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1 ται, ήτοι έντός του υποθέματος. Τ ά νήματα ταϋτα,

έπέχοντα θέσιν κορμού καί κλάδων τών άλλων φυ
τών, ονομά
ζονται μυχ ή .1.11 α ·
ctvs ε”νδον
πλήρη πρω
τοπλάσμα
τος, έχουσι
το ίχ ο υ ς
μεμβρανώ
δεις καί φέρουσιν ε’νδον χωρί
σματα,ήτοι
είνε διγιρη-

Ό διάσημος αγγλος φυσικός T y n d a ll άναπτύσσων δημω δώς ζη τή μ α τα τής φυσικής, καί
προτιθέμενος να είσΙλθ·/) εις θεωρίας ούχί εύλη
πτους έκ πρώτης άντιλήψεως εις τούς πολλούς,
έθεώρησε καλόν νά δώσγι τήν έξης συμβουλήν
εις τους άναγνώστας του· «Έ ά ν , λέγει, δέν νο
είτε σαφώς τ ά συμπεράσματα τών μέχρι τοϋδε
λόγων μου, μ ή άποθαρρυνθήrf "διότι είσέτι εύρίσκεσθε σχετικώς έν σκότει· μικρόν όμως κατά
Ε ί χ 5 . Μ υχήΜ ιον εΰρωτος (Mucor) φέρον
μικρόν, όσω χωρούμεν πρός τά πρόσω, θέλει άέπ 'α ύ τοΰ σπ οριά γγειον.Ε ίχω υ μιμεγεΟχ,ομένη.
μένα κατά
ναφανή τό φώς καί θέλει διασκεδάσει τό πριν
κύτταρα. Ά π ό τίνος σημείου τού πολυκλάδου
σκότος έν ώ διατελούσιν αί γνώσεις σας.» Τάς
τουτου πλέγματος τού μυκηλλίου φύεται κάθετον
λέξεις ταύτας τού άγγλου σοφού έθεωρήσαμεν
νήμα, όπερ διογκούμενον κατά τό άνω αύτού
καλόν νά έπχναλαβωμεν άρχόμενοι τού κεφαλαί
άκρον, σχηματίζει σφαιρίον σχοριάγγειον, πλή
ου τούτου, διότι όπως είι πολλά άλλα ζητήμα
ρες μικρών μονοκυττάρων κύστεων, ονομαζόμενων
τ α , οϋτω καί εί; τά αναγόμενα εις τάς φυσικά;
σπορίων
, άτινα είνε τόσω μικρά ώστε καί ή
έπιστήμας τό σαφές καί τό εΰαντιληπτόν δέν
παραμικρά πνοή τού άνεμου παρασύρει αύτά
στηρίζεται μόνον εις αύτήν τήν ούσίχν καί τόν
καί διασκορπίζει πανταχοϋ.
τρόπον τής έκθέσεω; καί τής περιγραφής, άλλά
"Ετερον είδος εύρώτος, όνομαζόμενον Πενικίλκυρίως καί εις το ποσον τών στοιχειωδών· γνώσεων
τον αναγνώστου καί εις τήν διάθεσιν αύτοΰ λιον τό γλαυκόν (P é n icilliu m g la u cu m ) σχη
προς κόπωσιν τής διάνοιας καί προσπάθειαν ματίζει άντί σφαιρίου κομβολογιοειδεϊς όρμαθούς
σπορίων,άτινα πίπτοντα εις τόπους εύθετους παράεις σκέψιν καί άνασκοπήν τών γρχφέντων.
γουσι νέους μύκητας.
Πρός κατανόησίν τής ουσίας τής ζυμώσεως
Τοιούτος παρίστακαί σήψεως άνάγκη νά προσδέσωμεν τό νήμα
ται ήμίν b εύρώς ύπό
τού λόγου ήμών εί; άπωτίρας χώρας τής μυκη
τό μικροσκόπιον. Ε ν 
τολογίας έκ τών μέχρι τούδε γνωστών ήμΐν έκ
ταύθα όμως σημειω
τών βακτηρίων, καί θεωρήσωμεν καί άλλα τινά
τέο·/ ότι οί εύρώτες
είδη μυκήτων εγγύτερον.
είνε διάφοροι, καί οτι
Ούδείς β εβαίως αγνοεί τά ϋποκύανα ή τεφροπράσινχ έπικαλύμματα τού εύρώτος, οστις
αί ήμέτεραι εικόνες
παριστάνουσι δύο μό
καλύπτει ενίοτε τούς καρπούς, τά γλυκίσματα
νον τών κοινοτέρων
ή τάς τροφάς, τά γνωστά διά τού κοινού ονό
καί συχνότερων ειδών.
ματος μοϋχ.Ια . Τ ά έπικαλύμματα τα ύ τα συνίστανται έκ πολυαρίθμων φυτχρίων μικροσκοπικών,
Οί εύρώτες δέ ούτοι
συνισταμένων έκ νημάτων μακρών ύπολεύκων,
τρέφονται παραλαμΕ ϊ χ . 6 . Π ·νιχ!λλιον t i r X a u .
βάνοντες διά τού μυ
κυλινδρικών, διακεκλαδισμένων άφθόνως (Ε ίκ.5),
x iv . Μυχήλλιον του μύχτ,τος
κηλλίου
αύτών
ούσίχς
? υ.χ£ λ,ΟΪ T?u
έχόντων δέ τούς κλάδους αύτών βεβυθισμένους
προς
, r > - πΡ
ος
*αιω, oropia αντ&υ
, ,
δίκην ^ιζών έντός τής ουσίας έν ή άναπτύσσον- 1 απο τών πίρις, ενφ πρός
χρ6ς ΐά άνω. Μ ε μ ε γ ιβ υ ο μ ε ν ο ν .
το μ ο ε
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"υγχρόνως φθείρουσι και καταστρέφουσι τά ύπο^έματα, επί τών δποίων η έντός των οποίων α 
ναπτύσσονται ένεκα ουσιών τινων, τάς όποιας
έκκρίνουσι διά τού μυκηλλίου των. Ά ρ τ ο ; η
άλλαι τροφαί εύρωτιώσαι μεταβάλλονται μικρόν
κατά μικρόν εις μαλθακάς ήμιρρεύστους μάζας,
καί χάνουσι την αρχικήν αύτών μορφήν, χωρίς
όμως αϊ άπολεσθεϊσαι ούσίαι ν' άπερροφήθησαν
πάσαι ύπό τού μυκηλλίου.
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σης είτα απορροφά. Ούτως αί μυκητώδεις ίνες
διαβιβρώσκουσαι άδιακόπως τάς ξυλώδεις ούσίας
τού κορμού καί χωρούσαι κατά διαφόρους διευ
θύνσεις καθιστώσι τό ξύλον τού κορμού έλαφρότερον. Τέλος δέ ξηραινομένου τού ξύλου καί έξατμιζομένων τών ϋγρών τούύδατοβριθούςμύκητος.
απομένει μέν ό αυτός όγκος τού ξύλου,αλλά σπογγωδέστερος την σύστασιν, έλαφρός καί εύθραυ
στος. Αιά τού αύτού τρόπου τρέφονται καί αύξά
νονται άπαντες οί μύκητες, είτε οί φυόμενοι έπί
υγιών δένδρων ή ξύλων κεκομμένων είτε οί β λ α στάνοντες έπί τής σηπομένης κοπριάς, είτε οί
φυόμενοι έπί τού πλήρους οργανικών ούσιών χώ 
ματος τών άγρών καί τών πεδιάδων. Προσθέσωμεν δ ’ ένταύθα ότι καί μύκητες φυόμενοι έπί τού
σώματος έντόμων τινών οίον τών κοινών μυιών
διά τού αύτού τρόπου διατρυπώσι τό σκλ.ηρότατον δέρμα των έκ χυτίνης.

Επί του κορμού επίσης πολλών δένδρων, δρυών, αίγειρών, καί άλλων παρατηροϋμεν ενίοτε
προβολής τινας εύμεγέθεις, έχούσας τό μέγεθος
καί τό σχήμα ήμίσεος σχεδόν τετμημένου πορ
τοκαλιού, έχούσας τό κυρτόν μέρος πρές τά άνω,
κάτω δέ πλήρεις όπών μικρότατων. Αί προβολαί αΰται, άς 6 κοινός λαός καλεΐ ϊσχας, καί
χρησιμοποιεί ώς έναυσμα κατά την άνευ πυρείων
άναψιν τού πυρός εινε τά δοχεία, ούτως είπεΐν,
Αί βλάβαι, άς οί μύκητες έπιφέρουσιν έπί τών
έν οίς εύρίσκονται άπειρα σπόρια μύκητος αφα
δένδρων
είνε διάφοροι, ανάλογοι πρός τό είδος τού
νούς, ούτινος τό μυκήλλιον, δμοιον πρός τό τού
μύκητος
ή έςάπλωσιν αύτού έντός τού φυτού καί
εΰρώτος, δν ανωτέρω περιεγράψαμεν, διαπερα
τά
τοιαύτα.
Ά λ λ ά τό γεγονός τούτο ουδόλως
ΰλον τόν κορμόν τού δένδρου διεισδύον διά τού
διαφέρει ημάς ένταύθα. Τούτο μόνον είνε ανάγ
πυκνού ξυλώδους σώματος καθ’ όλας τάς διευ
κη νά προσθέσωμεν, ότι δενδροκτόνοι τινές μύκη
θύνσεις, άπο τών όιζών μέχρις άνω ένθα ή σχίτες ού μόνον καταστρέφουσι τάς ξυλώδεις καί
σις τού κορμού ή καί μέχρι τών κλάδων. Ουδέ
λοιπάς ούσίας τού ξύλου τών δένδρων πρός θρέποτε δύναταί τις νά ύποθέση βλέπων δένδρον
ψιν αύτών ά λ λ ’ άποσυνθέτουσι καί μείζονα
φέρον έ'ξω ΐσχαν, δτι τούτο είνε έ'σω πλήρες
ποσά ούσίας ξυλώδους χωρίς να όαπανώσι τ au
ίνών μυκητωδών, καί ότι όψέ ή βράδιον τό
r a .ποσώς πρός οίχοόομίαr τον ίόίου αυτών
καλλίκομον δένδρον θά πέση θύμα τού παρασί
σώματος.
του τούτου, τού διεισδύσαντος μέχρι τής ένδοτάτης αύτού ούσίας. Σπόριόν τι μύκητος όμοιας
Έ ξ όλων τούτων έξάγεται τό συμπέρασμα ότι
φύσεως, φερόμενον διά τού ανέμου ή άλλως πως
καί μείζονες μύκητες δρώσιν έπί τών ζώντων ή
έπί τής ΐπιδερμίδος άλλων δένδρων, μένει αύτόνεκρών οργανικών σωμάτων καταστρεπτικώς, ότι
θι μέχρις οΰ εύρη ύγρασίαν καί θερμότητα ικα
ή δράσις αυτη προέρχεται έκ τίνος ούσίας δ ια νήν πρός βλάστησιν τούτων δέ εύρισκομένων προ
βρωτικής άπ ' αύτών έκκρινομένης, ήν καλούμεν
βάλλει άσκόν τινα βραχύν έντός τής έπιδερμίδος
φύραμα, καί ότι ή ούσία αύ'τη, έλαχίστη τό ποή εισδύει διά τού στομίου αύτής έντός τών λοι
σόν ούσα, καταστρέφει καί άποσυνθετει μεγάλας
πών ιστών τού φυτού· ούτω δέ αύξανόμενον διαποσότητας οργανικής ούσία; χωρίς τά προϊόντα
πλοΰται έντός τού κορμού τού φυτού σχηματίζον
ταύτα τής άποσυνθέσεως νά χρησιμοποιώνται εις
πλέγματα μυκηλλιώδη καθ' ό'λας τάς διευθύν 1 τροφήν αύτών τών μυκήτων.
σεις μέχρις οΰ έν ώοισμένω χρόνω σχηματίση
Προτάξαντες τά ολίγα ταύτα περί τής
ε'ςω τού φλοιού τά γονιμοποιητικά αύτού σπό
δράσεω; τών μεγάλων
μυκήτων
έπί τού
ρια, ήτοι τό δλον διόγκωμα, δπερ όνομάζομεν
ύποθέματος, δυνάμεθα νύν νά γνωρίσωμεν εί;
ίσκαν.
τόν αναγνώστην καί έτέρους τινάς μύκητας,
Ενταύθα ομως γεννάται ή απορία, τίνι τρόπολλώ μικρότερους,τούς όποιους κυρίως όνομάζομεν
π ω αί τρυφερώταται καί λεπτοφυέσταται ίνες
y
Γ ι ο ί ' τ ι ν ε ς προκαλούσι γνωστότατα φαι
τού μυκηλλίου είσδύουσι διά τού στερεού καί
νόμενα τού καθημερινού ημών βίου, οία τά συμσκληρού ξύλου καί τού άδιαδύτου φλοιού τών
βαίνοντα κατά τήν ζύμωσιν τού άρτου, τού οίνου,
κορμών τών δένδρων; Τό φαινόμενον τούτο εξη
τού ζύθου κ .τ.λ. ’Επί τή ευκαιρία δέ ταύτη
γείται ώς έξής· ’Από τής έξωτερική; έπιφανείας
δέν είνε ποσώς άσκοπον νά έπιθεωρήσωμεν λ ε τού μυκηλλίου έκκρίνεται ούσία όξύνη έχουπτομερέστερον τί γίνεται κατά τήν παρασκευήν
σα την ιδιότητα νά διαλύη τάς ξυλώδεις ούσίας
τού άρτου καί τών οινοπνευματωδών ποτών άπό
τών φυτών. "Οταν λοιπόν τό σπόριον βλαστήση
τής πρώτης αυτών παρασκευής μέχρι τής στιγ
έπί τής έπιδερμίδος φυτού τίνος, τό άκρον τού
μής καθ' ήν γίνεται χρήσις α ύ τ ώ ν διότι έν
μυκηλλίου διαλύον αύτήν καί τόν φλοιόν εισδύει
τοϊς παραδείγμασι τούτοις καταφαίνονται σαφέ
εις τά έντός τού ξύλου, ΰπερ άφού διάλυση έπισ τα τα αί μεγάλαε δράσεις μικροτήτων όργα-
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μεταχειριζόμεθα πάντοτε προζύμιον κ ατά τήν
ζύμωσιν τού άρτου, διότι οΰτω καί μόνον διά
τής παραγωγής κοιλοτήτων μικρών καί σπη
λαίων πολυαρίθμων καθίσταται οΰτος εύπεπτος
καί υγιεινός. Τόσιρ δέ ή μανή αότη καί σπογ
Πάντες γνωρίζομεν ότι πρός κατασκευήν άρ
γώδης ΰφή είνε χαρακτηριστική τού άρτου,ώστε
του είτε έν τή οικία, είτε έν τ φ άρτοποιείω ά ούτε τού ονόματος τούτου άξιούμεν τόν άρτον τόν
νάγκη νά προστεθή εις τήν ζύμην προζύμιον ή
παραχθέντα άνευ προζυμίου καί πυκνόν τήν
φύραμα, καί όλη ή μ άζα τής ζύμης νά μιχθή I σύστασιν, οίος ό άρτος τών Ισραηλιτών ό κα
εντελώς μετ' αύτού. Είνε δέ τό προζύμιον τούτο
λούμενος άζυμον, καί αί ήμέτεραι Λαγάνες καί τό
τεμάχιον ζύμης διατηρηθέν άπό τής προηγουΛειψό ψωμί.
μένης ζυμώσεως έπί τινας ημέρας έν τόπω ύπο'Εάν άφώμεν τό προζύμιον έφ' ικανόν χρόνον
θέρμω. Έξετάζοντες έλάχιστον τεμάχιον τού
•κείμενον, έπέρχονται έν αύτφ καί έ'τεραι αλλοιώ
προζυμίου ύπό τό μικροσκόπιον βλέπομεν ότι ά σεις σχηματιζομένων έκτος τού οινοπνεύματος
ποτελείται έκ μεγάλων κόκκων αμύλου (τής ού
καί ανθρακικού όξέο; καί άλλων προϊόντων, έ
σίας έξ ής κυρίως συνίσταται το άλευρον)
νεκα άλλων φυραμάτων νυν άναπτυσσομένων (β α 
διωγκωμένων καί έκ σμικροτάτων σφαιρίων, οία
κτηρίων· ϊδε κατωτέρω) άτινα μεταβάλλουσι
παρίστανται τά έν τή είκόνι 7 . Τ ά σφαιοία
τό σάκχαρον εις άλλας χημικά; ούσίας όξύνας,
ταύτα είνε μύκητες μικροσκοπικοί αναπτυσσόμε
οίον εις γαλακτικόν καί βουτυρικόν όξύ. Τοιούνοι έν τφ προζυμίω άπό σπερμάτων αίωρουμένων
το δέ προζύμιον μιγνυόμενον μετά ζύμης νωπής
έν τή ατμόσφαιρα- δι’ αύτών δέ τών φυταρίων αί
προκαλεϊ άναλόγους ζυμώσεις καί καθιστά καί
αμυλώδεις ούσίαι τού προζυμίου αποσυντίθενται .
τόν άρτον αύτόν όποξυν. Εί; τά αρτοποιεία όμως
Είνε δέ οί μύκητες ούτοι μο
τών πόλεων, ένθα ό άρτος παρασκευάζεται καθ’
νοκύτταροι οργανώσεις συνιστάέκάστην, δέν μένει τό προζύμιον άπόθετον έφ' ι
μεναι έκ μεμβράνης έγκλειούκανόν χρόνον όπως άναπτυχθώσιν έν αύτω τά
σης πρωτόπλασμα κοκκώδες
φυράματα, τά παράγοντα τό γαλακτικόν καί
μετά πυρήνων καί σταγονιδίων
βουτυρικόν όξύ, ένφ εις τά χωρία δ άρτος εινε
λίπους. Έ κτων κυττάρων τούτων
ένίοτε ΰπόξυνος, διότι τό προζύμιον φυλαττεται
άποβλαστάνουσαι μικραί προ
ρομνχητες. *Απα·
έπί πολλάς ημέρας.
βολαί μεγεθύνονται έπ’ ολίγον, βλάοτηβι; νέων άΜετά τήν άνάμιξιν τής ζύμης τού αλεύρου
είτα δέ άπολυόμεναι ζώσι β ϊον ’ ° ^ β’ '0μ νο*'.! μ"
μετά προζυμίου πλάσσονται οί άρτοι, οϊτινες ά αΰθύπαρ κτον, πολλαπλασιαζόφίενται ήρεμοι έν μετρία θερμοκρασία καλυπτό
μεναι καί πάλιν δι’ άποβλαστήσεως Οί μύκητες
μενοι ύπό δυσθερμαγωγών σκεπασμάτων, όπως
οΰτοι καλούνται Σαχχαρομύχητες καί έχουσι τήν
κωλύεται ή έν αύτοίς άναπτυσσομένη θερμοκρα
ιδιότητα ν’ άποσυνθέτωσι τό σάκχαρον τό σχησία ν'άπέλθη- τότε δέ τό έργον τών σακχαρομυκή
ματιζόμενον έν τή ζύμη διά τή ; μετατροπής
των προβαίνει τάχιστα, αύξανομένης τής ζύμης
τού αμύλου, ένεκα ούσίας τίνος εν αυτω περιεκατ’ ογκον έκ τής άναπτύξεως φυσαλλίδων. Ή
χομένης τής κερεαλίνης, καί σχηματίζουσιν
διόγκωτις αϋτη όταν προβή μέχρις ώρισμένου
ατμούς οινοπνεύματος καί αέριον ανθρακικόν όξύ,
όρίου γνωστού εις πάσαν οικοδέσποιναν καί αρ
ένφ συγχρόνως πρός αίξησιν αύτών παραλαμτοποιόν, ήτοι όταν τό ψωμί άναβή, υποδεικνύει
βάνουσι τάς άζωτούχους ούσία; τάς έμπεριεχομέότι είνε οί άρτοι κατάλληλοι όπως είσαχθώσιν εις
νας εις τό άλευρον. Τ ό ανθρακικόν όξύ, οπερ
κλίβανον εχοντα 2 5 0 °— 300° θερμοκρασίαν. ’Α 
σχηματίζεται συγχρόνως καθ όλην τήν μάζαν
πό τ ή ; στιγμής ταύτης θανατούνται πάντες οι
τού φυράματος είνε αέριον, ώς τοιούτον δέ ζητεί
σακχαρομύκητες, ή ζύμωσις παύεται καθ’ ολο
νά διαφυγή άμ α γεννώμενον. Αλλ ή αντιστακληρίαν, συγχρόνως δέ οί άρτοι άρχονται έκ νέου
σις τής ζύμης κωλύει τήν ε’ ξοδον αύτού· οότω
διογκούμενοι καί μεγεθυνόμενοι σχεδόν κ ατά τό
δέ τό αέριον ανθρακικόν όξύ μένον έντός κατά
διπλούν ένεκα τού έξής λόγου· διά τής θερράτητόπους έγκεκλεισμένον, σχηματίζει κοιλότητας
τος τού κλιβάνου αί πολυάριθμοι φυσαλλίδεςκαί
διά τών όποιων διογκούται το προζύμιον. «Τό
κοιλότητες
αί πλήρεις ανθρακικού όξέος έκτείπροζύμι φουσκώνει,» λέγει κοινώς ό λαός. Οσω
νονται, τό έν τώ ΰδατι τής ζύμης διαλελυμένον
περισσότερον ανθρακικόν όξύ σχηματίζεται ύπό
ανθρακικόν όξύ γίνεται έπίσης άέριον, τό οινό
τών σακχαρομυκήτων τόσω καί ό όγκος τού προ
πνευμα μεταβάλλεται εις ατμόν, αί φυσαλλίδες
ζυμίου μείζων. Ούτω τό προζύμιον, πλήρες σακ
καί αί κοιλότητες ένεκα τούτων μεγεθύνονται, δι
χαρομυκήτων, μιγνυόμενον και ζυμούμενον μετά
πλασιάζονται, ή δέ ζύμη, ελαστική ούσα, διογμεγάλης σχετικώς ποσότητες προσφάτου ζύμης
κούται ίκανώς. Συγχρόνως διογκούνται τά μέγι
αλεύρου, μεταδίδει εις αύτήν τους σακχαρομύ
στα οϊ κόκκοι τού αμύλου καί ένούνται χημικώς
κητας, ούς εγκλείει* οΰτος δέ είνε ό λόγος δι’ όν

