήν πκσαι,μέν αί μ.ορφαί τών βακτη
ρους αύτών. Καθ' υπολογισμούς ομοίους πρός τούς
ρίων, ιδίως όμως αί ραβδοειδείς.
ανωτέρω,το βάρος τών άνω βακτηρίων,ών έκαστον
Ά μ α τ ά σπόρια τών βακτηρίων ώριμάσωσι
έχει σχεδόν τό βάρος τού ϋ δατος,μ ετά τρεϊς ημέ
δύνανται νά βλαστήσωσιν εύθύς, κατά τόν άνω
ρας ήθελεν είσθαι 7 ι/ 2 εκατομμύρια χιλιογράμμων.
έκτεθέντα τρόπον βακτηρίου τού μεγαθηρίου καί
Μή ύποθέσγ δέ ό αναγνώστης ότι οϊ υπολο
νά παραγάγωσι μορφάς ραβδοειδείς ή άλλας
γισμοί
ούτοι γίνονται χάριν άσκοπου παιδιάς. Διότι
όμοιας.
μόνον διά τού τρόπου τούτου γίνεται κατάδηλος ό
Έ κ τών δύο τούτων ειδών τής γενέσεως τών 1
απίστευτος αύτών πολλαπλασιασμός δι' ού δύβακτηρίων, της τε διά διαιρέσεως καί τής διά |
νατ> ί εν βραχυτάτω χρόνφ νά καλύψωσι τήν
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έπιφάνειαν τής γής. Διατί όμως δέν διαδίδονται
κ ατά τούς ήμετέρους υπολογισμούς καί τί γίνε
ται τό άπειρον αύτών πλήθος;
Εις τήν έρώτησιν ταύτην Οέλομεν απαντήσει
διά βραχέων. Τ ά βακτήρια, ώς μύκητες, λαμ.βάνουσι τήν τροφήν αύτών καί τρέφουσι τό
σώ μ α των άπο τών περί αΰτά οργανικών ούσιών.
Ό σ φ λοιπόν τά βακτήρια πολλαπλασιάζοντας
τόσφ αί θρεπτικαί ούσίαι έλαττούνται, οϋτω δέ
έπέρχεται στιγμή, καθ’ ήν τό ύγρόν έν ώ εύρίσκοντο πριν τ ά εκατομμύρια τών βακτηρίων δέν
δύναται νά θρέψη ή εύαριθμ.ά τινα έξ αύτών.
"Ο,τι συμβαίνει εντός περιοχής τίνος ώρισμένης
ώς πρός τά ζ ώ α καί τ ά φυτά, ταύτό συμβαίνει
καί ένταύθα. Ούδέν έδαφος δύναται νά θρέψη
άόριστον αριθμόν φυτών, οϋτε αόριστος αριθμός
άγριων ζώων δύναται νά διατηρηθή εντός δ ά 
σους ώρισμένης περιοχής, διότι έξαντλουμένης
τής τροφής επέρχεται ό θάνατος τών καχεκτικών
καί πολλών τών πλεοναζόντο>ν, οϋτω δέ διατη
ρείται πάντοτε λόγος -της πληθύος τών τρεφομένων πρός τήν ποσότητα τής τροφής. Πλήν όμως
τού λόγου τούτου συντελεί καί έτερος πρός περι
ορισμόν τού αριθμού τών βακτηρίων. Πλήθος έγχυματικών ζωυφίων, σκώληκες μικρότατοι, έτερα ζ ώ α ατελέστατα, καταπίνουσι καί πέπτουσι
τά βακτήρια κ α τά μυριάδας. Α ύτά ταύτα τά
βακτήρια καταστρέφουσιν άλληλ.α ευρισκόμενα
έν τ ώ αύτώ ύγρώ κ ατά διάφορα είδη. Ό αγών
περί τής ζωής διεξάγεται αφανής καί αθόρυβος
καί έν τ ώ σηπομένφ ϋδατι, ώς πρός τήν μ.ανίαν
καί τ ’ αποτελέσματα αύτού κατ’ ούδέν υστε
ρών τής πάλης, ήν πάντα τά λοιπά όντα διηνεκώς αγωνίζονται κ α τ’ άλλήλων.

Ι Α

ότι ύ άνθρώπινος οφθαλμός δέν βλέπει ολας τάς
φωτεινάς άκτίνας. « ’Ε άν» είπε ποτέ ό διάση 
μος φυσικός H e lm h o ltz , άποβλέπων εις τάς εμ
φύτους άτελείας τών ήμετέρων όφθαλμ.ών «οπτι
κός τις μ.οί έ'φερε έργαλεϊον τόσω ελα ττω μ α τι
κόν όσω είνε ό άνθρώπινος οφθαλμός, ήθελον π ά ραυτα έπιστρέψη αύτό όπίσω, σημειών εις αύτόν
τ ά βαρέα αύτού ελ α ττώ μ α τα .» Ε πειδή δέ ή
φωτογραφική πλάξ είνε εύαισθητοτέρα τού άμ φιβληστροειδούς χιτώνος πρός άντίληψιν καί ά ποτύπωσιν τών αφανών άκτίνων, βλέπομεν δΓ
αυτής εις το άκρον τών βακτηρίων λεπτοτάτας
τριχώδεις άποφυάδας έκφυομένας άπό τού άκρου
τών ραβδίων ή άπό τίνος σημείου τών κόκκων
τών κοκκωδών μορφών άνά μίαν μέχρι τριών
(ΐδε είκ. 1). Αί τρίχες αύται, ούσαι κατά τούς
μέν προβολαί τού πρωτοπλάσματος τού βακτηριακού κυττάρου, κ ατά τούς δέ άποφυάδες αύ
τής τής μεμβράνης, ονομάζονται β.ϊεφαρίύΐς ή
μασζίγια , κινούμεναι δέ περιστοοφικώς σχηματίζουσιν υ δατώ δη στρόβιλον όπισθεν ή πρόσθεν
τού προχωρούντος ή όπισθοχωρούντος βακτηρίου.
’Α λλά καί άλλας κινήσεις έκτελούσι τά βακτή
ρια· έρπουσι π . χ . έπί τού έδάφους τού υγρού έν
ώ άναπτύσσονται,ή διολισθαίνουσι τό εν έπί τού
έτέρου,ή αί έλικοειδεΐς μορφαί συστρέφονται σπειροειδώς ή έλίσσονται περί άλ λα άντικείμενα.