νώσεων, ών τήν παρουσίαν καί λειτουργίαν α 
γνοεί τό πλεϊστον τών μυριάδων ανθρώπων, τών
καθ’ έκάστην τρωγόντων άρτον, καί πινόντων
οίνον.
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μετά τοϋ ϋδατος τής ζύμης, οϋτω δέ αϋτη γίνε
ται στερεωτέρα, καί επομένως οί χώροι αυτής δέν
χαταπίπτουσιν δταν βραδύτερον έξέλθωσι μικρόν
κατά μικρόν τα έν αύτή άε'ρια. "Ενεκα τούτου
δέ καί άρτος διατηρηθείς πολύν ώραν a r a i6 a σμέ>·θζ πριν είσαχθή εις τόν κλίβανον, σμικρύνεται τόν όγκον καί καταπίπτει, διότι διά τής
άπατμ-ίσεως καί διηθήσεως εξέρχονται τά άέρια
πρός τά έξω καί οϊ τοίχοι τών κοιλοτήτων δέν
είνε στερεοί πρός άντίστασιν εις τό βάρος της ά 
νωθεν αυτών ουσίας. Ά ρ τ ο ι ε’κ τοιαύτης ζύμης
κατασ/.ευαζόμενοι δέν είνε σπογγώδεις καί ελα
φροί, αλ λά βαρείς, πυκνοί καί συμπαγείς. 'Γοϋτο
συμβαίνει καί όταν εις τήν ζύμην έπιχυθή πλεΐον
τοϋ δέοντος ύδωρ ή ή ποιότης τού αλεύρου περιέχη όλίγην τήν κολλώδη ουσίαν, καί ή έλαστικότης τής ζύμης είνε σμικρά καί ασήμαντος.
Ή παρένθεσις λοιπόν προζυμιού εντός τής ζύ
μης τοϋ άρτου σκοπεί την χαλάρωσιν τής πυκνότητος, τήν άνάπτυξιν χώρων μεγάλων καί
μικρών εντός αύτής, τήν σπογγοποίησιν, ούτως
είπεΐν, τού άρτου. Πάντα δέ ταύτα προχαλοϋνται διά τών σακχαρομυκήτων.— Έν παρόδω σημειούμεν ενταύθα ότι τήν σπογγώδη ύφήν τοϋ
άρτου άπολαμβάνομεν καί διά χημικών μέσων
άναπτύσσοντες φυσαλίδας εντός τής ζύμης, άποσυνθέτοντες π.χ. διά τίνος όξέος ύδροχλωρικού ή
φωσφορικού διττανθρακικόν νάτρον ή μ.ιγνύοντες
αύτήν μετ ανθρακικής αμμωνίας, ήτις άφίπταται έν τή θερμοκρασία τής κλιβάνου, ή ζυμοϋντες τήν μάζαν δι’ ΰδατος κεκορεσμένου ανθρα
κικού όξέος. Εις τούτο δέ στηρίζονται αί νεώτεραι άρτοποιητικαί μέθοδοι.
Παραλείποντες ένταύθα τάς αλλοιώσεις, άς ύφίσταται ή εξωτερική έπιφάνεια τοϋ άρτου ύπό
τόν θόλον τοϋ κλιβάνου καί έπί τοϋ εδάφους αύτού, προσθέτομ,εν δτι άμ.α τοϋ κελύφους σχηματισθέντος ή ζύμη είνε έψημένη καί μεταβεβλη
μένη εις άρτον εδώδιμον. "Ωστε οϊ σακχαρομύ
κητες άρξάμενοι τής ζυμώσεως άπό τοϋ προζυ
μιού παρεσκεύασαν τήν ζύμην, ή δέ θερμότης
συνεπλήρωσε τήν κατασκευήν κ αταστήσασα τόν
άρτον εύπεπτον καί εύγευστον.
Εις τήν αύτήν έπίδρασιν τών σακχαρομυκή
των έπί τοϋ ύποθέματος στηρίζεται καί έτερος
κλάδος τής παναρχαίας οικιακής βιομηχανίας
ή κατασκευή τοϋ οίνου. Καί ένταύθα αόρατοι
είνε αί όρρανώσειρ αί παρασκευάζουσαι τόν ά Οίιον καί γλυκύν χυμόν τών σταφυλών εις ποτόν
εύάρεστον οινοπνευματώδες, καί μεθυστικόν.
Ό χυμός τών σταφυλών, συνιστάμενος κυρίως
έξ είδους τινός σακχάρου, όνομαζομένου σταφυ
λοσάκχαρου, δπερ περιέχεται καί εις άλλους καρ
πούς έν ϋδατι διαλελυμένον,ζυμοϋται άφ’ έαυτοϋ,
άνευ προσθήκης φυράμ.ατός τίνος, όπως κατά τήν
παρασκευήν τοϋ άρτου. Ό τ α ν δηλαδή δ χυμός
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j τών σταφυλών παραληφθείς τεθή έντός τών βαρελίων, οί σακχαρομύκητες, οί άπό τής ατμόσφαι
ρας έντος αύτού έμπεσόντες άρ/ονται τού έργου
των. Ενίοτε μάλιστα καί καθ’ δδόν, ένω τό
γλεϋκος μετακςμίζεται διά τών ασκών, ή ζύμωσις εύρίσκεται ήδη πολύ προκεχωρημένη. Έν διJ αστήματι καί ήμισείας μόνον ώρας καί δ διαυγέ| στατος χυμ.ός τών σταφυλών άρχεται θολούμενος
I καί αναπτύσσονται άπ’ αύτού φυσαλλίδες άερίου,
[ μετά δύο δέ ή τρεις ύίρας σχηματίζεται έπ’
αύτού ξανθός έπίπαγος άποτελούμενος έκ μυριά
δων σακχαρομυκήτων.
Έ ξετάσωμεν νύν τί τελείται έντός τοϋ γλεύκους οτερ άπόκειται έντός τών βαρελίων. Οί
σακχαρομύκητες εύρόντες άφθονον τροφήν πολλαπλασιάζονται δ ι’ άποβλαστήσεως κατά τόν άνω
^ηθέντα τρόπον ταχέως καί άφθόνως, τό δέ σάκχαρον τοϋ γυμ,οϋ τών σταφυλών, ούσία χημική,
συνισταμένη έζ ώρισμένων μορίων άνθρακος, ύδρογόνου καί οξυγόνου, σχίζεται, τουτέστιν απο
συντίθεται εις ανθρακικόν όξύ καί εις οινόπνευμα,
ήτοι εις ούσίας, ών τό άθροισμα τών μορίων α 
ποτελεί σχεδόν τήν ώρισμένην ποσότητα τών
μορίων τοϋ σακ/άρου. Έ λαγίστη δέ μ.άνον ποσότης σακχάρου (σχεδόν 6 έπί τοϊς έκατόν) με
ταβάλλεται καί εις άλλας ούσίας, οίον εί; γλυ
κερίνην, ηλεκτρικόν όξύ κ .τ .λ .
Ή ζύμωσις τοϋ οίνου έν άρχή είνε ζωηρά καί
ταραχώδης, τό δέ ανθρακικόν όξύ καί τό οινό
πνευμα αναπτύσσονται άφθονα. « Ό μούστοι:
βράζει,η τό δέ άνθρακικόν όξύ πληροί τά ύπόγεια τών οινοποιείων καί καθίσταται κινδυνώδες
εις τούς κατερχομένους εις αύτά άπροσέκτως.
Ά λ λ ’ ή πρώτη αϋτη ζύμωσις διαρκούσα περίπου
3 — 6 μήνας παρέρχεται. Οί σακχαρομύκητες
μικρόν κατά μικρόν καθιζάνουσιν έπί τοϋ πυθμέ
νες, μ ετ’ αυτών δέ συγκαταπίπτουσι μικρόν κατά
μικρόν καί ή τρύξ καί αί λοιπαί άκαθαρσίαι τού
οίνου.
Τήν πρώτην ταύτην ζύμ.ωσιν διαδέχεται έτέρα, ή βραόεϊα λεγομένη ζύμωσις, καθ’ ήν
ολίγοι τινές σακχαρομύκητες (ίσως μυριάδες τινές
μόνον) έξακολουθοϋσι κατά μικρόν αύςάνοντες τό
οινόπνευμα τού οίνου, ένω συγγρόνως καί αί άκαθαρσίαι αποχωρίζονται άδιακόπως. "Ωστε δ λόγος
δι’ ον ό παλαιότερος οίνος γίνεται καλλίτερος
είνε αϋτοί οί σακχαρομύκητες δι’ ών αυξάνεται
διηνεκώς τό οινόπνευμα ( καί τό άρωμα ), κατά
δεύτερον δέ λόγον διότι καθιζάνουσιν αί καλούμεναι εκχυλισματικαί ούσίαι καί ή τρυγία, ένω συγ
χρόνως τό σάκχαρον έλαττοϋται.
”Επ«τ»! τό τ<λο;.
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ϋδασιν, έξ ών εΐχεν άπάρη τήν δεχάτην τού πα
ρελθόντος Φεβρουάριου.
Οϋτω λοιπόν συνετελέσθη εις έπτά μήνας καί
I
τέσσαοας ημέρας ό πρώτος περί τόν πόλον περίπλους ύπό είκοσιδιετοϋς θαλασσοπόρου.
Τ όμ έγα τούτο γεωγραφικόν κατόρθωμα, Οπερ
συνεπλήρωσε καί έπεκύρωσεν εύθύς αμέσως τήν
μεγάλην τοϋ Νόρδενσκιολδ αποστολήν, έμελλε
μ ετ’ ού πολύ νά διαφημισθή άνά τόν κόσμον.
Ά λ λ ά τότε αί εφημερίδες καί τ ά περιοδικά δέν
είχον ε'τι έξάρη τήν μεγάλην αύτοϋ σημασίαν.
Μόνον ειδικοί τινες έπιστήμονες ήδύναντο νά έχ |
τιμήσωσι κατ' άξίαν τόν περίπλουν έκεϊνον, ά τομον δέ τι γνωστόν ήμΐν, ή Κ ά ζα , ούδ’ ύπώπτευσε καν τήν άξίαν ταύτην.

Έν ώ ή έκ πάγου νήσος προύχώρει μεγάλοπρεπώς πρός νότον ρυμουλκούσα τήν ' Α.1άσχα>\
ή Θήρα τών ούγιούχ έξηκολοΰθει συστηματικώς.
Δίς τής ήμ,έρας ναύται φέροντες όπλα καί
κάμακας, συνοδευόμενοι ύπό πάντων τών γροιλανδικών κυνών, άπεβιβάζοντο εις τήν νήσον
καί περιείργον τά αμφίβια ύπνοϋντα έν τρώγλαες.
Έφόνευον δ ’ αύτά διά σφαίρας κ ατά τοϋ ώτός
βαλλόμενης, και κατέτεμνον, άφήρουν τό στέαρ,
Έπρεπε νά ίδη τις τό άλαζονικόν μειδίαμα
διά τών έλκήθρων χομίζοντες αύτό εις τήν Ά.Ιάδι' ού ύπεδεξατο τήν άφήγησιν τών κατά τήν
ax ar. Έ κ τής εύχεροϋς καί γονίμου έχείνης Θή
ρας μετά όκτώ ημέρας τ ά ένθέμια ύπερεπληρώ- I αποστολήν γενομένων.
— Μοϋ φαίνεται άκαταλόγιστον νά ύπάγη
θησχν λίπους ούγιούκ.
κανείς έχουοίως νά έχτεθή εις τοιούτους κινδύ
Ή ’Α.Ιάσχα ύπό τής νήσου όυμουλκουμένη εύνους ! είπεν άντί πάσης άπαντήσέως.
ρίσκετο τότε έν τή τεσσαρακοστή μοίρα άνατο- j
"Α μ α δέ τή πρώτη εύκαιρία προσεϊπεν εις τόν
λικού μήκους έπί τής έβδομηκοστής τετάρτης π α - !
Έριχ·
ραλλήλου,τουτέστιν εΐχεν ύπερβή τήν Νέαν Ζέμ- |
— Τέλος πάντων έγλυτώσατε πλέον άπό τήν
βλην.
όχληράν
εκείνην ύπόθεσιν τώρα οπού ό περίφη
Ή κρυσταλλόπηκτος νήσος εΐχεν ύπολειφθή
μος 'Ιρλανδός άπέθανε!
τότε ήμίσεια μ.όλις τής αρχικής, τό δέ λοιπόν
ΙΙοία διαφορά τής ξηρας ταύτης καί περιφρο
αύτής ^αγισθέν ύπό τών ηλιακών άκτίνων, δια νητικής
έπικρίσεως πρός τήν πλήρη ένθουσιασμού
σχισθέν ύπό βαθειών φαγάδων έκινδύνευε ’ν άπο- j
καί
στοργής
εκτίμησιν ήν μετ’ ολίγον έλαβεν
σπασθή. Έπλησίαζεν ή στιγμή καθ’ ήν ή μεγάλη
έκ
Νορόης
δ
“Ερικ
! Ή Β άνδα διηγείτο πρός αύ
νήσος έμελλε νά καταθρυμμ.ατισθή. Ό Έ ριχ δέν
τόν
πόσον
άγωνιωδώς
διήλθον ή μήτηρ της καί
άνέμεινε τούτο, άλλά διέταξε ν’ άνασπασθή ή
αϋτη
τούς
μαχρούς
έκείνους
μήνας· ή σχέψις αύάγκυρα καί νά διευθυνθώσι πρός δυσμάς.
τών
παρηκολούθει
άχαταπαύστως
τους θαλασ
Τό στέαρ τού ονγιούχ άμ,έσως έντεθέν έν τή
σοπόρους,
νύν
δέ
ήσαν
εύδαιμονέσταται
διότι αι
έπί τούτιρ έστία ήν έφερεν ή 'Α.Ιάσχα μετά
μικρού μέρους γαιανθράκων άπετέλεσεν έξαίρε- | σίως έπζνίκαμψαν ! . . . "Αν εκ τής άποστολής
τον καύσιμον ύλην. Μόνον έλάττω μα εΐχεν οτι ; δέν άπεκόμισεν όσα προσεδόκα δ Έ ριχ, δέν επρεπε νά θλίβηται ύπερμέτρως. Ό Έ ρικ έγίνωκαθϊστα πιναρόν τόν καπνοδόχον καί ότι οί ναύσκε κάλλισταότι, έν ελλείψει τής αληθούς αύτοϋ
ται ήναγκάζοντο νά καθαίρωσιν αύτόν καθ’ έκάοικογένειας,
εΐχεν έτέραν έν τώ π τω χω νορβηγικω
στην. Ή δε όσμή αύτού, ήτις βεβαίως θά δυσηχωρίψ,
θερμώς
άγαπώσαν αύτόν. Εΐχεν αρά γε
ρέστει μεγάλως μεσημβρινούς έμπλέοντας,
ύπό
σκοπόν
νά
έπισχεφθή
τήν οικογένειαν έκείνην,
τοϋ σουηδικού εκείνου πληρώματος έθεωρεΐτο δευ|
ήτις
έξηκολούθει
θεωρούσα
αύτόν ώς μ.έλος της,
τερεύον όλως μειονέκτημα.
άδυνατούσα
νά
τόν
άπαρνηθή;
Βεβαίως, άν τό
Οϋτως ή Α.Ιάσχα ήδυνήθη νά μείνη ύπό α 
ί
έπεθύμει,
θά
εϋρισχε
διαθέσιμον
μικρόν
πρός τοϋτμόν μέχρι τής τελευταίας ώ ρα:, νά διανύση
Ούτος ήτο δ διακαής πόθος τής
ταχέως, καίπερ αντίπρωρων πνεόντων ανέμων, ί το χρόνον. . .
τό άπογωριζον αύτήν έτι έκ τών θαλασσών τής ! θετής αύτοϋ μητρός καί τής άδελφής του Βάνδας κ .τ.λ . κ .τ .λ .
Ευρώπης διάστημα καί νά φθάση τήν δ Σεπτεμ
βρίου κατέναντι τού Βορείου Ακρωτηρίου τής
Νορβηγίας, χωρίς καν νά σταθμεύση εις Τρομ- ί
σόην, ένθα ήίύνατο νά προσορμισθή έν ανάγκη.
Έξακολουθήσασα δέ συντόνως τόν πλοϋν αύτής
περιέκαμψε τήν σκανδιναυικήν χερσόνησον, δ ι - I
ήλθεν αύθις τόν Σκαγεράχην καί έπανήλθεν εις
τήν αφετηρίαν αύτής.
Τ ή δεκάτη τετάρτη Σεπτεμβρίου ήγκυροβό—
λησε πρό τής Στοκόλμης, έν αύτοίς ακριβώς τοίς ί

Έν τή έπιστολή εύρεν δ "Ερικ τρία ώραΐα άνΟύλλια τού παρά τόν δρμίσκον λειμώνος, έν τω
άρώματι δ ’ αύτών ένόμισεν ότι έπανεύοισκε τήν
άμέριμνον αύτού καί φαιδράν παιδικήν ηλικίαν.
“Ω ! πόσον ή ένδειξις έκείνη τής άγάπης παρεμύθησε τήν τεθλιμμένην καρδίαν του έμπνεύσασα
εις αύτόν καρτερίαν πρός ύπομονήν τής έκ τής
άποτυχίας τοϋ τελικού τής άποστολής σκοπού
πικρίας !
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Έ ν τούτοι; μετ' ολίγον τό έπιχείρημα έξετιμήθη δεόντοις. Ό πλους τής ΆΜ'ισχας ήτο γε
γονός έξι ίου μεγαλεπήβολον δσον καί ό τής Βέγας. Τό όνομα του "Ερικ συνεδέετο πανταχοθεν
πρός τό όνομα του Νόρδενσκιολδ. Δί εφημερίδες
περιέγραφον διά μακρών τόν πρώτον περί τόν
πόλον περίπλουν. Τ ά έν τ ω λιμένι τής Στοκόλμης παντοεθνή πλοία έσημαιοστολίσθησαν έκ
συμφώνου πρός τιμήν τής ναυτικής εκείνης νίκης.
Ό “Ερικ έκπληκτος καί τεθορυβημένο; έκ τών
τιμητικών εκδηλώσεων, άπήλαυεν ενθουσιώδους
καί θριαμβευτικής πανταχού ύποδοχής. ’Επι
στημονικά σωματεία προσήρχοντο έν σώματι όπως
προσαγορεύσωσι τόν κυβερνήτην καί τό πλήρωμα
τής 'ΑΛάσχας, ή δέ βουλή προέτεινε τήν απ ο
νομήν εις αυτού; εθνικής αμοιβής.
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νολόγου Σκιρρελίου ε’τοεχεν έπί τού χάρτου μετά
στενογραφικής ταχύτητος, σημειούσα πιστώς
τάς χρονολογίας, τ ά ονόματα, τάς έλαχίστας
λεπτομέρειας. Ο Σκιρρέλιο; περιχαρής άνελογίζετο ότι ούχί εκατόν μ,όνον άλλά πεντακοσίων
ή έξακοσίων στίχων βιογραφίαν έμελλε νά έξαγάγη έκ τής έξομολογήσεως έκείνης. Καί όποιαν
βιογραφίαν! Συγκινητικήν, περιπετειώδη, δρα
ματικήν ώς μυθιστόρημ,α !
Τήν έπαύριονή άφήγησις έκείνη έπλήρου τρεις
στήλας τής μάλιστα διαδεδομένης σουηδικής έφημερίδος. Ως δέ συμβαίνει πάντοτε σχεδόν έν
τοιαύταις περιστάσεσι, ή ειλικρίνεια τού “ Ερικ
ού μόνον δέν έμείωσε τήν αξίαν αυτού άλλά
τουναντίον μεγαλειτέραν άνέδειξεν αυτήν διά
τής έκφαινομένης μετριοφροσύνης καί τού JoΈδυσφόρει διά τούς επαίνους τούτους δ “ Ερικ
μαντικού ένδιαφέροντος, οπερ ένεϊχεν ή ιστο
διότι συνειδώς δτε εις τό έργον έκεΐνο παρωρμήρία τού βίου του. Ή περιεργία τού κοινού έξήθη έξ ατομικών πρό πάντων λόγων, άπέστεργε την
φθη είς τό έπακρον, ή δέ παμφάγος δημοσιογραέξαύτού δόξαν ήνκρίνων εϋρισκε τούλάχιστον υπερ ! φία εύρεν έξαίρετον τροφήν. Αί βιογραφικαί εκεϊβολικήν. "Οθεν έδράξατο τής πρώτης παρουσιαναι λεπτομέρειαι, μεταφρασθεϊσαι μετ’ ολίγον
σθείσης ευκαιρίας όπως πεπαρρησιασμένω; εΐπη
είς πάσας τάς γλώστας, δέν έβραδυναν νά πεοτι εις τάς πολικάς θαλάσσας μετέβη— άστοριέλθωσι τήν Ευρώπην.
ήσας άλλως του σκοπού — όπως άνακαΟύτο) δ ’ ε“φθασαν είς Παρισίους καί είσεδυχλύψη τό μυστήριον τής καταγωγής αύτοΰ καί
σαν εσπέραν τινά διά γαλλικής έφημερίδος είς
τού ναυαγίου τής Κννθίας.
! κοσμίαν αίθουσαν κειμένην έπί τής οδού Βαρέν,
Ή ευκαιρία παρουσιάσθη ύπό την μορφήν άγε- 1 έν τώ δευτέρω όρόφω παλαιού μεγαλοπρεπούς
οίκου.
νείου νεανίσκου, ζοιηροτάτου καί πνευματώδους,
καινολόγου μιας τών πρώτων εφημερίδων τής
Έν τη αιθούση έκείνη εύρίσκετο γυνή τις ιεεΣτοκόλμης, ζητήσαντος
έπί τής Ά.Ιύσχας
λανείμων καί λευκόθριξ, εί καί νέα έτι, ής άπαν
συνέντευξιν παρά τού νεαρού θαλασσοπόρου. Ό
τό παράστημα έμαρτύρει άληστον πένθος. Κ α έπιτήδειος έφημεριδογράφος έσκόπει νά λάβη τε
θημ,ένη ύπό τόν καταυγαστήρα τού λαμπτήρος
χνηέντως παρά τού θύματός του τά στοιχεία έ έκέντα μηχανικώς έργόχειρόν τι, έν ο) οί οφθαλμοί
κατονταστίχου βιογραφίας,βεβαίως δε δεν ήδύνααυτής προσηλούντο έν τή σκιά είς άνάμνησίν
το νά εύρη άνθρωπον προθυμότερον εις τό νά ύποτινα όδυνηράν.
στή τήν άνάκρισιν εκείνην.Ό “Ερικ έδίψα νά εϊπη I
Έτέρωθεν τής τραπέζης ύψηλός γέρων διετην αλήθειαν καί νά διακηρύξη ότι δέν ήτο 1 ξήρχετο άδιαφόρως τήν έφημερίδα ήν πρό μι
άξιος νά έκλαμβάνηται ώς Χριστοφόρος Κ οκρού είχε κομίση αύτώ ό οίκέτης.
λόμβος.
Ό γέρων ούτος ήτο ό Δουρριέν, έπίτιμος γε
Ά φηγήθη λοιπόν πάντα, περιέγραψε λεπτομε
νικός πρόξενο; καί εί; τών γραμματέων τής Γεω
ρώς πώς εύρέθη έν τή θαλάσση ύπό πτωχού τί
γραφική; εταιρίας, έκεϊνος ακριβώς αστις είχεν εύνος άλιέως, καί έπαιδαγωγήθη ύπό τού Μ αλαρεθή έν Βρε'στη, κατά τήν έκεΐθεν διάβασιν τής
ρίου, πώς ήχθη είς Στοκόλμην ύπό τού Ιατρού
ΑΛάσχαζ.
Σβαρυεγκρόνα, καί πώς έγνώσθη ότι ό Πατρίκιος
Τούτου ένεκα βιβαίως τό όνομα τού “Ερικ
Όδόνογαν έγίνωσκε πιθανώς τήν λύσιν τού μυ
εϊλκυσεν ιδίως τήν προσοχήν αυτού διότι ώςάνέγνω
στηριώδους αινίγματος, πώς έμαθον οτι εύρίσκετο | τό περί τού νεαρού σουηδού θαλασσοπόρου βιογραέπί τής Βέγας καί πώς μετέβησαν πρός άναζήφικόν άρθρον,έρρίγησεν.Είτα δ ’άνέγνωκαί πάλιν τό
τησίν του, πώς ήναγκάθησαν νά μεταβάλωσι πλούν
άρθρον έκιϊνο διά συντόνου προσοχής. Κ α τά μι
καί είτα νά προχωρήσω« μέχρι τής νήσου Λ ια κρό/μεγάλη ώχρότης διεχύθη έπί τού ωχρού ήδη
κόβης, μέχρι τού ακρωτηρίου Τσελύνσκιν.. .Ταύπροσώπου αύτού. Αί χεϊρέ; του κατελήφθησαν
τα πάντα έλεγεν ό “ Ερικ όπως παύση θεωρούμε
ύπό νευρικού τρόμου. Τοσούτω δέ κατάδηλος έ νος ώς ήρως, ε’λεγεν αυτά διότι ήσχύνετο νύν
γένετο ή ταραχή αύτού, ώστε δέν διεφυγε τήν
βλέπων εαυτόν ούτως έπευφηαοΰμενον δι’ έ'ργον
σιγηλήν αυτού σύντροφον.
6 περ έφαίνετο αύτώ άπλούστατον καί φυσικώ— Πατέρα, τί έχετε ; ήρώτησε μετ’ άκρας
τατον.
στοργής.
Κ α τά τόν χρόνον τούτον ή μολυβδίς τού και— Ν ο ., .νομίζω οτι πολυ όγρήγορα ήναψαν
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τήν θερμάστραν ! . . Θ ά ύπάγω είς τό γραφειόν ' τό δικαίωμα. Πρό ολίγου άνέγνων είς γαλλικήν
έφημερίδα βιογραφικήν τινα σημείωσιν μεταφραμ.ου ν’ άναπνεύσω ολίγον. . . Δέν είνε τίποτε ! . .
οθεϊσαν έκ τού σουηδικού, ήτις μέ συνετάραξε
άπλή περαστική κακοδιαθεσία ! . . άπήντησεν ό
περισσότερον άφ’ ο,τι δύναμ.αι νά περιγράψω. Ή
Δουρριέν έγερθείς όπως μεταβή είς τό παρακείμε
σημείωσις αυτή άποβλέπειείς ύμάς. Ά ν είνε άξιόνον δω μ ά τω ν.
πιστα οσα διηγείται, έξάγεται Οτι εύρέθητε έν τή
Οίονεί τυχαίως συμπαρέλαβε καί τήν έφημεθαλάσση πρό είκοσι δύο έτών ύπό τινο; νοοβηγού
ριδα, ήν έκράτει έν τή χειρί. "Αν ή θυγάτηρ
του ήδύνατο νά άναγνώση έν τώ νώ αύτού θά 1 άλιέως τών πέριξ τού Βέργκεν έπ ¡σωσιβίου φέροντος τό όνομα Κυνβία, ότι ό πρός τόν πόλον πλούς
ε"βλεπεν ότε έν μέσω τής συγκρούσεως έλπίδων
ύμών κύριον σκοπόν είχε τήν άνεΰρεσιν ναύτου τινός
καί φόβων έπεκράτει στερρά άπόφασις ν’ άφαιτού πλοίου έκείνου, τό όποιον έναυάγησε τόν ’Ο 
ρέση τήν έφημ.ερίδα έκείνην άπό τών βλεμμά
κτώβριον τού 1858 κατέναντι τών Φεροών νήσων,
των τη ς.
καί ότι τέλος οΰδέν περί τούτου ήδυνήθητε νά
Πρός στιγμήν ένόμισε καλόν νά παρακολουθήση τόν πατέρα αύτής είς τό σπουδαστήριόν
του. Ά λ λ ’ εΐδεν εύκρινώς ότι έπεθύμει νά μείνη
μόνος καί ύπέκυψεν είς τήν ιδιοτροπίαν αύτού.
Μετ’ ολίγον άλλως άνεθάρρησεν άκούσασα β α δ ίζοντα αύτόν μεγάλοις βήμασιν, άνοίγοντα καί