Τό σώμα τών βακτηρίων φαίνεται όμογενές,
συνήθως άχρουν, διαυγές, Ολών τό φώς ίσχυρότερον τού ϋγρού, έν ώ εύρίσκεται. Ύπάρχουσιν
όμως καί βακτήρια έγχροα, ξανθά, ερυθρά, πρά
σινα, κυανά κ. τ. λ., αί δέ χρώσεις α ίτα ι εις
τινα μέν αύτών φαίνονται έκπηγάζουσαι έκ τής
μεμβράνης τών κυττάρων, είς άλλα δέ έκ τού
πρωτοπλάσματος αύτών. Τοιαϋτα δέ εγχροα
βακτήρια είνε ενίοτε άφορμή πολλών φαινομίΕίδομεν άνωτέρω ότι τό βακτήριον Βάκιλλος
I νων τού καθημερινού βίο;. Είν: γνωστόν π. χ.
τό μεγαθήριον κινείται διηνεκώς εντός τού ΰ δ α ότι έπί τού άρτου καί τών λοιπών έψημένων τρο
τος. Τοιαύτας κινήσεις έχουσιν άπαντα σχεδόν
φών αναφαίνονται ενίοτε κηλίδες έρυθραί, έκλαμτά βακτήρια, παλλόμενα άδιακόπως, συστρεφό
| βανόμεναι ύπό τών πολ.λών ώ ς χη.Ιίδες αϊμαμενα, ή χωρούντα έπί τά πρόσω ή τά όπίσω. Εις
\ roc- Τοιαύται δέ κηλίδες εις προτέρους χρόνους
τά αίτια τής κινήσεως ταύτης δέν είνε τού πα
j έξελαμβάνοντο ώ ς σημεΐα δυσοίωνα καί έπιρόντος λόγου ίδιον νά είσέλθωμ.εν καί άναπτύβλαβή , καί ή ιστορία δέ επιφύλαξε·; ήμΐν τοιξωμεν τάς διαφόρους περί αύτής θεωρίας. ’Εν
αύτα παραδείγματα. Αί κηλίδες αύται συνίταύθα σημειούμεν μόνον ότι πλήν τών κινήσεων, ,
στανται έκ κοκκωδών β> ιτηρίων καλουμένων
άς άνωτέρω περιεγράψαμεν, έκτελοϋσι καί διαφό- |
Μιχρόχοχχος ό παράδοζος (M ic r o c o c c u s p r o ρους άλλας, κάμπτοντα μικρόν τό σώμά των, |
d ig io s u s) έχόντων δέ τήν μεμβράνην αύτών έή χωρούντα πρός διαφόρους διευθύνσεις. Τήν τε
ρυθράν, καί είνε άνάλογοι πρός σειράν άλλων
λευταία·; δέ ταύτην κίνησιν προκαλούσιν ίδιάχρωμάτων, άναφαινομένων έπί τών τροφών τών
ζοντά τινα κινητικά όργανα, άτινα άδυνατούευρισκομένων έν ύγρά ατμόσφαιρα, οιον τού τυρού,
μεν μέν νά ίδωμεν καί διά τών μεγαλητέρων
τών έβρασμένων γεωμήλων τώ ν ώών κ .τ .λ . κατά
μεγεθύνσεων τού μικροσκοπίου, καθιστώμεν δέ
βλεννώδεις μ άζας, ιώδεις, κυανάς, πορφύρας, πρα
ορατά δι’ άντιδράσεων χημικών, ή δι’ ίδιαζούσίνους, όρφνάς. 'Ό λ α τα ύ τα τά χρώματα παράσης φωτογραφικής μηχανής. Τό ότι δέ εις τήν
γονται ύπό βακτηρίων, όμοιων πρός Μικρόκοκκον
έρευναν τών βακτηρίων προσελήφθη επίκουρος
τόν παράδοξον διαφόρων δέ μόνον κ ατά τό χρώμα.
καί ή φωτογραφική μηχανή, ούδόλως πρέπει νά
Ε κτός τώ ν μικροκόκκων είς τούς χρωματογόφανή εις ημάς παράδοξον, καθόσον είνε γνωστόν
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νους σχιζομύκητας καταλέγονται καί άλ λα γέ
νη βακτηρίων. Ό τ α ν το γά λα π .χ . λαμβάνη
άφ’ εαυτού κυανοϋν ή ξανθόν χρώμα καί τό
πύον έττί των τραυμάτων γίνεται πράσινον, άνερευνώντες τάς ουσίας ταύτας εύρίσκομεν, ώς αι
τίαν τοϋ χρώματος ραβδοειδή βακτήρια.— “Λν
δέ βακτήριά τινα πράσινα φερουσι καί χλωρο
φύλλην, ώς ίσχυρίσθησαν τινες τελευταϊον, είνε
άμφισβητήσιμον.
’Ενταύθα δέον νά μνημονεύσωμεν ότι άπό τών
βακτηρίων αναπτύσσεται ενίοτε καί φωσφορισμός,
καί ότι πολλάκις κρέας καί ιχθύς, άναδίδοντες
λάμψιν φωσφορικήν,έρευ^ηθέντες,εύρέθησαν πλή
ρεις βακτηρίων.
Πριν ή είσέλθωμεν εις τά καθέκαστα τής Τρή
σεως τών βακτηρίων επί τών οργανικών ουσιών
ανάγκη να μ.νημονεύσυ»μ.εν καί έτέρας σπουδαίας
ιδιότητας αυτών, ήν εχουσι κοινήν μετά τών
φυκών, τουτέστι τού μεταβ.Ιητοϋ ro)r poprpütr
αύτών εις άλλήλας.
Οΰ προ πολλού χρόνου, άφ’ ού ήρχισαν τά τών
βακτηρίων νά έρευνώνται έπιστημονικώς, δύο
γνώμαι έπεκράτουν έν τή έπιστήμγ, ώς πρός τάς
διαφόρου; αύτών μορφάς. Κ α τά την μεν (C oh n )
ύπάρχουσι τόσα είδη βακτηρίων δσαι καί μορφαί
αύτών φαίνονται ύπό τό μικροσκόπιον, αί δέ μορ
φαί αύται είνε σταθεραί καί τά είδη αύτών ά νατρεφόμενα κ ατά διαφόρους ορούς, γεννώσι πάν
τοτε όμοιους απογόνους. Οϋτω π. χ. μορφή τις
Μικροκόκκου παράγει πάντοτε μικροκοκκώδεις
ουδέποτε δέ ραβδοειδείς μορφάς. Κ α τά την
άλλην Si γνώμην (N a e g e li, B illroth , Z o p f) έ
καστον βακτήριον, αναπτυσσόμενου, διατρέχει κύ
κλον τινα μορφών, πολλά δε είδη, άτινα ο ί π α λαιότεροι ώνόμαζον Six διαφόρων ονομάτων, είνε
διάφορα σταδια άναπτύζεως μιας καί τής αύτής μορφής. Ά λ λ ’ ή γνώμη αύτη έμεινε μόνον
θεωρητικώς πιθανή, μέχρις ού έρευναι νεώτεραι, 1
γενόμεναι ύπό πολλών άπό τού 1 8 7 5 , ίδίω ; Si
αί τελευταΐαι έν ετει 188Ι — 18 82 ύπό τού
Z op f, an idei^ar, ότι όχι μόνον οί κόκκοι δύνανται νά μεταβληθώσιν εις ραβδοειδείς μορφάς ή
τριχώδεις καί τ ’ άνάπαλιν, αλλά καί εις σπειροειδεΐ; μεθ’ όλων τών τροποποιήσεων αύτών. Τό
επιστημονικόν τούτο γεγονός, έχον σπουδαιότα
τη ν σημασίαν ώς πρός την μορφολογίαν καί φυ
σιολογίαν τών βακτηρίων, καλείται nojv/iop/pia
(p le o m o rp h is m u s ) καί αναφαίνεται ή καί ποοκαλεΐται συχνακις μεταβαλλομένων σκοπίμως ή
τυχαίως τών όρων τής θρέψεως τών βακτηρίων.
Περιγράψαντες Si ολίγων λέξεων τά τής μορ
φής τών βακτηρίων μεταβαίνομεν ήδη εις έπιθεώρησιν τών τόπων, έν οίς ταύτα εύρίσκονται καί
τών δράσεων ας προκαλούσιν.
[ Έ π ε τ ι : σ υ ν έ χ ε ια ].
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Π Α ΤΡ Ο ΤΗ Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Ο

II ανθρώπινη ζωή είναι άπόκτημα τοσούτον
ιερόν, προώρισται S i νά έκπληρώσνι ε*ργον τοσού
τον σοβαρόν, ύψηλόν καί δυσχερές, ώστε κ α τ’ ί
σον λόγον, ε”νοχος μεγίστου αδικήματος καθίστα
ται καί ό άναιτίως καί αδίκως άφαιρών αύτήν
καί ό διδούς αύτήν ύφ’ όρους, ύφ’ ούς ό εύμοιρήσας τής ζωής αδυνατεί νά εκπλήρωσα) τον
προορισμόν αύτού, άτε ¿στερημένος τής δυνάμεως
τού συντηρεϊσθαι καί προάγεσθαι, συμφώνως πρός
τόν διέποντα νόμον τήν κατ’ άνθρωπον ϋπαρξιν
ύπό τοιούτους Si δυσμενείς όρους, ή ζωή ώς επί
τό πολύ αποβαίνει δυσοίωνόν τι σύμπλεγμα πό
θων, θλίψεων, ά,τακτημάτων καί πολλάκις επο
νείδιστων πράξεοιν.
Έ κ τής προεκτεθείσης αρχής άποροέουσι τ ά
καθήκοντα τής πατρότητος, ήτοι τά επιβεβλη
μένα καθήκοντα εις τούς γονείς ύπέρ τών τέκνων,
προ τή ς γεννήσεως ε’τι αύτών.Οί γονείς συνηνωμένοι Si' αμοιβαίας αγάπης, διά τής συνυποσχέσεω; αμοιβαία; αρωγής καί άφοσιώσεως, καί διά
τής επισήμου πράξεως τής γαμικής κοινωνίας,
κυρουμένης ύπό τής πολιτείας, στενώτερον ετι
συνδέονται διά τών κοινών καί αδιαιρέτων κα
θηκόντων, τών έπιβαλλομ,ένων αύτοΐς ύπέρ τών
τέκνων τών παρ’ αύτών προσλαβόντων τήν
ζωήν.
Μεταστρέψωμεν τήν διάνοιαν ημών πρός τόν
βίον υποδεεστέρων πλασμάτων καί θεωρήσωμεν
πώς λειτουργεί ή φύσις διά τής άκαταμαχήτου
ισχύος τού όρμεμφύτου. Παρατηρήσωμεν μετά
πόσης μερίμνης, μετά πόσης λεπτοτάτης δια κρίσεως, μετά πόσης μητρικής στοργής, τό παν
προπαρασκευάζει καί περί παντός προνοεϊ ε’πί τή
απλή γεννήσει πτηνού. Καθ’ ον χρόνον τά άνθη
καί τ ά φύλλα ύπό τήν έπίδρασιν τή ς χλιαρά;
τού έαρος πνοής, άναθάλλοντα προμηνύουσιν εις
τούς αεικινήτους καί πλάνητας τού άέρος κατοί
κους, ότι καί οΰτοι δέον νά ύποχωρήσωσιν εις
νέαν τινά γενεάν, οτι S i μετ’ ού πολύ, νέα ποι
κιλόμορφα άνθη, νέοι λέγω, έμψυχοι κάλυκες θέλουσιν άναβλαστήσει ύπό τήν σκέπην τών πτε
ρύγων αύτών, εύθέως τ ά πετεινά συνδυάζονται
ζεύγη, έκαστον αύτών εκλέγει τό μεμονωμένου
κατοικητήριον αύτού, κατασκευάζει τήν φωλεάν
του, ε'ξωθεν μέν δι’ όλης τραχυτέρας, έσωθεν δέ
διά όμαλωτέρου καί μαλακωτέρου κοιτάσματοςοϋτω δέ φιλοτεχνεϊται ή τρυφερά κοίτη, ή προωρισμένη νά περιβάλη τό λεπτοφυές ώόν, έκ τής
έκκολάψεω; τού όποιου θέλει παραχθή άρχήθεν
(ι) Έ< τών Κιφ. IX καί X τής «Philosophie du
Droit civil« ύπό Ad. Franck membre de Γ institut,
Professeur au collège de France. 1886.
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βίον συνεπαγόμενου τό ανεξίτηλου στίγμα τής
μέν, πλάσμα γυμνόν, ασθενές, καί σχεδόν ακίνη
έσχάτης διαφθοράς,καί τής ηθικής καταπτώσεως,
τον, αόταρκες δέ μετ ού πολύ καί αύτοσυντήέκτός μόνον έάν έτερός τις άντικαθιστών τους
ρητόν- άλ λά μετά πόσης στοργής, μετά πόσης
εννήτορας έκπληρώσγι τά εις αύτούς ιδίως έπιανοχής καί καρτερίας, μ.ετά πόσης θαυμασίας
αλλόμενα καθήκοντα ; Βεβαίως ή πολιτεία δέν
εύτολμίας, οϊ άπτήνες ούτοι νεοσσοί περιθάλπον
έπιλαμ.βάνεται τών τοιούτων παραλείψεων, αϊται μέν καί προστατεύονται ύπό τή ς μ.ητρό;,
ίπιμελώς δέ καί φιλοστόργοις τρέφονται ύπό τού ! τινες άλλως ύπό ηθικήν ε"ποψιν, δικαίως καταλοάρρενος. Άξιοπαρατήρητον δέ είνε ότι έκ τών I γιζονται εις βάρος τών γονέων, ούδ’ επιχειρεί
δύο τούτων λειτουργιών, ή τής μητρός έστί προ- | νά έξελέγξγι προ τού γάμου, τά στοιχεία τής πε
ριουσίας κα· τής πρακτικής ίκανότητος τών συ δήλως ή έπικινδυνωτέρα, καθότι εις ταύτην ι
ζευγνυμένων· άλ.λ* ούχ ήττον ε'νοχος άσυγγνώστου
δίως άπένειμεν ή φύσις τήν προστασίαν τών
άφροσυνης άποδεικνύεται ό άναλαμ.βανων χρέος
νεοσσών, κατά τών εξωτερικών έπιδρομ.έων.