μάθητε.
« “Αν ταύτα πάντα είνε άληθή, (ώ| τι θά ε”διδον όπως ώσιν άληθή !) σάς παρακαλώ θερμώς
λεπτόν νά μή βραδύνητε, άλλ’ αμέσως νά τρέξητε είς τό τηλεγραφιών καί νά μοί τό άναγ-

γείλητε.
κλείοντα τά παράθυρα.
«Διότι έν τοιαύτη περιπτώσει, τέκνον μου—
Μετά μίαν μόνον ώραν άπεφάσισε νά ύπαφαντασθήτε
τήν άνυπομονησίαν μου, τήν άγ ω νοίξη τήν θύραν, όπως ϊδη τί έπραττεν ό Δουρ
|
νίαν
μου
καί
τήν χαράν μου!— έν τοιαύτη περιριέν. Είδε δ ’ αύτόν καθήμενον παρά τό γραφειόν
I πτώσει είσθε έ'γγονός μου, έκεϊνος τον όποιον
του καί γράφοντα έπιστολήν.
ένόμιζα διά παντός άπολεσθέντα, έκεϊνος τόν ό
Τούτο μόνον δέν εΐδεν, ότι γράφων είχε πλή
ποιον ή θυγάτηρ μου, ή δυστυχής μου θυγάτηρ,
ρεις δακρύων του; οφθαλμούς ! . . .
συντετριμμ,ένην έ'χουσα φεύ ! τήν καρδίαν ύπό
ΚΒ'
τού δράματος τής Κυνθίας , καλεϊ είσέτι καί άναζητεί καθ’ έκάστην,— τό μονογενές τέκνον της,
' Επιστο.ΐή èx ΙΙηρισΙων.
τό μειδίαμα, ή παρηγοριά καί είτα ή άπελπισία
Ό 'Ερικ άπό τής έπιστροφής του είς Στοτής χηρείας τ η ς ! . . .
κολμην έλάμβανε σχεδόν καθ’ έκάστην παντα« Νά σάς έπανεύρωμ.εν, νά σάς έπανεύρωμεν
χόθεν τής Εύρώπης πολυαρίθμους έπιστολάς,
ζώντα καί ένδοξον, ώ , τί ευτύχημα έκτακτον
Ό τέ μέν επιστημονικά σωμ.ατεϊα ή ίδιώται άπέκαί ύπέρμεγα ! . . .Δ έν τολμώ νά τό πιστεύσω
τεινον αύτώ συγχαρητήρια, ότέ δέ ξέναι κυβερ
πριν έν σας νεύμα μοί τό έπιβεβαιώση ! . . .Κ αί
νήσεις τώ άπένεμον παράσημα ή έμποροι έξηόμως τώρα φαίνεται πιθανώτατον! . . . Αί λεπτοτούντο παρ’ αύτού πληροφορίας ωφελίμους. "Ηκι
μέρειαι καί αί χρονολογίαι συμφωνούσιν άκριβέστα λοιπόν έξεπλάγη λαβών πρωίαν τινά δύο
σ τ α τ α ! .. . Ή φυσωγνωμία καί τό παράστημα
έπιστολάς έκ Παρισίων.
ύμών μοί ένθυμίζουσιν εύκρινώς τά τού δυστυχούς
Ή μέν πρώτη ητο πρόσκλησις τής Γαλλικής
γαμ,βρού μ.ου. Τήν πρώτην καί μόνην ημέραν
γεωγραφικής έταιρίας προσκαλούσης αύτόν καί
καθ’ ήν συνηντήθημεν αίφνιδία καί βαθεΐα συμ
τούς συμπλωτήράς του είς Παρισίους όπως
πάθεια μέ εΐλκυσε πρό; ύμας!. . .
λάβη άντιπροσώπως τό μέγα μετάλλων τής τιμής
«Μίαν λέξιν, μ.ίκν λέξιν, άμέσως διά τού τη
όπερ άπενεμήθη έν έκτάκτω συνεδρία «είς τόν
λεγράφου ! . ..Δ έ ν θ ά ζ ώ μέχρι τής έλεύσεως τού
έπιτελέσαντα τόν πρώτον περί τόν πόλον περίπλουν
τηλεγραφήματος τούτου. Είθε νά μοί κομίση, τήν
κ α τά τ ά ς άρκτικάς θαλάσσας.»
άπάντησιν ήν προσδοκώ, ήν τόσον ένθέρμως πο
Ή δεύτερα επιστολή συνεκίνησε σφόδρα τόν
θώ. Είθε νά φέρη είς τήν δυστυχή μου θυγατέρα
"Ερικ ώς έ'λαβεν αύτήν άνά χεϊρας· άντί σφρακαί είς εμέ ευτύχημα όπερ θά £ίψη είς λήθην
γίδος εφερεν έπί τού οπισθίου μέρους τού φακελλου
όλόκληρον ζωήν θλίψεως καί δακρύων!
κεχαραγμένον σύμβολον καί τ ’ αρκτικά Ε. Δ . πε
Ε . Α ο υ ρ γ υ εέν .
ριβαλλόμενα ύπό τού έμβλήματος S e m p e r
id e m . . .
Τ ’ αρχικά ταύτα καί τό έμβλημα έπανελαμβάνοντο έν τή γωνία: τής έν τψ φακέλλφ
έπιστολής, ήτις ήν τού Δουρριέν. Ή έπιστολή δέ
περιείχε τά επόμενα 1
« ’Αγαπητόν μου τέκνον, έπιτρέψατέ μοι νά
σας δώ σω τό όνομα τούτο, διότι πιθανόν νά έχω