έν γνώσει τού ότι άδυνατεί νά τό πληρώση, ό ά Ά λ λ ά τούτου δοθέντος, είνε ποτέ δυνατόν ό
I ναλαμ-βανων λέγω κν θήκοντά περί τής έκπληάνθρωπος ώς πρός τήν έκπλήρωσιν τών πρός τά
! ρώσεως τών όποιων διατελεϊ άμέριμνος καί π α τέκνα καθηκόντων νά άποδειχθή ήττων τού αλό
I ραδίδων τά τρυφερά πλάσμ ατα ών ή φύσις κα
γου ζώου ; εις τόν μεταδόντα έκ τών ιδίων
ί τέστησεν αύτόν φρουρόν καί προστάτην εις τάς
σπλάγχνων τήνζωήν,δέν έπιβάλλεται τό αύστηρόν
| όδυνηράς ταλαιπωρίας τής ψυχής καί τού συίκαθήκον τού νά προνοήση περί τών μέσων τής
I
ματος. Ά λ λ ’ ένοχώτερος ε“τι καθίσταται ό μή
ύπάρξεως καί συντηρήσεως τών άθώων πλασμά j Οέλων νά άναγνωρίση τό ίδιον αύτού αίμα, ό άρτων ά παρήγαγεν εις τό είναι; Ό πεπροικισμένος
, νούμενος τό όνομα αύτού εις τό ίκ τών σπλάγ
μέ λόγον, μέ συνείδησιν καί μέ έλευθερίαν,
χνων αύτού παραχθέν, ό προστρίψας εις τό π λά
δύναται νά φανή κατώτερος τού κτήνους, τού
ι σμα τούτο τήν κηλίδα άτιμασθείσης μήτρότηδιατελούντος ύπό τήν ίσχυράν πίεσιν άκ α ταμ α\ τος, έγκαταλιπών δέ αύτό άβοήθητον καί άσυχή του όρμεμφύτου ;
νειδήτως άπορρίψας αύτό, ώς άχθος οχληρόν, ώς
Έ κ τοιούτων σκέψεως όρμώμενος ό Μάλθος : ένθύμημα μυσαρόν καί άποτρόπαιον. Αληθές
διετύπωσε τό πολύκροτον περί πληθυσμ,οϋ σύ | οτι ό ε'λεος καί ή φιλανθρωπία προθύμως έκτείστημα, τό έπισύραν κατ’ αύτού συναυλίαν μομ I vouot τάς άγγελικάς πτέρυγας αύτών όπως καφών, αιτιάσεων καί δυσφημ.ίας. (*) Κ α τ' αύτόν,
λύψωσι τήν γυμνότητα τών έγκαταλελειμμένων
έκαστος ημών συνειδώς τόν κίνδυνον εις δν εκτί
τούτων πλασμάτων, άλλ ούδέν δύναται νά άν θενται τά άθώα π λάσμ α τα τά παρ’ ήμών προ- ■ τικαταστήσγι τ ά ; περιπτύξεις καί τά φιλ,όστοργ'α
σλαβόντα τήν ζωήν, όσάκις στερώνται σκέπης,
στήθη σεμνής μητρός, ούδέ δύναται νά άναπληπροστασίας καί περιθαλψεως, οφείλει νά ύποτάσση
ρώσγ τό άναφαίρετον κληροδότημα τού πατρι
τάς φυσικάς όρμ.άς εις τόν λόγον, καί νά φυθμίζν) | κού όνόμ,ατος καί τήν ε’ξιδιασμένην τού πατρός
τήν ένέργειαν αύτού ώ ; αρμόζει εις την λογικήν ' ποοστασίαν, ών άνευ τό ταλαίπωρου τέκνον άποφύσιν τού ανθρώπου.Τφ όντι άναγνωρίζοντες ώς α
σοβεϊται έκ τών κόλπων τής κοινωνίας, ώς ό ά ξίας ού μόνον τής κοινής αποστροφής, άλλά καί 1 πολις καί ό άνέστιος. Έ κ τών προεκτεθέντων
ποινικής καταδιώξεως , τάς έγκαταλιμπανούσυνάγεται, ότι πάσα πολίτικη κοινωνία, οϊαδή
σας γυναίκας τά τέκνα αύτών εις τήν τύχην
ποτε καί έάν ή ή μορφή τού πολιτεύματος, ορκαί παραδιδούσας αύτά εις τόν έ'λεον τών αν
γανικώς συσχετίζεται πρός τήν κατάστασιν τών
θρώπων, δυνάμεθα άνευ ανακολουθίας, νά θεω
οικογενειών έξ ών συγκροτείται. Ά λ λ ά καί τήν
ρήσωμεν έντελώς άμεμπτον τόν συνάπτσντα μέν
εύκοσμίαν τής οικογένειας άπεργάζεται τό ήθος
γάμον, μή προνοούντα δέ περί τής συντηρήσεως,
καί ό χαρακτήρ τού οικογενειάρχου καί ή προ
της διατροφής καί ανατροφής τών τέκνων αύ
σωπική ένέργεια τής συμβίας τοϋ άνδρός. Ό είτού ; τόν έγκαταλιμπάνοντα δ ούτως είπεϊν,
δώς τήν κατάστασιν τής οικογένειας έν κοινωαύτά πριν ή γεννηθώσι καί καταδικάζοντα δυ I via ώρισμένη, γινώσκει τήν τής όλης κοινωνίας
στυχή καί άθώα πλάσμ ατα εις βίον άπορον, εις | κατάστασιν, άντιλαμβάνεται S' οΰτω τών στοι
χείων τής ισχύος καί τής άσθενείας, τής τάξεως
(ι). 01 οικονομολόγοι ουδόλως κατακρίνουσι τό ηθι
ή τής ακολασίας καί τού ε’λευθεροπρεποϋς ή τοϋ
κόν παράγγελμα του Μάλθου περί τής όπιο τών τέ
δουλοπρεπούς βίου τών έμφιλοχωρούντων έν τοϊ;
κνων προνοίας τών γονέων, άλλά πο) εμοΰσι καί εύλόκόλποις αύτής. Έν ταϊς πολιτειαις τής άρχαιόγως τήν κυριωτάτην τοϋ συττήματός του πρότααιν,
καθ’ ήν 6 μεν πληθυσμός αυξάνει κατά λόγον γεωμε
τητος ών ή έκτασις είχεν ώς έπί τό πλείστον
τρικόν, 6 δ’ε πλούτος κατά λόγον άριθμητικόν. “Αλλως
τάς διαστάσεις πόλεως, τό τής φιλοπατρίας αί
δέ, σήμερον ότε μέγα μέρος τής γής μένει άκαλλιέρσθημα ήτο τόσω μάλλον ζωηρόν, 0σω τά πρός
γητον, τά δε νεώτερα μέσα τής συγκοινωνίας ¿σμί
κρυναν τάς αποστάσεις, οί οικονομολόγοι άζιοϋσιν οτι
τούς οικείους σύμφυτα τή ανθρώπινη ψυχή, φιλ.ότό σύστημα τού ΜάλΟου στερείται πρακτικής σπουδαιστοργα αισθήματα ήσαν άσθενέστερα· τήν οίκο—
ότητος.
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γένεί!χν έπεσκίαζε τότε ή πόλις. Ωσαύτως δέ
κ ατά τον μέσον α'ιώνχ,' επί της φεουδοκρατικής
εποχής, καί ύπό τό κράτος των θεσμών τής παλαιάς έν Εύοώπη μοναρχίας, συνεκροτήθησαν
πλείστα ανεξάρτητα σωματεία, ών ή σ ύ σ τ α σις καί ή διοργάνωσις προδήλως άντέβαινον πρό;
τε την ατομικήν ελευθερίαν καί πρός τήν πρόο
δον του πολιτισμού. Τούτων 5 ’ ένεκα, εΰλόγως
κατελύθησαν κατά τήν μεγάλην μεταπολίτευσιν τής Γαλλίας· ά λ λ ’ ούχ’ ήττον τά σωματεία
ταύτα κ α τ’ εκείνην τήν εποχήν έθεωρήθησαν ώς
έδραίον έρεισμα τής δημοσίας ταξεως, ώς το σιδηοούν έρμα τής κοινωνίας.
Ά λ λ ή νεωτέρα κοινωνία δπως συνεκροτήθη
καί συγκροτείται σήμερον, ένεκα μάλιστα τών
εύρυτάτων διαστάσεων τών κ ατά τούς καθ’ ήμάς
χρόνους πολιτειών, δέν δύναται νά συντηρηθή
προαγομίνη, άνευ τής ηθικής αξίας τού πολίτου,
καί τής λελογισμένης διοργανώσεως τής οικογέ
νειας, τού αρχικού τούτου πυρήνος τής κοινωνι
κής άναπλάσεως·
Καί αληθώς δπως ύποδείξωμεν τήν οργανικήν
σχέσιν τής οικογένειας πρός τήν πολιτείαν, παρατηρήσοψ.εν δτι δ αγαπών τά τέκνα του καί συνειδώς τά καθήκοντα τών γεννητόρων, ένδιαφέρεται εις τ ά δημόσια πράγματα, ού μόνον δι' ίδιον
λογαριασμόν αύτού, άλλα καί διότι θεωρεί τήν
ευεξίαν καί ευημερίαν τής πατρίδος, ώς έρίτιμον
περιουσίαν τών τέκνων αύτού, ώς εχέγγυον τής
ασφαλείας, τής τιμής, τού μέλλοντος α ύ τώ ν.'Ε 
πομένως ό φιλόστοργος ούτος γονεύς, ό προνοών
περί τού μέλλοντος τών τέκνων του, θέλει προ
σπαθήσει μετ' ίσης φροντίδος, νά προφυλάξη κα
τά δύναμιν, αυτά κατά τε τών αγόνων σπαραγ
μών τής αναρχίας καί κατά τού επονείδιστου
ζυγού δεσποτικής εξουσίας· ώστε έν τή οι
κογένεια δέον τού λοιπού ν' άνεύρωμεν τά στοι
χεία τής τάξεως καί τής έλεύθερίας, άτινα μεμ
ψίμοιρα πνεύματα, άναζητούσιν έν μέσω τών ά συναρτήτων συντριμμάτων τών αρχαίων αριστο
κρατιών.
’Εάν ώς έρρήθη, πρό τής γεννήσεως ή καί πρό
τής συλλήψεως τού τέκνου, οί γονείς όφείλωσι νά
προνοήσωσι περί τής έςασφαλίσεως τών μέσων
δι' ών θέλουσι δυνηθή νά έπαρκέσωσιν εις τάς
χρείας αυτών, πολλώ δή μάλλον ή πρόνοια
κύτη έπιβάλλεται τοίς γονεύσιν, δ τ ε τό τ έ κνον έπαναπαυθέν ήδη εις τούς μητρικούς κόλ
πους, έγένετο τό προσφιλές αντικείμενο·/ τής στα
θερής καί άδιαλείπτου τών γονέων μερίμνης.
Ό καιρός τής ^αθυμίας, ώς καί ή άθυμία ή
μαραίνουσκ τήν φιλοπονίαν παρήλθον ήδη μέτά
τήν άπόκτησιν τέκνου, ούδ’ έπιτρέπεται τού λοιπού νά παραδώσωμεν έαυτούς εις τήν έκ τής
ραστώνης ήδυπάθειαν ή εις τά θέλγητρα τής
ευκινήτου καί ίδιοτρόπου φαντασίας· καθότι έκ-
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τός τής ενδομύχου φωνής τής συνειδήσεως τής
προτρεπούσης πάντα άνθρωπον εις τόν ενεργόν
βίον, έτέρα τις φωνή συγκινεί ήμάς, φωνή ούχ
ήττον έπιβλητική, ένεκα δέ τής άσθενείας καί
τής χάριτος αυτής ακαταμάχητος, φωνή τρυφε
ρού πλάσματος δικαιουμένου νά άπαιτήση παρ’
ήμιύν λόγον ού μόνον τής χρήσεως τών διανοητι
κών καί σωματικών ήμών δυνάμενων, έκ τής
ένεργείας τών δποίων ποριζόμεθα τά τής ύπάρξεως μέσα, αλλά καί τής περιουσίας ήν ¿δημιουρ
γήσαμε·/ διά τής εργασίας ήμών ή παρελάβομεν
έκ τής φιλοπονίας τών γεννητόρων. Οϋτω λοι
πόν ή πρός τά τέκνα στοργή τών γονέων, αί ά γναί καί συμπαθητικαί συταισθήσεις τού οικογε
νειακού βίου, συναπεργάζονται τόν έξαγνισμόν
τών ψυχών, άνυψούσι τό φρόνημα, ένισχύουσι τήν
λογικήν θέλησιν, τήν σεμνήν έγκράτειαν, τήν χ α 
λιναγωγούσαν τών παθών τάς αλόγους έξάψεις
καί προάγουσι τήν γενικήν ευημερίαν καί δ μέν
δημιουογηθείς παρ’ ήμών πλούτος χρησιμεύει
εις περίθαλψιν άλλων προσώπων, τό δέ άποκτηΟέν δι' έντιμου έργασίας κεφάλαιο« προστίθεται
δίκην νέου μοχλού, εις τάς παραγωγικάς δυνά
μεις τής όλης κοινωνίας.