Επίτιμοι; γεηχος πρόξενος
1 0 4, όόός Βαρέν, Παρίαιοι.
Μετά τής έπιστολής ταύτης συνήπτετο καί
δικαιολογητική έκθεσις ή ν όΈ ρικ άνέγνω άπ λή στως. 'Η το ιδιόγραφος έπίοης τού Δουρριέν καί
είχεν ούτω :
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« “Ημην πρόξενος τής Γαλλίας έν Νε>. Αύρηλία, ότε ή μονογενής θυγάτηρ μου ύπανδρεύθη
νέον τινά γαλλον ονόματι Γεώργιον Δουρριέν, άπώτατον συγγενή ήμών, καταγόμενον δμοίως έκ
Βρετάνης. Ο 1 εώργιος Δουρριέν ήτο μεταλλωρύ
χος, είχε 5 ε'λθη εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας
προς έκμετάλλευσιν πηγής τίνος πετρελαίου προ
μικρού άνακχλυφθείσης, σκοπών να διαμείνη έν
αυταϊς έπί τινα έτη. Φιλοξενηθείς έν τή οικογέ
νεια μου ένεκα τής άξίας αϋτού καί τού ονόμα
τος, και τής φιλίας ήτις μέ συνέδεε κατά τήν
νεότητά μου προς τόν πατέρα αυτού, έζήτησε
τήν θυγατέρα μου εις γάμον, τήν δ ' αΐτησίν του
έδέχθην μετά χ αρά ς. ’Ολίγον μετά τον γάμον
τούτον μετετέθην εις 'Ρήγαν, επειδή δέ ό γαμ
βρό; μου ήναγκαζετο ύπό μεγάλων συμφερόντων
νά διαμείνη έν τα ϊ; Ήνωμέναις Πολιτείαις, έδεησε ν’ άποχωρισθώ τής θυγατρός μου. Έγένετο
μήτηρ και το παιΜον ε”λαβε τά βαπτεστικά ονό
μ α τα τού πατρός του καί έμοϋ καί ώνομάσθη
Α ίρί.Ιιος — Ερρίκος — Γεώργιος.
«Μ ετά έξ μήνας δ γαμβρό; μου άπέθανεν αί
φνης έξ έκρήξεώς τίνος. ΊΙ δυστυχής θυγάτηρ
μου, χήρα είκοσαέτις μόλις, τακτοποιήσασα τάς
υποθέσεις της άπήλθεν έκ Νέας Ύόρκης έπί τής
Κνε-θίας μεταβαίνουσα εις Άμβοϋργον, όπως ε'λθη εις συνάντησίν μου διά τής εύθυτέρας οδού.
« Τ ή 7 Ό κ τω βρ ίου 1858 ή Κυνθία έναυάγησε προς άνατολάς τών Φεροών νήσων. Τά
αίτια τού ναυαγίου τούτου έθεωρήθησαν ε"πειτα
ύποπτα, ε’μειναν <51 μέχρι τούδε ανεξήγητα. Το
βέβαιον δμω; είνε δτι έν μεσψ τού δυστυχήμα
τος, τήν στιγμήν ακριβώς καθ’ ήν οί έμπλέοντες
είσήρχοντο έν σπουδή εις τήν άκατον, δ έγγονός
μου, έπτάμηνον βρέφος, δπερ ή μήτηρ του προ
μικρού είχε προσδέση εις σωσίβιον, ώλίσθησεν ή
έρρίφθη εις τήν θάλασσαν καί έξηφανίσθη άναρπασθέν ύπό τών κυμάτων.
Ή θυγάτηρ μ.ου άλλοφρονήσασα έπί τω φρικώδει έκείνω θεάματι ήθελε νά δρμήση εις τά
κύματα. Έ σώθη δέ διά τής βίας, ριφθεΐσα λι
πόθυμος εις έφόλκιον, έν φ εύρίσκοντο τρεις ανδρες, καί δπερ μόνον έσώθη έκ τού ναυαγίου. Το
έφόλκιον προσεπέλασε, μ ετά τεσσαράκοντα έννέα
ώρας εις μίαν τώ< Φεροών νήσων έκεΐθεν δ ’ έφθχσε πρός με ή θυγάτηρ μου μετά θχνάσιμον προσ
δοκίαν έπτά έβδομαδων, διά τής άφοσιώσεως
ναύτου τινός δστις σώσας μοί έπανήγαγεν αυτήν.
Ό έξοιίρετο; έκεϊνος άνήρ Τζών Δέμμαν καλού
μενος άπέθανεν έπειτα έν τή υπηρεσία μου, έν
Μικρά Ασία.
Καίτοι ούδεμ.ΐαν έλπίδα είχομεν περί τής σω
τηρίας τού δυστυχούς βρέφους, έν τούτοι; έπεχείρησα έρεύνας εις τάς Φερόας νήσους, εις τ ά ;
Σχετλανδικάς νήσους καί έπί τής Νορβηγικής
άκτής πρός βορράν τού Βέργκεν. Ή ιδέα δτι
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τό λίκνον έχώρησε πορρωτέρω μάς έφαίνετο απα
ράδεκτος. Έ ν τούτοις μετά τρία μόνον έτη
παρήτησα πάσαν έρευναν, άφ’ οΰ δέ δέν έπεσκέφθην καί τήν Νορόην, τό χωρίον τούτο θά είνε
πάντως λιαν απόκεντρον, ούδεμ.ΐαν συγκοινωνίαν
έχον πρός τούς συχναζομένους λιμένας.
Απολέσας πλέον πάσαν έλπίδα άφωσιώθην
άποκλειστικώς εί; τήν θυγατέρα μου, ής ή φυ
σική καί ήθική ύγίεια άπήτουν μεγάλας προφυλά
ξεις. Έπέτυχον ν’ άποσταλώ πρόξενος εις τήν
Ανατολ,ην δπως
διασκεδάσω τήν αίωνίαν
θλΐψίν της διά περιηγήσεων καί έπιστημονικών
έκδρομών. Έγένετο ή αχώριστος συνεργάτες πάν
των τών έργων μ,ου, ά λ λ ' ουδέποτε κατώρθωσα
νά θεραπεύσω τήν ανίατον αυτής μελαγχολίαν.
Τέλος πρό δύο έτών έζήτησα τήν σύνταξίν μου
καί έπεστρέψαμεν εις τήν Γαλλίαν. Κατοικούμεν
αλληλοδιαδόχως εις Παρισιού;, ή εις τόν έν Β α λ φεραί, πλησίον τής Βρέστης, παλαιόν οίκόν μ,ου.
ΙΙέπρωται άρά γε νά ϊδωμ.εν είσερχόμενον εί<
αυτόν τον έγγονόν μου, όν θρηνούμ,εν άπό τόσων
ετών ; Η έλπίς αύτη είνε τόσον ώραία ώστε
δέν τολμώ νά τήν ανακοινώσω άπερισκέπτως
εις τήν θυγατέρα μου έφ' δσον δέν μεταβληθή
εις βεβαιότητα. Ή άνεύρεσι; τού υιού τ η ; ίσοδυναμεϊ πρός άληθή νεκρανάστασιν. Ά λ λ ’ άν
ή πραγματικότης δέν άποβή σύμφωνος πρός
τόν πόθον ημών, ή διάψευσις τής έλπίδος θά ή
σκληρότατη καί θανατηφόρος ίσως εις τήν θυ
γατέρα μου.
«Σήμ.ερον έχομεν δευτέραν, τό προσεχές σάββατον, ιός μοί είπον έν τώ ταχυδρομείφ, είνε δυ
νατόν νά έχω άπάντησιν ! . . . »
Ό Έ ρικ δυσχερώς έπερανε τήν άνάγνωσιν
ταύτην, διότι τά δακρυα έθάμβουν τούς οφθαλ
μούς αυτού. Καί ούτο; ομοίως έφοβεΐτο μή ύπέρ
τό δέον ταχέως παραδοθή εις τήν έλπίδα έκείνην. Έ βλεπεν ότι πάσαι αί πιθανότητες, καί
αι χρονολογίαι, καί τών γεγονότων ή σύμπτωσις,
καί πάσαι αί λεπτομέρειαι έπεκύρουν τό αληθές
τών εικασιών τού γηραιού γεωγράφου. ’Α λλά
το ονειρον ήτο λίαν γοητευτικόν καί δέν έτόλμα
νά πιστεύση εις αύτό ! Όποιον ευτύχημα, ν’ ά 
νευρη συγχρόνως οικογένειαν, άληθή μητέρα,
πατρίδα !. . . καί ποιαν π α τ ρ ίδ α !. . . Εκείνην
ήν θά έ'έλεγε κατά ποοτίμησιν ώς ένσαρκούσαν
το μεγαλεϊον καί τά υψιστα προσόντα τής άνθρωπότητος, έν ή συνηνώθησαν καί συνεκορυφώθησαν το πνεύμα τού άρχαίου πολιτισμού καί ή
φλογερά διάνοια τών νεωτέρων χρόνων !
Έφοβεΐτο μη τό ονειρον εκείνο μείνη ονειρον
μόνον! Ποσάκις ήδη είχον διαψευσθή αί έλπίδες
α ύ το ϋ !.. . “Ισως ό ιατρό; διά μιας λέξεως θά
έκρήμνιζεν άμέσω; τό θελκτικόν έκεϊνο οικοδόμη
μα. Έπρεπε πάντως ν’ άποταθή εις τήν κρίσιν
αυτού.
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Ό ιατρός άνέγνω μετά προσοχής πάντα τά
ύποβληθέντα αύτώ έγγραφα, πολλακις διακό
πτων τήν άνάγνωσιν αυτού καί έκβάλλων επι
φωνήματα έκπλήξεως ή χαρά?·
— Ούδ’ ίχνος άμφιβολίας ύπελείπεται πλέον !
είπε τέλος. ΙΙάντα τά τεκμήρια συμφωνούσιν α
κριβέστατα καί όσα άκόμη δέν άναφέρει ό Δουρ
ριέν— τά άρκτικά γράμματα, τό έπί τού άθύρματος ε”μ βλήμα, άτινα είνε απαράλλακτα μετα
τής επιστολής του !. . . Παιδί μου Ερικ, ή οίκο*
γένειά σου εύρέθη αυτήν τήν φοράν ! . . . Πρέπει
άμέσως νά τηλεγραφήσης εις τόν πάππον σου!...
— Ά λ λ ά τί νά τ ω εϊπω; ήρώτησεν ό Έρικ
ώχρόςέκ χαράς.
— Είπέ τω οτι αύριον άμέσως θά άναχωρήσης
διά νά ύπάγη; νά ^ιφθής εις την αγκάλην τής
μητρό; σου καί τήν ίδικήν του !
Ό νεαρό; κυβερνήτης τής ΆΛάσχας μόλις
προλαβών νά σφίγξη έπί τής καρδίας του την
χεϊρα τού έξαιρέτου άνδρός, έπέβη έν σπουδή άμάξης τινός καί μετέβη εις τό τηλεγραφεϊον.
Αυθημερόν άπήλθε τής Στοκόλμης, άπεβιβάσθη διά τού σιδηροδρόμου εις Μαλμό, επι τής
νοτιοδυτικής άκτής τής Σουηδίας, διήλθεν εις
είκοσι λεπτά τόν πορθμόν, έκ Κοπενάγης δ ’ έπέ
βη τής άμαξοστοιχίας τή ; 'Ο λλανδία; καί του
Βελγίου καί είτα έν Βρυξέλλαις τής τών Π αρισίων.
Τό σάββατον, τήν έβδόμην μετά μεσημβρίαν
εύραν, άκριβώς έπτά ημέρας άφ’ ής ό Δουρριέν
είχε παραδώση τήν έπιστολήν του εις τό ταχ υδρομεϊον, άνέμενε τόν έγγονόν του έν τώ βορείω
σταθμφ. ’Αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα τού
Έ ρ ’-κ, έκ τών διαφόρων σταθμών, κατηύναζον τήν
φλογέράν αΰτού άνυπομονησίαν.
Τέλος, ή αμαξοστοιχία είσήλθε βαρέωςάσθααίνουσα ύπό τόν ύψηλόν ύάλινον θόλον. Ό Ερικ ώρμησεν εις τήν αγκάλην τού πάππου αϋτού.
Τοσούτον δέ είχον διά τής διανοίας συζήση κατά
τάς τελευταίας έκείνας ήμέρας ι’ύστε ένόμιζον ά λλήλους άνέκαθεν γνωστούς καί προσφιλείς.
— Ή μήτηρ μου ; ήρώτησεν δ Έ ρικ.
— Δέν έτόλμησα νά τής τ ά εϊπω όλα έφ’ ό
σον δέν σέ έσφιγγον εις στήθος μου, άπεκρίθη δ
Δουρριέν εί; ενικόν άριθμόν διά μιά; μετ οίκειότητος άποταθείς εις τόν έγγονόν του.
— Ώ σ τ ε δέν είξεύρει τίποτε άκόμη ;
— Εποπτεύει, φοβείται, έλπίζει! Αφ’ ότου
ε”λαβον τό τηλεγράφημά σου, τήν παρασκευάζω
δσον καλλίτερον δύναμαι εις τήν άπροσδόκητον
χαράν, ήτις τήν περιμένει! Τή είπον ότι σουηδός τις άξιωματικός, δ νεαρός ύπαρχο; τόν ό
ποιον είχεν ίδη έν Βρέστη, καί περί τού όποιου
τή ώμίλησα τοσάκις, μοί ύπέδειξεν ίχνη τ ιν ά ..
Αμφιβάλλει, διστάζει είσέτι, άλλά πιστεύω ότι
ήρχισε νά προσδοκά νέον τ ’. 1 Σήμερον τό πρωί,
ΤΟΜΟΣ κβ'·— 1886

Ι Α

441

εις τό πρόγευμα, κατέβαλον άληθή άγώνα διά
νά κρύψω τήν άνυπομ-ονησίαν μου. Ένόησχ κάλλιστα οτι μέ παρετήοει μετά προσοχής. Δ ί; η
τρις μάλιστα μοί έφάνη ότι έμελλε να μοι ζ η τήση οριστικήν έξήγησιν ! . . .Τούτο μέ άνησύχει
πολύ, τό δμολογώ ! Ά ν παρεξήγησές τι;, άν α ίφνίδιόν τι ίμπόδιον, ή άκόμη χειρότερον, αν δυσ
τύχημά τι έπέσκηπτεν έπί τής κεφαλής μ α ς .
Εις τήν Οέσιν μας ολα τά φοβείται κανείς ! . .
Δι’ αύτό άπόψε δέν έδείπνησα μαζί της. Προσεποιήθην ότι έχω έργασίαν διά τής φυγής άπηλ-λάγην καταστάσεως άφορήτου !
Μή άναμείναντες τάς σκευάς τού Έ ρικ έπέβησαν τής άμάξης ήτις είχε φέρη τόν Δουρριέν.
Έν τούτοι; ή κυρία Δουρριέν, μόνη ουσα έν
τή αιθούση τής όδού Βαρέν άνέμενεν άνυπομόνως
τήν έπιστοοφήν τού πατρος αύτής. Λιαν όρθώ;
είχε προμαντεύση ούτος ότι κ ατα τό γεύμα ή θυ
γάτηρ του έμελλε νά ζητήση δριστικάς περί τών
συμβαινόντων έξηγήσεις.Ά πο πολλών ηΛη ήμερων
ήτο ανήσυχος βλέπουσα τήν ταραχήν τού πατρός
της, τ ' αδιάκοπα τηλεγραφήματα, α έλάμβανε,
τούς ύπαινιγμού; οϊτινες ύπελάνθανον εις πάντα;
τού; λόγους αύτού. Είθισμένη εί; τό νά εχη κοι
νά; μετ’ αύτού καί τάς έλαχίστας σκέψεις καί
τάς έλαχίστας έντυπώσεις, δέν ένόει πώς ητο
δυνατόν νά άποκρϋπτη τι απ αυτής. Πολλάκις
ήδη μικρού δείν έζήτησε τήν λύσιν τού αινίγμα
τος. Ά λ λ ’ έσίγα βλέπουσα τόν πατέρα της
έμμένοντα έν τή άποφάσει του.
— Κϊποιαν'ε’ κπλήξιν βεβαίως μοί έτοιμάζει,
ειχεν εϊπη καθ' έαυτήν.
Ά λ λ ά κ ατά τάς δύο ή τρείς τελευταίας ήμέ
ρας καί ιδίως τήν πρωίαν ζωηροτέραν έντύπωσιν
ένεποίησεν εις αυτήν τό είδος τ ή ; ανυπομονησίας
οπερ έξεφαίνετο έκ πάντων τών κινημάτων τού
πατρός αύτής, ή ε'κφρασις τής ευτυχίας.^ ήτις
έφώτιζε τό βλέμμα του, ή έπιμονη μεθ ής έπανελάμβανε τούς περί τού ναυαγίου ττ,ς Κντθίας ύπαινιγμού;, ους έπί τόσα ετη μετά τόσης
άπέφευγεμερίμνης. Αίφνης φώς τι έγένετο έν αυτή.
Ένόησεν άορίστως ότι καινόν τι έπέκειτο,^ότι δ π α 
τ ή ρ αύτής ένόμιζε, δικαίως ή άδ ίκως,ότι άνεκάλυψε
εύάρεστα ίχνη, ότι ίσως ήρξατο πάλιν έλπίζων,
ώς ά λ λ ο τ ε ’ ποτέ, ότι θ’ άνεύρη τό τεκνον^ της,
ούδ’ έπί στιγμήν δέ ύποπτεύουσα ότι τόσον εγγύς
ήν ή άπροσδόκητος καί μεγάλη ευτυχία απ εφ άσισε ν’ άπαιτήση σαφείς καί άκριβεΐς περί τών
συμβαινόντων πληροφορίας.
[ Έ π ι ΐ ϊ ΐ τό τέλ ο ς.]

Είτε διότι έκ ούσεω; είνε αί γυναίκες εύγενέστεραι
τών ανδρών, ε'.'τε διότι χάριν το3 άρέσκειν είς^ αύτάς
το πνεύμα έξυόοϋται καί ώραίζεται, β ; 6αιον ε.νε δτι
πλησίον αυτών κυρίως μανθάνει τις τήν ευγένειαν.
έ>6
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Ε ις την ιν Π»ριοίοις ΐχ8ιδοι*ένην ■ N o u v elle R e v u e · χ α ·
τεχωριοδηοαν π ιρω διχω ς μ ιλ έτκ ι περί τών κοινωνιών x i λεων^ πρωτευουσών τής Ευρώπης ύ χ ο συγγρνφίως χρυπ τομ έ.
νου υπό τδ ψευδώνυμον C o u rte P a u l V a s ili. ‘Η όνάγνωσις
αυτών ενεπο'.ηοε ζωηρχν α'βΟν.οιν διά τη πιστόν τών γινομίνων παρατηρήσεων χαΐ περ,γραρών παντός ό .τι αζιον λόγου
εχει χαϊ ιδιάζον ή περιγραφομένη χοινωνία. Μέχρι τοΰδι ΐδημοσιιυβησαν χα\ έν ςδίοις τό μ ο ι; ίξεόόβησαν « Ή χοινωνία
του Βερολίνου·, · Ή χοινωνία τη ς Β ιέν ν η ς·, «'Π χοινωνία
το υ Λονδίνου., . ή κοινωνία τής Μ αδρίτης·, νΟν δέ έξαχο/ουίεΓχαταχωριζομένη έν τ ή .λ ο ιιν ο Ι Ι ο R e v u e » . Ή χοινωνία τής Π ετρ ο υ π ό λ εω ς.,Τ χ χής .χοινων.’ας τού Λονδίνου.
Ία π αρέοχω μεν τοΓς άναγνώαταις τής . Ε σ τ ί α ς , χ ιφ ίλα ιά
t i v i , χαταδειχνυοντα πιστήν ιι'χόνα τής αγγλικής χαίνωv laç, τής τοσουτον παρ2δόξου xatt ίίιοτρόπου· άρχόμβθχ δε
σήμερον άπό τής άπειχονίσεως του Γλάδσιωνος, μ ·θ ' ήν 6έλομεν παραδέσει τάς τών άλλων έξεχόντων πολιτικών προ
σώπων, εις α σήμερον, ώς έχ τών πολιτικών περιστάσεων τής
Λ γγλιας, είσίν έστραμμένα τά βλέμματα δλου του χάσμου.
Σ . τ . Δ.
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πρακτικός καί χρήσιμος καθ' οσον αφορά εις τά
έσωτερικά ζητήματα· άλλά δέν εχει δρμάς με
γαλοφυείς, ούτε ίδιαν πρωτοτυπίαν, ούτε τό χ ά ρισμ.α τής άγχίνου προορατικότητος. ’Ακολουθεί
τον ^ούν τών π ραγμ ά τω ν βλέπει τό γεγονός σχημ.ατιζόμενθν ώς σοφός παρατηρών τήν βλάστησιν σπέρματός τίνος οπως τό κ κ τατά ξη . Συνελόντι είπεϊν οΰδέν εχει έν έαυτω τό δημιουργικόν.
Δέν διευθύνει τήν πολιτικήν, άλλά τήν όφίσταται όπως τό κοινόν πλήθος- διό ή ιδία αυτη λο'
—
-Λ ·
\ I
I
γικη του χαρακτηρος του τον καμνη να συμμορφούται μέ την κοινήν γνώμην τού ε’θνους. Είνε α
ληθής καιροσκόπος. Περί αύτού έλέχθη ότι εΐνε
μίγμ,α τι Κρόμβελ καί Γαμ.βέττα.
Ό Γλάδστων δέν είνε ώ ; δ λόρδος Σαλισβουρύ δ απόστολος ιδέας άκλονήτου καί δριστικής,
οϋτε ώς δ Βράϊτ δ συνήγορος τής πολιτικής γνωσιμαχίας, δσάκις ευρίσκει ν’ άκολουθήση γνώμην
καλλιτέραν τής ίδικής του. Πλήν κατά βάθος
καί άσυνειδήτως ύπό τής τελευταίας ταύτης θεω
ρίας τής γνήσιας καιροσκοπίας εμφορείται. ’ Ακο
λουθεί τόν ροϋν μή παρασυρόμενος ύπ’ αύτού ώς
δ κ. Βράϊτ, άλλ' ούτε καί άνθιστάμενος εις αυ
τόν ώ ; δ λόρδος Σαλισβουρϋ. Διαπρεπει εις τό
άποδίδειν νομοθετικόν τύπον εις τήν παραδεδεγμένην ύπό τής χώρας πολιτικήν, εις τό ταξινομεϊν πολύπλοκα καί πολυειδή καθέκαστα πρός
σχηματισμόν συνόλου εύκρινώ; καί έπιτηδείως
συντεταγμένου καί εις τό έπιβάλλειν αυτό εις τό
Κοινοβούλιον δυνάμει τής ά/εξαντλήτου άναλυτικότητος καί πειθούς τής συζητήσεώς του. ’Αν
τί νά κυβερνά τήν χώραν διά τού Κοινοβουλίου,
κυβέρνα τό Κοινοβούλιον διά τής χιόρας.