Βεβαίως ούδείς ύποχρεούται νά δώση εις τό
τέκνον αύτού έπάγγελμα άνώτερον έκείνου δπερ
αυτός ούτος μετέρχεται καί έν τή έξασκήσει τού
δποίου ανευρίσκει καί τιμήν καί αύτάρκειαν. Ό
Μοντέσκιος παραπλησίαν τινά παραδεχόμενος
γνώμην άπεφήνατο, δτι δ πατήρ οφείλει μέν νά
θρέψη καί άναθρέψη τό τέκνον του, ουδόλως δέ
ύποχρεούται νά καταστήση αυτό κληρονόμον,
έκ τής αρχής δέ ταύτης δρμώμενος συνήγαγεν
ήμαρτημένον τι πόρισμα ΰπέρ τού αδίκου θεσμού
τών πρωτοτοκιών, πρός δν λίαν εύνοϊκώς διέκειτο
δ έξοχος εκείνος άνήρ. Ά λ λ ω ς όμως όμολογητέον, οτι οί γονείς ουδόλως ΰποχρεούνται νά κ α ταλίπωσιν εις τά τέκνα αύτών περιουσίαν, έξασφαλίζουσαν μέν αύτοϊς ισόβιον όαστώνην. καθιστώσαν δέ ήττον άναγκαίαν τήν έργασίαν. Τοιαύτη ύποχρέωσις έσται ϋπέρβασις αδικαιολό
γητος τής αρχής ήν έπεκαλέσθημεν, καθ’ ήν
οί γονείς όφείλουσι μέν νά έπαρκώσιν εις τάς
χρείας τών τέκνων αύτών, άλ λ' έφ’ όσον μόνον
ταύτα στερούνται τής προσηκούσης ικανότητας
τού έργάζεσθαι καί κτάσθαι. Ό μικρός χειρώναξ
δ άποζών καί συντηρούμενος έκ τής φιλοπονίας
αύτού, άγαγών μέν τό τέκνον του μέχρι τής
έφηβίας, έκπαιδεύσας δέ αύτό έν τή τέχνη ήν
αύτός μετέρχεται, δεόντως καθ’ ήμάς ¿ξεπλή
ρωσε τό πατρικόν καθήκον καί κάλλ.ιον ίσως τού
χρηματιστού, τού καταλιπόντος μετά θάνατον
| τοίς έκγόνοις, έπαύλεις καί έκατομμύρια· λέγο] μεν δέ «κάλλιον ίσως» καθότι καίτοι άποδοκιμάI ζοντες τούς έπιχειρούντας νά διεγείρωσι τούς α
; πόρους κατά τών πλουσίων καί συστηματικώς
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ξενοδοχείου, εις τό όποιον κατώκει, άλλά δέν εί
προκαλούντας τήν έχθρότητα τών έργατικών
χε χρήματα νά πληρώση.
τάξεων κατά τών κεφαιούχων. ούχ’ ήττον άναΜετέβη τότε παρά τ ώ διευθυντή τού θεάτρου
γνωρίζομεν, δτι καί δυσχερεστέρα καί έντιμοτέρα
καί ¿ζήτησε παρ’ αύτού προκαταβολήν. Ά λ λ ’
είνε ή δι’ έπιπόνου καί άδιαλείπτου έργασίας πα
δ διευθυντής, άνθρωπος τυπικός, τ ώ άπεκρίθη·
ραγωγή τών μέσων τής ύπάρξεως τού απόρου χει— Δέν άναφέρεται εις τό συμφωνητικόν μας
ρώνακτος καί τής οικογένειας αύτού, ή ή διά
ότι πρέπει νά πληρώνω τόν μισθόν σου εις το
τυχηρών παιγνίων καί διά τής πολυτρόπου καί
τέλος τού μηνός ;
άλλοπροσάλλου κυβείας, έν μια ήμεροι άπόκτησις
— Ναι.
περιουσίας.
— Λοιπόν ! άς τήρήσωμεν τάς συμφωνίας
Εύτυχμος ύπάρχουσιν έτεροι τρόποι άσφαλεστέρου
μας.
πλουτισμού· τά παίγνιακαίαί κυβείαι δέν δημιΊ'πήρξεν αδύνατον νά συγκινηθή δ τυπικός
ουργούσι πλούτον,άλλά μετατοπίζουσι τό·/διά τής .
θεατρώνης.
Καί έν τούτοις δ ηθοποιός ήτο κ α
βιομηχανίας παραχθέντα·δ,τι δέ λέγομενπερί χειλός
κωμικός,
αρκούντως γνωστός, δ δέ πρίγκιψ
ρώνακτος,έφαρμόζεται καί εις τόν καλλιτέχνην,καί
εις τόν επιστήμονα καί εις τόν φιλόλογον. Καίούτοι | τής Ούαλλίας άνήγγειλεν δτι έπροτίθετο νά μεταβή τό έσπέρας εις τό θέατρο·/ ό'ιά νά τόν Ιδη
¿ξεπλήρωσαν έργον ευσυνείδητου πατρός καθοδηγήσαντες καί είσαγαγόντες τό τέκνον αύτών εις ; πσριστάνοντα.
Ο Γ . . μεταβάς περίλυπος εις τό ξενοδοχείον
τήν κονίστραν τού βίου, καί παρασχόντες αύτώ |
διηγήθη πρός τήν σύζυγόν του τήν δυσάρεστο·/
τ ά μέσα τή ς άμύνης καί αύτοσυντηρήσεως. Καί
θέσιν του. Αίφνης αυτη τ ώ είπεν:
πρακτικώτερον, οί γονείς ¿ξεπλήρωσαν τό πατρι
— Μού ήλθε μία ιδέα.
κόν καθήκον, παρασχόντες τώ τέκνω έπάγγελμα
Ή ιδέα ήτο παράδοξος, άλλ’ έκ τών τοιούάρμόζον εις τά ς δυνάμεις αύτού καί εις τήν θέσιν
των ιδεών προκύπτουσι συχνά ευχάριστα άπο·
ήν οί γονείς αυτοί κατέχουσιν έν τή κοινωνία. Τ ώ
δντι ή θέσις έν ή προήχθημεν καί άνετράφημεν > τελέσματα.
Ή σύζυγος τού κωμικού μετέβη τότε παρά
καί αί έξεις ά ς προσελάβομεν έν αύτή έμφιλοχωρούντες, άποτελούσιν ούτως είπεΓ/, ύπόσχεσιν ά  ■ τινι δανείζοντι έπί ένεχύρψ, καί ε'χοντι τό κ α τά δηλοι τον, ή σιωπηράν ύποχρέωσιν ήν δέον εύλα- | στημα αύτού άπέναντι τού θεάτρου, εις τό δποϊον
βώ ς νά τήρήσωμεν. Ούαί δέ εις τόν «πιχειρούν- | παρίστανεν δ Γ . .
— Κύριε, τ ώ είπε, χρειάζομαι διά μίαν ώ 
τ α έργα ανώτερα τών δυνάμεων αύτού καί άραν
είκοσι λίρας στερλίνας. Θέλετε νά μού τάς
περισκέπτως έμπνέοντα εις τούς ύπεξουσίους,
δανείσετε
; Σ άς δίδω διά μίαν ώραν τόκο / δε
φαντασιώδους βίου χιμαιρικά; ελπίδας, καθότι
αί χιμαιρικά! αύται έλπίδες πλειστάκις ματαιού- ί καπέντε σελίνια.
— Ά λ λ ά ποιον είνε τό ένέχυρόν σας ;
μεναι έν τ ώ πρακτικώ βίω, συνεπάγονται τήν
— Τό άτομον τ ο ύ κ . Γ . . . δ δποΐος είνε έδώ
δυσθυμίαν, τήν φυσικήν καί ηθικήν ατονίαν καί |
παρών.
την άπογοήτευσινοί γονείς οί εμφορούμενοι ύπο ά 
Ό τοκιστής ήρχισε νά γελά.
τοπου κενοδοξίας ή κενών έλπίδων κτήσεως πλού
του αυτοσχεδίου, παραγνωρίζουσι τούς άναλλοιώ— Σ ά ς δμιλώ σπουδαίως. Ό κ. Γ . . . π αίτους νόμους τής φύσεως καί τής κοινωνίας, καί | ζει τό πρώτον πρόσωπο·/ εις τήν κωμωδίαν ή
άποπλανώμενοι έκ κουφότητος,έκ πλεονεξίας ή έκ | όποια θά παρασταθή τήν έσπέραν ταύτην ενώ
περιφιλαυτίας, γίνονται θύμα τού φρενοτροπιών
πιον τής Βασιλικής οικογένειας. Ό τ α ν λοιπόν
φαντασίας νενοσηκυίας.
θά παρουσιάσω πρός τ ό / όιευθυντήν τού θεάτρου
τήν άπόδειξίν σας, έννοεΐτε δτι θά σπεύση νά
[Έ π ετ α ι τό τέλος.]
ελθη
καί ν’ άπαλλάξηηθοποιόν,δ δποΐος είνε πρός
_ .'.·
_______I. Α . Σ οττςογ^ αύτόν άπαραίτητος.
Έν Ά γγλ ί^ αϊ παραδοξότεραι προτάσεις ούδαμώ ς έκπλήττουσιν. Ό τοκιστής έδωκε τά ζ η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΟΜΕΝΟΣ
τηθέντα χρήματα, τό δ ’ ένέχυρόν δ κ. Γ . . ..
έκάθησεν ήσύχως πλησίον του έφ’ ένός άνακλίνΌ κ. ,Ιΐΐ!ιϊ11θ3 έν τ ώ συγγράμματι αύτού
ΜεΛέται. .-τιρϊ της 'Λγγ.Ιίας διηγείται άστείαν τρου.
Έφθασεν ή ώ ρα τής παραστάσιως. Ή αίθου
ιστορίαν, βεβαιών δτι είνε άληθεστάτη.
σα ήρχισε νά πληρούται, οί δέ ηθοποιοί είχον ή
Ιΐρόκειται περί ήθοπιιού, τού δποίου δ κ. .Τΐΐδη ένδυθή.
ΙιΐΙΙββ παρασιωπά τό όνομα, υποδεικνύει δέ μόνον
— Καί αύτός δ Γ · · . δέν ήλθεν άκόμη! άδιά τού αρχικού στοιχείου Γ , . κ α ί δστις, εύρεθείς
νέκραξεν
εις άκρον άνήσυχος δ θεατρώνης. . . Τι
εις μεγάλην χρηματικήν στενοχώριαν, παρεδόθη
αρά
γε
νά
συμβαίνη;
ύπό τής συζύγου του ώς ενέχυρον.
—
Συμβαίνει,
άπήντησεν ή σύζυγος τού κωΤ ώ είχον παρουσιάσει τόν λογαριασμό·/ τού
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μίκοΰ αφιχθεϊσα τότε,ότι 6 Γ . . . είνε ένέχυρον...
Πιστό; είς τόν λόγον του ίέν θα κινηθή ποίν
πληρώσουν ίώ αύτόν είκοσι λίρας στερλίνας.
— Ά λ λ ’ αύτό είνε αδύνατον . . . είνε τρέλλα.
— Είνε τρέλλα, έστω ! Ά λ λ ’ ή παράστασί;
σας £έν θά γείνη.
— Τότε, τί νά κάμω ;
— Νά υπάγετε νά πληρώσετε τόν ίανείζοντ α έπί ένεχυρω. ..Δι’ αυτό σάς άρκει έν λεπτόν
τής ώρας.
Τί ποιητεον; Ό θεατρώνης τ,ναγκάσθη νά ΰποκύψη εί; τόν παράδοξον τούτον όρον Μετά εν
λεπτόν δ κ Γ . . . έςαγοοασθεί; μετέβαινεν είς τό
θέατρον, όπου έχειροκροτηθη ζωηρώς. 7Ητο ανάγ
κη νά τώ συγχωρηθή ό ίόλος τόν όποιον είχε
μεταχειρισθή 5ιά νά λαβή την προκαταβολήν,
την όποιαν τ φ είχον άρνηθή τήν πρωίαν.
Β*
--- «

Ι Ο | € » -------------

Τ ό χα τω ιέρ ω ποιημά τω ν του »θανάτου ψάλτου τ ή ; 'Ε 
λευθερίας απεσταλη ήμΓν λίαν ριλοχρόνως παρα του εν Ζαχύνθω αξιότιμου χ . Διονυσίου Δ . 'Η λιαχοπούλου, βιβλιορύλαχος τή ς αυτόθι Δημοσίας
Βιβλιοθήχης.