Ινα κρίνη τις κ αλώ ; τον Γλάστω να, δν οϊ
φανατικοί τών οπ αίων του έπωνόμασαν μέγα>~
πρεσβύτης ( th e g re a t old m an), αί δέ έργατικαι τάζεις άποκαλοϋσιν επί τό άπλούστερον
FooM éJpor τον Λαον ( th e p eop le 's W i l 
liam ), οφείλει να ρ.ν) σπουδαση την τόσον επι
φανή, τόσον ϊσχυράν, τόσον ίδιοφυα αυτήν άτομικότητα μόνον έν ταϊς άλληλοδιαδόχοις αύτής
φασεσι και έν τη έκάστοτε έναλλαγή άπό τής
ϊζουσία; εις την άντιπολίτευσιν απαραίτητον είνε
να συμπληρώση τάς παρατηρηθείς αύτού κρίνων
και τον άλλοτε αντίπαλόν του λόρδον Βήκονσφιλδ.
Αδύνατον εΐνε να λαλήση τις περί του όνος
χωρίς ν’ αναφέρω τον άλλον· ό μεταξύ αυτών άν ταγωνισμός, ή διεξαχθείσα πάλη άποδίδεται
κοινώς εις κομματικήν αντιζηλίαν· άλλ’ ή από
κρυφος αφορμή έγκειται εις τήν διαφοράν του χ α ρακτήρος τών δύο άνδρών, τόοον κνομοίων σωΔιάνοιαν εύρεϊαν κεκτημένος, άπληστο; πάν
ματικώς καί ηθικώς, ώστε άναγκαίως καί μοιτοτε εις τό μ.ανθάνειν, μ,ετ' άφελούς ειλικρίνειας
ραίως ώφειλον να τραπώσιν έκάτερος εις αντίθετον
όμ,ολογών τά παρελθόντα αύτοϋ σφάλματα, κηδρόμον.
ρύσσων εαυτόν άναρμόδιον εις τά ζη τή μ α τα ,
Ο λόρδος Βήκονσφιλδ, λεπτοφυής, υψηλός, α 
άτινα δέν έμελέτησεν, άχολουθει προθύμως τάς
ριστοκρατικόν έχων τό ήθος,φέρων ένα βόστρυχον
συμβουλάς (πολύτιμοι ήσαν δ ι' αυτόν αί τού
κυρτόν κομματοειδή έπί του μετώπου, είχε τό
Στούαρ Μίλλ), άποδέχεται δέ πρό πάντων τάς
βλέμμα έσβεσμένον έκ τής χαυνώσεο>ς καί τής ό τού κ. Βράϊτ. ’Α γαπά τήν πρόοδον, διαφλέγενειροπολήσεως· το στόμα του ήτο έπωδύνως συταί π ω ; ύπό ένθουσιασμού ύπέρ τής άνθρωπότηνεσπασμένον έκ τών έπιπόνων αγώνων καί τών
τος, είνε ένθερμος οπαδός τής έλευθέρας εμπο
απογοητεύσεων · ή ασθενική του δψις ένέφαινεν
ρίας, τής ίσότητος τών θρησκευμάτων καί τών
άνθρωπον, ού ή φλογερά δραστηριότης κάτεδά- | αιρέσεων, τής όσον ένεστιν έπεκτάσεως τού έκλομ.ασε τήν σωματικήν δύναμιν. Ό Γλάδστων α  | γικού δικαιώματος καί τής ανεξαρτησίας τής
πεναντίας εχει χαρακτηριστικά ζωηρά, μέτωπον
ψήφου. Είνε υπομονητικός, άγαν έπιφυλακτικός,
άγερωχον καί κυριαρχικόν, βλέμμα έπιβάλλον,
άκάματος δέ έν περιόδοις τής πολιτικής έξάβάδισμα ευσταθές, παραδόξως όμως ό χαρακτήρ
ψεως. Κ α τά τούτο πολύ δμοιάζει πρός τόν Γαμτου δ υποκείμενος εις άκρατήτους δρμάς, δέν ε'χει
βέτταν. Η εϋγλωτία του πλήρης ρητορικού οί
την τόλμ-ην του αντιπάλου του. Τον πτοεί ή ίδια
στρου είνε εύρεία, ισχυρά, πικρά, άνηλεώς μ ααυτού ιδιοσυγκρασία καί προσεπάθησε πάντοτε
στίζουσα τά σφάλματα τών άντιπάλων του. Πλήν
να την μετριάση. Τό κατώρθωσεν έκλαμβάνων
0λα ταύτα τά προτερήματα οσα κατέχει έν τή
τον έδοικσμόν ώςφρόνησιν καί τόν πουριτανισμόν
άντιπολιτεύσει εύρισκόμενος, έξαφανίζονται παώ ; αρετήν. Ή γνώμη του είνε μετριοπαθής, τά
ραχρήμα ώς άνέλθη εις τήν άρχήν. Ευθύς ώς
σχεδίά του έμφρονα. Ώ ς έκ τής πείρας του είνε
νομίση εαυτόν φθάσαντα καί αίσθανθή μετά τήν
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νομικά ζη τή μ ατα, δέν ήτο κ ατά τήν γνώμην
νίκην τήν έκ τής μάχης κόπωσιν, ή συμπεριφορά
μου δ κατάλληλος άνθρωπος, δν οί φιλελεύθιοο1
του γίνεται άναποφάσιστος καί διστακτικη εις
ώφειλον
νά έκλέξ-σι διά νά τ ω έμπιστευθώσ’τά σοβαρά ζη τή μ ατα. Ή άκρα γονιμότης τής
τάς σοβαράς τού προγράμματος αύτών έπαγρητορείας του δέν άποκρύπτει τήν δέσμ.ευσιν τών
γελίας.
ιδεών του, ούδ’ ή βιαιότης αύτής τήν στάθμισίν
τω ν .Ή τέχνη του ώς πρός τό περιπλέκειν έκνευΟί άντίπαλοί του τ ω άμφισβητοϋσι τήν Ιδιό
ρίζει καί τους ίδιου; αύτού οπαδούς. Ή οξυ
τη τα τού πολιτικού άνδρός. Διατείνονται ότι
δέρκειά του είνε διαλείπουσα, άκριβώς δέ διά ί ή διανοητική αύτοϋ άξια ώς πολυμαθούς καί
τούτο συγχύσεις καί άσυνέπειαι πολλαι π αρα- 1 φιλοσόφου ύπερβάλλει τήν κυβερνητικήν αύτού
βλάπτουσι τάς άποφάσεις του. Εις μίαν τών τοιικανότητα, ότι μετέρχεται πολιτικήν θεωρητι
ούτων δυσχερειών οφείλεται δ Κριμαϊκός πόλεμος.
κήν, ένώ δ λόρδος Βήκονσφιλδ μετήρχετο πολιτι
Γονιμώτατο; εις έπινοήσεις καί έτοιμος πάντοτε
κήν πρακτικήν ότι τά ς επιτυχίας του οφείλει εις
εις άπολογίαν, έχει ύπέρ εαυτού τον λαον μάλ
τήν εύγλωττίαν του, εις τήν περί τούς κοινοβουλευ
λον έκ προτιμήσεως, εξ δρμεμφύτου συμπάθειας,
τικούς άγώνας έπιτηδειότητά του καί εις τήν συμ
ή έξ εύλογου θαυμασμού. Αί έπιτυχίαι του παρά
παθητικήν άπό τού βήματος συμπεριφοράν του.
τω λαϊρ λαμβάνουσι χαρακτήρα ένθουσιωδών
Ό κ. Γλάδστων κέκτηται όντως τό επικίνδυνον
διαδηλώσεων. Έ κ τούτου δ ’ δομούμενος παρου αύτό προτέρημα, ό;στε φαίνεται έχων δίκαιον
σίασεν άλλεπαλλήλως διάφορα έκλογικά νομο
πάντοτε δσάκις δμιλεϊ, καί όταν άκόμη διατελή
σχέδια, συμφέρον έχων ν’ αύξήση τόν άριθμον
έν τή πλάνη έπί έδάφους όλισθηροτάτου. Εις
τών μικρών έκλογέων. Τόν άπεκάλεσαν έπανατούς κρίσιμους άγώνας ότε διακυβεύεται τό ίδιον
στάτην, άλλά δέν είνε. Τόν κατηγόρησαν έπίαύτού συμφέρον ή τό τού κόμματός του, γινώσκει
σης, άλλ’ αδίκως, ώς φίλον ένταυτώ τών ’Ιη
νά συμπυκνοϊ τά έπιχειρήματα του, άτινα συνή
σουιτών καί τής Διεθνούς. Έρρήθη μάλιστα ότι
θως αναπτύσσει ύπέρ τό δέον, καί νά συμπτύσση
αύτό; ήτο δ μυστηριώδης κρίκος δ συνενών τούς
τήν άγόρευσίν του. Α λλ’ όταν πρόκηται ν α δύο τούτους έχθρούς τής ’Εκκλησίας καί τού
ποφύγη την άπευθείας άπάντησιν, ολίγοι γινώΚράτους.
σκουσιν όσον αύτός ν* άποπλχνώνται έπιδεζίως
Γνωστόν είνε οίος ίχθρός άμείλικτος τού καθο
καί ν’ άπομακρύνωνται τού θέματος. Πλήν μέ ολικισμού ύπήρξε πάντοτε δ θεολόγος ούτος, δ μ.αλιγώτερα τεχνάσματα, μ.έ όλιγωτέραν έπιτηδειόθητής τής Ά ν ω τά τη ς ’Εκκλησίας, δ συνάγων
τη τα καί ρητορικήν ικανότητα, θ’ άπέφευγε τά
καθ’ άπαντα τόν βίον μαρτυρίας κατά τής παππλεϊστα τών σφαλμάτων του. Ή περί τά εκπωσύνης, μολονότι διενήργησε τήν περιβόητον
φράζεσθαι εύκολία εινε δι αυτόν πλεονέκτημα
άποστολήν τού Έρριγκτώνος εις Ρώμην.
έπικίνδυνον, ή γλωσσά του είνε ύψηλή, μεγα
λοπρεπής, έκτός εις τινας έξαιρετικάς περιστά
Είνε άνήρ έντιμος, μή τυφλούμενος έκ τού κομ
σεις, άόριστος, άνευ άκριβολογίας· περιέχει έν
ματισμού, κεκτημένος ειλικρίνειαν ύπ’ ούδεμιάς
αύτή άντικατοπτρισμόν πλανώντα και αύτον
ύστεροβούλου σκέψεως άναχαιτιζομένην καί προτόν ρήτορα, οπως και τούς άκροατάς του.Έφωκαλέσασαν πολλάκις κ α τ’ αύτού κοινοβουλευτι
ράθη ένίοτε άποπλανώμενος εις παρεκβάσεις τοκ ά ; θυέλλας, τόν εύθύν δέ καί χρηστόν αύτού
σούτον ξένας πρό; τό θέμα όπερ έπραγματεύετο,
βίον διείπον άλλοτε μόνον τά ειλικρινή αίσθήμ.ατα.
ώστε καταπλαγείς καί αύτός δ ίδιος κατεφυγεν
Ά λ λ ’ ή δημοτικότης είσήγαγεν εις τήν όρθόνοιαν
άμέσως εις έπιχειρήματα προφανώς άντιφασκοντα
καί τήν μεγαθυμίαν του στοιχεία ξένα άποτρέπρός τάς θεμελιώδεις αύτοϋ δοξασίας. Άρκει νά
ψαντα αύτόν άπό τής όδοϋ του. ’Αγέρωχος καί
φθάση εις τήν άπόδειξιν, ήν έπιζητεϊ, καί
οξύθυμος ών, ύπερήφανος μάλιστα, λίαν ματαιοολίγον τόν μέλει περί τού μέσου, δι’ ού θ
δοξών έπί τή μεγάλη αύτού άξια, μετέπεσε βαθ
άχθη μέχρι; αύτής, ούτως ώστε ένίοτε τά συμπεμηδόν εις τήν άποκλειστικότητα, έγένετο συστη
ρασματά του παντελώς άνατρέπουσε τας εισα
ματικός, μισαλλόδοξος, ένεκα δέ τούτου ή τέως
γωγικά; του προθέσεις. Διά τούτο συχνάκις έζητόσον άγνή φιλοπατρία του πλεϊστα ύιέπραζε
μίωσεν άγορεύων τήν ύπόθεσιν ής ύπερεμάχει.Οί
σφάλματα.
έχθροί του άρα καί οί φίλοι του εύρίσκουσιν άφορΏ ς έκ τού όπωσοΰν περιωρισμένου δρίζοντος
μάς όπως κρίνωσιν αύτόν αύστηρώς. ^ Ο κόμη;
τών Ιδεών του ήτο φύσει κατάλληλος νά γείνη
'Ρώσσελ, δν ά-τικατέστησεν ώς αρχηγός τού φι
αρχηγός κόμματος στάσιμου ή βραδέως ρυμουλλελευθέρου κόμματος, κατηγορεί αύτόν οτι διά
κουμένου έκ τών ρευμάτων τής προόδου, θ ά ητο
' τής έξωτερική; πολιτικής του ήμαύρωσε την τι
άπόστολος τής γαλήνης καί τής άφιλοκερδείας,
μήν τού έθνους καί ότι έταπείνωσε τόν χαρακτήοπαδός ένθερμος τής πολιτικής τής φειδούς, τής
ρά του προδού; ένταύτώ καί τά συμφέροντά του.
οικιακής οικονομίας. *0 άπαράμιλλος αυτό; κερΨέγουσιν αύτόν έπίσης ώς μή γίνωσκοντα ^εν έδοσκοπρς, Σκώτος δαως καί κ α τ’ ακολουθίαν πεκάστψ ζητήματι τίνα λύσιν οφείλει νά έπιδιώξε
ριωρισμένας έχων ιδέας καί σκοπούς εις τά οίκο- I
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καί παριστώσιν αυτόν ώ ς κινδυνώδη χαμαιλέον- I μεϊον άνταρσίας ειχον Ιδη. Έ κ α μ εν έν σ ιγ ά τ α κόμματος, ου πολλά μέλη άποκηρύσσουσι την 1 ρον καί έςηκολούθησε τήν πορείαν του.
πολιτικήν του.
Άφίκετο άνευ κωλύματος τίνος εις Σ α α νά χ ,
*0 λόρδος Βήκονσφιλδ έξαιρέτως ήτο αμείλι
άνεπαύθη έπί δύο ώρας, ά λ λ ά καθ’ ήν στιγμήν
κτος πρός αύτόν. Περιέγραφεν αυτόν διά τού έξής ι έξεκίνει συνήντησε τόν γέροντα Σείκην Ά χ μ έτ,
δρισμού: « Σοφιστής μεθυσκόμενος έκ τής περί τό |
όστις ήρχετο έπί τής ήμιόνου του επίτηδες όπως
λέγειν εύροίας του, πεπροικισμένος δ έ εγωιστικής
τώ είπη :
φαντασίας, γό/ιμος περί τό κακοποιειν τούς α ν - I
— Μήν πηγαίνεις πάρα πέρα !
τιπάλους του καί τό δοξάζειν εαυτόν.»
— Φέρω έγγραφα κατεπείγοντα, άπεκρίθη
Ό κ. Τσάμπερλαιν διατείνεται ότι κ α τ’ όνομα
απλώς ό νέος άξιωμ.ατικός, καί έχω διαταγήν
μόνον είνε φιλελεύθερος,καί ότι ώ ς πολιτικήν έχει
νά παρουσιασθώ μεθαύοιον εις τό γραφεϊον τοϋ
τόν έγωϊσμόν άνευ πνεύματός τίνος διοργανώσεως.
συντάγματος. Μεθ’ δ έςηκολούθησε τήν πορείαν
ΙΙεριεργον δέ είνε ότι ψέγουσιν αυτόν επί ελλεί
αύτού, έν ώ ό Καβύλος φυλάρχης έκραζε 1
ψει άγχινοίας, τουτέστιν επί αύτώ έκείνω ¿φ’ ώ
— Τρέχεις εις τόν θανατόν σου !
ό ίδιος έψεγε τό γαλλικόν έθνος εις τ ’ άρθρα ά - |
Ό ήλιος έδυεν εις τόν δρίζοντα, δτε οί ιππείς
τινα έδημοσίευσε κατά τόν πόλεμον τοϋ 1870.
άνήλθον τήν άνάντη ατραπόν τοϋ Φ έτζ-έλ -Ά ρ μ Τέλος ή αυστηρότατη περί αύτοϋ ύπό των έχ- |
πα. “Ακρα σιγή έπεκράτει πέριξ, ή δέ θύρα τοϋ
Ορών του κρίσις διατυποϋται ο ϋ τ ω ς « Οφείλει
σταθμ,οϋ ήτο κλειστή. Υποκίτρινος σφαίρα έκρέτήν θέσιν του εις τήν ρητορικήν του τέχνην μ α λ- |
ματο άπό τού ένός τών θυροφύλλων.
λον ή εις την έν γένει ικανότητά του. Ή πχλίρΌ αξιωματικός ένόμισε κ α τ’ άρχάς ότι έβλεπε
ροια των λόγων τ>υ δεν είνε πραγματική εύ- [
γύπα
τινά, καθόσον οί κυνηγοί συνειθίζουσι νά
γλω ττία, τό κυριώτατον δέ αυτού ελάττω μ α είνε
καθηλώσιν
αύτούς έπί τών θυρών, ά λ λ 1 οί οξυ
ή ελλειψις κρίσεως.»
δερκέστεροι
αύτοϋ σπαχήδες δ έν ήπ ατήθησαν
Άδιαφιλονείκητος όμ.ως είνε ή ατομική άξια
—
Νά
τού;
πάργ, ό διάβολος! άνέκραξεν ό
τού κ. Γλάδστο>νος, ή θαυμαστή αύτοϋ περί τήν |
εις
έξ
α
ύ
τώ
ν
καλά
μάς είπεν ό σείκης Ά χ μ έτ·
επιστήμην έπίδοσις, ή βαθύτης καί ή τέχνη των ,
τά
σκυλιά
άρχισαν
τήν
δουλειά τους !
συγγραμμάτων του, άτινα κατέταξαν αυτόν με
’Εφ’
όσον
δέ
πρού-χώρει
ό ύπολοχαγός έβλεταξύ των κορυφαίων πολυμαθών, φιλοσόφων, λο
|
πεν
εύκρινέστερον
τό
καβυλικόν
τρόπαιον, τουτέγιών καί δημοσιογράφων. Τ ά δοκίμ,ια άτινα ¿δη—
στι
τό
έν
χρώ
κεκαρμένον
κρανίον,
τήν συνεσπαμοσίευσεν είκοσιτριετής ών μετά τό ε’ις ’Ιταλίαν ι
ταξείδιόν του έφείλκυσαν έπ’ αυτόν τήν γενικήν I σμένην μορφήν τοϋ κχρκτομηθέντος, τούς γλαυ
κούς οφθαλμούς, τό συνεστραμμένου στόμα, οπερ
προσοχήν καί συμπάθειαν.
έδείκνυε λευκους όδόντας, καί τό αίματοβαφές
X.
μέλαν
καί βραχύ γένειόν του.
[ Έ κ ε τ α ι τό τέλο;.]

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
(“110η Ά λ γ ε ρ ίν ω ν )

Ό ύπολοχαγός Φ. άπήλθε πρωίαν τινά ε’κ
Τζιτζελή καί ε’τράπη ποός τό όίρος. “Εμελλε δέ
νά φθάση μετά δύο ημέρας εις Κωνσταντίνην.
Λύο ιθαγενείς σπαχήάις καί εις ήμιονηλάτης
άγων ήμίονον, ήτις έφερε τήν σκευήν τού άξιωματικού, συνώδευον αύτώ.
Εις τήν υπώρειαν τού Λζεμπέ.Ι οί ποιμένες,
ύπό τούς βράχους καθήμινοι, έκάλεσαν αύτούς.
— Έ , σείς ! πού πάτε ;
— ΙΙάμε εις τήν Κωνσταντίνην, άπήντησαν
οί ιθαγενείς ιππείς.
— Ν ά μήν περάσετε άπό τό Σ αανάχ , γιατ
οί Ού.Ιέό Ασχαρ άρχισαν τό τουφέκι καί έσκό
τωσκν δύο καβαλάρηδες.
Ό ύπολοχαγός ύψωσε τούς ώμους αύτού ά μερίμνως· τήν προτεραίαν έτι αξιωματικοί τινες
είχον θηρεύσει πρός τό μέρος εκείνο, καί ούδέν ση-

Ό μικρός τών τριχών Ούσσανος άφ’ οΰ, κατά
τήν παράδοσιν τών Α ρ άβω ν, ό άγγελος μέλ
λει ν' άρπάσΥ) τόν πιστόν όπως φέριρ αύτόν είς
τούς πόδας τοϋ Αιωνίου, ¿χρησιμέυσε πρός άνάρτησιν τής κεφαλής.
— ’Αδέλφια, άνεφώνησεν ό έτερος σπαχής,
άπό ’δ ώ καί πέρα τό κεφάλι μας δέν στέκει
κ αλά ’ ς τόν ώμ.όν μας. Ά π ό τώ ρα μού φαίνεται
πώς τό ’δικό μου κουνιέται καί νοιώθω ένα σπαθί
νά έμπήγεται άνάμεσα ’ς τό κρέας καί ’ς τά
| κόκκαλά μου. Οί άναθεματισμένοι ¿σκότωσαν
ένα καβαλλάρη τής εξουσίας. Θά λυπηθούν τάχα
ι τους σπαχήδες τής Κ ω νσταντί/ης;
Εκεί πλησίον, παρά την τάφρον, έ’κειντο έζηπλωμένα δύο σώ μ α τα κεκαλυμμένα διά κυα
νών βουρνουζίων· σο.ρός χόρτου είχε ριφθή είς τήν
θέσιν τής κεφαλής τού ένός, τό δέ συντετριμμέ
νου κρανίον τοϋ ετέρου έμαρτύρει διατί δέν άνηρ1 τήθη καί αύτό είς τήν θύραν.
— Γιά ίδέτε, έξηκολούθησεν ό σπαχής άφιππεύσας καί εξετάζων τά π τώ ματα, τούς έσκόI τωσαν μ.έ πιστόλι άπό κοντά, όπως θά σκοτώσουν
! κ α ί ’μάς σέ ’λίγο· γιατί αύτά τ ά τσακάλια μάς
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είδαν καί μάς παραμονεύουν μ,έσα ’ς τούς θ ά - | σταθμού- τό μ.έρος δέν είνε άσφαλές· δι’ αύτ°
ήλθαμεν νά βχλωμε τά κεφάλια μας ύπό τήν
μνους. Κακά τήν ε’χουν τ ά κεφάλια μας ! Αν
προστασίαν σου.
θέλωμε νά γλυτώσωμε τό πετσί μας, άλλο δέν
— Τήν ίδική μου προστασία ! άνέκραξεν έκ
μάς μ.ένει παρά νά γυρίσωμε γρήγορα πίσω.
πληκτος δ σείκης· δέν είξεύρεις
.
— Πριν κάνωμε πέντε λεπτών δρόμον, οί άν
— Είμαι ξένος σου καί δέν θέλω νά μάθο»
θρωποι τού Β οϋ-Σ αλέμ θά μάς φυτευσουν τά
βόλεα τ ω ν ’ς τά κουφάρια μας- μού φαίνεται πα- | τίποτε, ύπέλαβεν δ ύπολοχαγός. Ν ά ένα γράμμα
τού χα(ύ Ά βδουραχμάν.
ραξενον πώς δέν τ ’ άκούσαμε ακόμη νά σφυ
Ό Καβύλος προύχώρησε βή μ ατά τινα είσέτι,
ρίζουν !
παρετήρησε τόν άςιωματινόν μετά δυσπιστίας,
— Τού Βοϋ-Σαλέμ ! άνέκραξεν δ ύπολοχαγόςείτα λαβών τήν έπιστολήν ήνοιξεν αύτήν, έξήέχω ένα γράμμα δι αύτόν άπό τόν γέρον Ά β τασεν έν σιγή τήν σφραγίδα, τείνας δέ αύτήν
δουραχμάν. Μου είπε : άν περάσγις άπό τό Φέδζείς νεανίσκον τινά όστις εφερε μελανοδοχεΐον μετά
Έ λ -'Α ρ μ π α , πήγαινε νάβργ,ςτόν σείκην Β ού-Σ αμακράς θήκης είς τήν ζώνην,
λέμ. έκ μέρους μου· θά σέ δεχθή σάν υίόντου.
— Κρότζα (γραμματικέ), τ φ είπε.
Καί έκ τού θυλακίου του έξέβαλεν έπιστολήν
Ό Κρότζα'χν έγνυ> βραδέως καί μονοτόνως τά
τινα.
επόμενα
— "Ετσι κ’ ι"τσι χαμένοι εΐμεθα· ή άπό τά
« Σοϋ στέλλω τόν ύπο/ οχαγόν Φ . Είνε φίλο;
χαμόκλαδα θά μάς τουφεκίσουν. ή μέσα ’ ς τό
μου.
Ν ά μή δώσιρς μόνον φαγει καί πιοτόν είς
σπίτι του θά μάς σφάξουν. Ώ ς τόσο, ας δοκιμάαύτόν
καί είς τούς ίδικούς του, άλ λά νά τόν μεσωμεν. . . ποιος ξεύρει ! . .
ι
ταχειρισθής
οπως θέλει δ προφήτης νά μεταχει— “Εχεις δίκαιο, κύρ ύπολοχαγέ.Ό Βού-Σα·
ριζώμεθα
τούς
ξένους πού μάς ε’ ρχονται ώς φίλοι.»
λέμ έχει μίσος ’ς τήν καρδιά του γιά τούς ’ ΡούΚ α τ ά τό διάστημά τούτο ή φυλή άθρόα έπλημηδες πού τού ¿σκότωσαν τόν πατέρα του καί
σίασεν, α ίδ έ γυναίκες άγνοούσαι περί τίνος έπρότούς άδελφούς του είς τήν έπανάστασι τού Βενήκειτο ώρύοντο δμοφώνως 1 Θ άνατος! θάνατος ’ς
Άφέρ· μά πάλιν είνε άνθρωπος πού κρατεί τόν
I τούς ’Ρούμηδες καί ’ς αύτούς πού έπουλήθησαν
νόμο.
’ς τούς ’Ρούμηδες ! . . .
— Εμπρός! είπεν δ ύπολοχαγός.
Κατήλθον τήν κλιτύν, ρ.ετ’ ολίγον δέ διέκριναν έντός μικράς κοιλάδος περί τάς τριάκοντα
σκηνάς, κρυπτομένας όπίσω πυκνών φρακτών
κάκτων καί άλοών.
Ό άξιωματικός ένόμισεν ότι τό καβυλικόν
χωρίον ήτο έγκαταλελειμένον, διότι ούδεμία άνθρωπίνη μορφή έφαίνετο, άλλά μ ετ’ ολίγον ¿νόη
σε τήν αιτίαν τής κ α τ’ έπίφασιν ¿κείνης έρημίας.
Είς άπόστασιν βολής πυροβόλου, πλησίον έλαιώνός τίνος, έκατοστυς άφρικανών ήσαν συνηθροισμε'νοι περί δύο ή τρεις άνδρας βιαίως χειρονομοϋντας, τά παιδία δέ καί αί γυναίκες έκτός
του δμίλου καθήμεναι έφαίνοντο άγωνιωδώ; άκροώμεναι.
Ά λ λ ’ οί σπαχήδες έθεάθησαν, καί άνδρες,
γυναίκες, παιδία άνηγέρθησχν, καί μακρά πυρο
βόλα έκινήθησαν είς πάντων τάς χεϊρχς.
Ά νδρες τινές άπεσπασθησαν τού πλήθους, τό
οπλον δέ έπ’ ώμ.ων φέροντες προύχώρησαν β ρ α 
δέως είς συνάντησιν τών ιππέων.
Καί ούτοι βραδέως επίσης προΰχώρουν ένεκα
τής δύσβατου κατωφερείας- τέλος οτε έφθασαν
είς είκοσι βημάτων ά π ’άλλήλων άπόστασιν, δ ά ξιωματικός ε'κραξεν έν άραβική γλώσση :
— Πού είνε δ σείκης Βοϋ-Σαλέμ ;
— Έμ.πρός σου ! άπήντησε πυρρόθριξ άνήρ,
άγριος τήν όψιν καί άπειλητικός. Τί τόν θέλεις ;
— Ν ά τού ζητήσο) φιλοξενίαν. Εύρήκαμεν
τούς δύο ιππείς σκοτωμένους ’ς τήν θύραν τοϋ