Τ ό χειμ ήλιον το ύ το τής Μούσης του Σολομού ίγράφη ΰπ’ χυτού
επι τ ώ θανάτιυ τή ς έπ ταετοϋι ανεψιά, του, εινε 3ό όλως
άνέχθοτον χα'ι εύρίσκεται ά-αγεγραμιιίνον χάτωθεν τής ει’χόνος τή ς χαριτοβρύτου χόρης, ήν είχόνα ίια ρ υ λά ττει ευλαβώς
ή σύζυγος τοϋ άδελροΰ τοϋ ποιητοϋ Δημητρίου Σολομού.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν II ( IIII ΜΑ Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ
ί’ Εγράφη έπί τφ θανάτω τής επταετούς άνεψιας του.]
■ Καθώς μένεις εις τ'; νοΟ μου
Ό σ ο ζώ καί είς τήν καρδιά,
Μείνε, τέκνο του αδελφού μου,
Εις τ ά ’ μάτί* 1*οι» όμπροστά.
Μείνε— έπάλευε τ'ο σώμα
Ή ψυχή σου, γΐά νά εύγή,
Καί εσυχνάνοιγες τό στόμα
Καί δέν ήξερες γιατί.

Γλυκοί έστάθηκαν καί πλάνοι
Των γονιών σου οι στοχασμοί,
Γάμου εβλέπανε στεφάνι,
Κ ί άλλο εφόρεσες έσύ !
ιο ν ύ σ ιο ς
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Ή ευτυχία δέν έγκειται έν τοίς πράγμασιν, άλλ’
έν τή απολαύσει των πραγμάτων. Ή κτήσις μεγα
λοπρεπούς μεγάρου δέν καθιστά ευτυχή εκείνον, Οστις
ανιάται έν χύτώ. Όμοίως των καλλίστων πραγμάτων
ή κατοχή ούδεμίαν φέρει ευτυχίαν είς έκείνον, οστις
δεν ήξεύρει νά άπολαόση αΰτών.
Έ ν Ά θ ή ν χ ι ς , «X τ ο ύ τ υ π ο γ ρ χ β ι ί ο ν τ ώ ν

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Έν Βιέννη διατριβές νυν ό διάδοχος τοϋ Ια π ω 
νικού θρόνου. Ό ήγεμονόπαις οΰτος, ονομαζόμενος
Τουσιμί, εχει ήλικίαν είκοσιοκτώ έτών, προτίθεται
δε νά έπισκεφθή πάσας τάς αϋλάς τής Ευρώπης Ά νεχώρησεν εξ Ιαπωνίας προ ενός έτους περίπου, παρεμεινε δ’ έπί τινα χρόνον έν ’Ιταλία, Ισπανία καί
Γαλλία. Έ ν τώ Ίαπωνικώ στρατώέχει βαθμόν συν
ταγματάρχου, έτυχε δέ ευρωπαϊκής αγωγής καί παιδεύσεως. Νεώτερος ών διέτριψεν έπί μα^ρόν σπουδάζων έν Παρισίοις καί έν Βερολίνω, επίστατχι δέ
άριστα τή; γαλλικήν. Έ κ Βιέννης Οά μεταβή είς έπίσκεψιν τών αύλών τοϋ Βερολίνου καί τοϋ Λονδί
νου. Κατά τό φθινόπωρον θά έπανέλθη είς τήν πα
τρίδα του διά τής ’Αμερικής.
Ή πλουσίωτάτη γυνή τής Νοτίου ’Αμερικής είναι
ή έν Σαντιάγω, τή πρωτευούση τής Χιλής, οίκοΰσα
σενιόρα Ίσιδώρα Κουσίνο.’Τπό τοϋ λαοΰ επονομάζε
ται κόμησσα τοϋ Μοντεχρίστου, διότι αληθώς τά
πλούτη αΰτής Οπερόαίνουσι τα μυθολογούμενα τοϋ
Μοντεχρίστου. Ά λ λ ’ ή σενιόρα Κουσίνο έγκαυχαται
μάλλον διά τήν ευγένειαν παρά διά τά πλούτη αύτής,
διότι κατάγεται άπο τούς παλαιούς Conquistadores
τούς Ισπανούς κατακτητάς τοϋ νέου κόσμου. ’Από
τόν θανόντα σύζυγόν της έκληρονόμησεν γαίας ανυ
πολογίστου έκτάσεως, εκατομμύρια είς μετρητά, πο
λυαρίθμους αγέλας βοσκημάτων, καί πλήν τούτων
ανθρακωρυχεία, χαλκωρυχεία, αργυρωρυχεία, στόλον
μέγαν άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων, πολυπληθή έργο—
στάσια καί ένα σιδηρόδρομον. Έ κ τούτων εισπράττει
έτήσιον εισόδημα πολλών έκατομμυρίων δολλαρίων.
Έ κ μόνων δε τών ανθρακωρυχείων αύτής έχει μηνιαίον εισόδημα όγδοηκοντακιςχιλίων δολλαρίων, ήτοι
έτήσιον εισόδημα πέντε καί πλέον εκατομμυρίων
δραχμών. ΙΙρός οικοδομήν τής οικίας της έδαπάνησεν εξ περίπου εκατομμύρια δραχμών, ό δε κήπος
ταύτης είναι μυθωδώς ωραίος.
Εν προηγουμένω φύλλω τής «Ε στία ς» έγράψαμεν περί τών πλωτών εμπορικών εκθέσεων, ας διωργάνωσεν ή έν Βερολίνω γεωγραφική εταιρία. "Οπως
συναγωνισθώσι δι’ όμοιων όπλων έν τώ άγώνι περί
τή; ηγεμονίας έν τώ δ.εθνεί έμπορίω, μελετώσι καί
οί Γάλλοι νά έξαποστείλωσιν είς τά σπουδαιότατα
εμπορικά κέντρα στρατιάν έμποροϋπαλλήλων, κομΐζοντων μεγάλα; συλλογάς δειγμάτων.

’Λίγο έχαρηκες τό φως σου,
Αφού έπέρασες γλυκά
Ά π ’ τά σπλάγχνα τής μητρός σου
’Σ τοϋ πατρός τήν αγκαλιά.
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Άκούσας ποτέ ό Ζεϋξις, ότι Αγάθαργος δ ζω
γράφος έμεγαλοφρόνει, διότι ταχύ καί ραδίως έποίει
τάς εικόνας, ε'πεν' ‘ Εγώ 3' έν πολλω χρόνφ». Καί
εύλόγως, διότι ή έν τώ ποιείν ευχέρεια καί ταχύτης
δέν εμβάλλει είς τό έργον βάρος μόνιμον, ούδέ κάλ
λους ακρίβειαν' ό δέ είς παραγωγήν αΰτοϋ μετά κό
που πολλοϋ δαπανηθείς χρόνος καθίστησι διαρκές καί
άπό τής λήθης σώζει τό γενόμενον.

Κ α τα «τη | χά τ»ν A N E S T H

(Πλούταρχος).
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