Τ άς κραυγάς έκείνας άκούσας δ σείκης έστρά[ φη συσπών τάς όφρύς καί πλήρες όργής έχων τό
ι βλέμμα 1
— Σ ω π ά τε, γυναίκες! άνέκραξε. Ό κακό«
λόγος είνε τό ύστερινό όπλο τών νικημένων, και
τά παληκάρια μας έχουν άκόμα μπαρούτι καί
μολύβι. Οί άνθρωποι αύτοί έρχονται έδώ καί
μάς ζητούν φιλοξενίαν. ΙΙρέπει λοιπόν νά τού;
δεχθούμε μέ ολην τήν καρδιάν μας. Κ ατέβα άπό
τό άλογό σου, είπεν είς τόν ύπολοχαγόν, κρατήσας δ ίδιος τον άνχβολία τού ίππου του· τό σπίτι
I μου είνε’δικό σου· καθησε ’ς αύτό όσον θέλεις, καί
1 6 σο μείννις ’ς τόν ίσκιο του ούτε θά πεινασης, ού
τε θά διψασης, ούτε κανείς θά σού άγγίξη μία
] τρίχα τής κεφαλής σου.
Οί δέ άνδρες αύτοϋ έλαβον άπό τών χαλινών
τούς ίππους καί τήνήμ.ίονον, έν ώ δ Βου— Σ α λέμ ώδήγει τού; ξένους του είς τήν κα
τοικίαν του καί οί Κχβύλοι προσέτρεχον φλογέ
ράν περιέργειαν έχοντες νά μαθωσιν τί έζήτουν
οί άνθρωποι έκεϊνοι έν μέσω τής έπαναστατησάσης φυλής.
— Τίποτε, άπεκρίθη δ σείκης· πάνε τό δρόμο
| τους κ έπέρασαν ά π ’ έοώ.
Σιγηλοί δέ άπεμακρύνοντο οί Καβύλοι.
Ό ύπολοχαγός άπεκοιμήθη έχων τήν ύπόνοιαν
! ότι θ’ άφυπνισθή έν τφ ούρανφ, δι δ τόν ύπνον
αύτού ¿τάραξαν αιματηρά όνειρα. Τήν αύγήν δέ
| λίαν έξεπλάγη εύρεθείς είσέτι έπί τοϋ κόσμου
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τούτου. 0 σείκης κλινών έπ’ αυτόν, έκίνει τόν
ωμόν του, λέγων ;
— Σήκω!
Οι ίπποι επισεσαγμένοι και τι ήμίονος φέρουσα
την σκευήν του αξιωματικού ε'τρωγον θορυβωδιός
κριθήν, οί δε Αραβες έτοιμοι ήδη συνδιελέγοντο
πρός τούς Καβύλους καί έμοιράζοντο αδελφικώς
ελαίας καί τεμάχια διπύρων.
Ό αξιωματικές ϊππευσε καί έζήτει διά των
οφθαλμών τόν σείκην Βοϋ— Σαλέμ διά νά τον
εύχαριστήσ»), ότε μ ετ’ έκπλήξεως είδεν αύτόν
έφιππον καί ύπό ες ιππέων παρακολουθούμενον.
— Ά σ χ η μ α τήν εχομεν! είπε καθ' εαυτόν· τώ 
ρα θά μέ ξεπαστρεύση μέσα εις καμμίαν λόχ
μην, άμα άπαλλαχθή άπό τά καθήκοντα τής φι
λοξενίας του.
_
Α λ λ ’ b σείκης ώσεί άνέγνω τό διανόημα αυ
τού είπε:
— Θα ε"λθω μαζι σου έως ’ς τήν κορυφή τού
Σίόι— Κραλέδ, δπου είνε τά σύνορα τής φυλής
μου, γιατί είμπορεϊ νά πάθηςκαμμιά προσβολή ή
κάτι άλλο χειρότερο
τόν δρόμο.
Ό τ ε δέ ό αξιωματικός, οί δύο σπαχήδες καί
ο ήμιονηλάτης έφθασαν εις τήν άλλην κλιτόν τού
Λζεβε.Ι καί άπεχαιρέτισαν τούς Καβύλους, πολλακις έστράφησαν καί είδον αύτούς επί τής κο
ρυφής τού ορούς, φωτιζόμενους ύπό των άκτίνων
τού άνατέλλοντος ήλιου, παρακολουθούντας διά
τού βλέμματος τούς ξένους των, έν ησυχία πορευομένους τήν μακράν όδόν τού Μ ε λ ά /. "
[Κ α τά το γαλλικόν.]

... Κ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ϊ ιν α Ε τ ικ υ Ι κ ώ δ ικ ε ς ’

Εις τήν επί μακρόν κρατήσασαν αδιαφορίαν
περί τήν άπογραφήν των έν ταϊς διαφόροις βιβλιοθήκαις άποκειμένων ελληνικών κωδίκων έπηκολούθησεν επ’ έσχατων έξ αντιμέτρου μέ|ας
ζήλο; περί τό σπουδαίον τούτο ε'ργον, ούτινος
προφανή; είνε ή χρησιμ.ότης διά τού; διατρίβοντας περί τήν φιλολογίαν τήν έλληνικήν, τήν θε
ολογίαν καί τήν ιστορίαν. Καί έν μέν τή καθ'
ημάς Ανατολή πλήν άλλων καταλόγων, σπορά δην έκ περιοδικοί; φυλλοις έκδεδομένων, άξια
ιδίως μνείας είνε ή παρά τού έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού φιλολογικού συλλόγου έκδιδομένη Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη, ή ς τ ά ήδη έκ·
δοθέντα τμήματα περιλαμβάνουσιν άξιους λόγου
άπογραφικούς καταλόγους, συντεταγμένους ύπό

Catalogas codecum Graecorum Sinaiticorum. S c r i p sil V . ü a r ld th a u s e n M p s ie n s is . O io u ii. E . ly p u g ra pheo C la re u d o u ia u o . M D C C C L X X X V l. Ε ις 8ov o '.X .V lII,
291.
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τού κ. Αθανασίου Παπχδοπούλου τού Κεραμέως.
Εκ δέ τών έν τή εσπερία καί άρκτώα Εύρώπχι
τελευταίων δημοσιευμάτων άρκεϊ νάναφέρωμεν
τάς περί τών έν Κοπεγχάγ/] καί ’ Ισπανία χει
ρογράφων μελέτα; τού μακαρίτου G r a u x , τόν
κατάλογον τών έν τή παρά τήν 'Ρώμην αονή
τής Κρυπτοφέρρης κωδίκων τόν ύπό τού ελλο
γίμου αύτής βιβλιοθηκάριου R o c c h i συνταχθέντα, τάς ύπό τού Γαλάτου O m on t δημοσιευθεϊσας άπογραφάς τών έπαρχιακών βιβλιοθηκών
τής Γαλλίας, τών έν Παρισίοις, τής έν Βρυξέλλαις, καί τάς ήδη άρξαμένας ή παρασκευαζομένας δημοσιεύσεις τών καταλόγων τών έν Λον
δίνο» καί τ ώ Βατικκνω ελληνικών χειρογράφων.
Εις την σειράν τών πολυτίμων τούτων δημοσιεύ
σεων άνάγεται καί τό ε'νταύθα άναγγελλόμενον
ε'ργον τού έν Αειψίαεκαθηγητού κ. Βίκτορος Γαρδχάουσεν, γνωστού έκ τε άλλων αύτού βιβλίων
καί δη εκ τού έν ε'τει 1879 έκτυπωθέντος έγχειριδίου 'Ελληνικής γραφογνωσίας (G r ie c h is c h e
p a lâ o g ra p h ie ).
Ο κ. Γαρδχάουσεν, μεταβάς κατά Νοέμβριον
τού 1880 εις τό όρος Σινά, συνέταξε κατάλογον
άπογραφικόν τών έν τή μονή τής 'Αγίας Α ικα
τερίνης άποκειμένων έλληνικών κωδίκων, δν π α 
ρέχει νύν εις τό κοινόν, δημόσιε υόμενον δαπάναις
τού έν Όξωνίψ πανεπιστημιακού τυπογραφείου
(C la re n d o n P ress).
Ά γ ν ω σ το ς είνε ό χρόνος εις ον ανάγονται αί
πρώται άρχαί τής συστάσεως τής σιναϊτικής βιβλιοθήκης, άλλ όπωςδήποτε έν τοϊς πρώτοις
φαίνεται μεριμνήσας περί τής έν τή ρονή περι
συλλογής έκκλησιαστικών κωδίκων & κ ατά τόν
Κ* αιώνα ηγούμενος αύτής Κλήμης, ή δέ β ι
βλιοθήκη ηύξήθη κ ατ' ολίγον διά δωρεών τών
έκ τής Έ λλαδος, 'Αρμενίας, Ίβηρίας καί τών
σλαβικών χωρών χάριν προσκυνήσεως εις τήν
μονήν μεταβαινόντων. Ά λ λ ’ έπί μακρόν ήμελήθη ε'πειτα ή βιβλιοθήκη αϋτη καί ούκ ολίγοι κώ
δικες αύτής έφυγαδεύθησαν ύπωςδήποτε εις τήν
ζένην, ώς μαρτυρούσι τά σημειώματα διαφόρων
αυτής χειρογράφων, νύν άποκειμένων έν εύρωπαϊκαίς βιβλιοθήκαις Τούς δ ' ύπάρχοντας κατά τήν
είρημένην αύτού έπίσκεψιν άπέγραψεν b έκ Λει
ψίας καθηγητής, εί καί ε'πειτα έπείσθη έκ τής
κατόπιν δημοσιευθείσης συγγραφής τού 'Ρώσου
Κανδακώφ, έπισ/.εφθέντος τό Σινά τψ> 1881, ότι
τά ε'ργον του δέν ήτο κατά πάντα πλήρες.
Εν τω προκειμένφ ε'ργφ τού κ. Γαρδχάουσεν
περιγράφονται σιναί'τικοί κώδικες 1223 τόν αρι
θμόν. Είνε δέ διηρημένοι οί κώδικες οΰτοι έν τω
καταλόγω καθ'ΰλην 1) εις κώδικα; τής Παλαιάς
διαθήκης (άρ. I — 147)· 2 ) εις κώδικας τή ςΝ έας
Διαθήκης (άρ. 148— 301)· 3) εις έξηγήσεις τών
! άγιων (άρ. 3 0 2 — 3 1 8 )· 4) εις κώδικας τών παJ τέρων ( ά ρ . 3 1 9 — 3 9 5 ) 5) εις άσκητικά (άρ_
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3 9 6 — 490)· 6 ) εις βίους άγιων (άο.8 9 1— 549)·
7) εις μηναία (άρ. 5 5 0 — 640)· 8 ) εις άνθολογια καί άκολουθίας (άρ. 64 1 — 731)· 9) είς τριο»δια (άρ. 7 3 2 — 775)· 10) είς παρακλητικής (άρ.
7 7 6 — 8 3 8 )·
11 ) είς θεοτοκάρια (άρ. 8 39 —
8 6 2 )· 12 ) είς ωρολόγια, μηνολόγια, κονδακάρ ια (ά ρ . 8 6 3 — 9 5 5 )· 1 3 ) είς ευχολόγια (άρ.
9 5 6 — 1011) 14)· είς λειτουργίας (άρ. 1012 —
1 0 9 3 )· 15) είς τυπικά (άρ. 1 0 9 4 — 1 110)' 16)
είς νομοκάνονας (άρ. 1111 — 1138)· 17) εις
θεολογικά (άρ. 1139— 1152) 18) είς κυριακο
δρόμια (ά ρ . 1 1 5 3 — 1182)· 19) είς ιστορικούς
κώδικας (άρ.
183— 1193)· 2 0 ) είς σύμμικτα
(άρ. 1194— 1213) καί 2 1 ) είς χειρόγραφα έκκλησιαστικής μουσικής (άρ. 1 2 1 4 — 122 3).

1

Ώ ς γίνεται δήλον έκ τής γενικής ταύτης συ"
νόψεως τού καταλόγου, τά πλεϊστα τών σιναϊτικών χειρογράφων είνε ώς συνήθως έν ταίς μοναίς
τ ή ; Α νατολής λειτουργικού ή εκκλησιαστικού
περιεχομένου. Τ άρχαιότατα τών φερόντων χρο
νολογίαν άνέρχονται είς τά τέλη τού ενάτου αιώ νος, τ ά δέ νεώ τατα έγράφησαν έν τ ω καθ’ ημάς
αίώνι.Εξαιρούμενων δέ τών θεολογικών καί Λει
τουργικών κωδίκων, οί'τινες ε'χουσι σημασίαν μ ά 
λιστα διά τού; διατρίβοντας περί τήν θεολογίαν,
είς τόν ιστορικόν ή τόν φιλόλογον διάφορον παρεχουσιν ιδίως οί ύπ άρ. 1183— 1213 ιστορικοί
καί σύμμικτοι κώδικες. Έ ν τούτοις έκ μέν τών
κλασικών καί τών τούτοι; συνεχομένων συγγρα
φέων άπαντώσι κώδικες Απολλώνιου τού Ροδίου,
Εύριπίδου ('Ε κάβη, Ή λέκτρα, Ψοίνισσαι) μετά
τού Οίδίποδος Τυράννου τού Σοφοκλέους, Εύ
ριπίδου Ε κ ά β η , 'Αχιλλέως Τατίου, Λιβανιού
καί τινα λεξικά ιδίως σχετιζόμενα πρό: τό τού
Ζωναρά, έκ δέ τών βυζαντιακών ή Εκκλησια
στική ιστορία τού Ευσεβίου, τά χρονικά Γεωργίου
τού Κεδρηνού, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως,
Μιχαήλ Γλυκά, Κωνσταντίνου Μανασσή καί ή
Χρονογραφία Κοσμά τού Ίνδικοπλεύστου. Περί δέ
ποιημάτων τινών είς τήν δημ ώ δη γλώσσαν γεγραμμένων, άτινα δύνανται ίσως νά έχωσιν άςίαν
διά τήν ιστορίαν τής μεσοχρονίου ημών φιλολο
γίας, δεν παρέχονται δυστυχώς έπαρκεΐς ειδή
σεις.
Έν τέλει τού καταλόγου τών σιναϊτικών χει
ρογράφων προςτίθησιν b κ. Γαρδχάουσεν υπο την
έπιγραφήν S p ic ilc g iu n A le x a ild rin u m σύντο
μον περιγραφήν κατ' έκλογήν είκοσιτριών κωδίκων
έκ της βιβλιοθήκης τού έν Αλεζ,ανδρείζ 11ατριαρχείου, ής έπ’ ίση; ε'χει συντάξει κατάλογον
πλήρη, ώς καί S p ic ile g iu m P a tm ia cu m , περιλαμβάνον βραχεΐαν αναγραφήν δεκαπέντε χει
ρογράφων τή ; βιβλιοθήκης τής έν Π άτμω μονής,
ής άναγραφήν πλήρη ε'χει ώς γνωστόν έτοίμην b
κ. Σακελλίων.
Έ ν τέλει τού βιβλίου προσήρτηνται· 1) πίναξ

πραγματικός- 2 ) πίναξ τών βιβλιογράφων· 3) πί
ναξ τών χρονολογιών τών χειρογράφων· 4) πίνας
των τόπων έν οίς έγράφησαν τά χειρόγραφα περί
ών τοιούτό τι σημειούται· 5) πίναξ τών κτητό
ρων τών κωδίκων καί 6 ) έπεξήγησις τών έν ές
πίναξι πανομοιοτύπων δΓ ών κοσμείται τό βιβλίον.
Τοιαύτη ή συγγραφή τού κ. Γαρδχάουσεν, ής
τά άβλεπ τήματα καί τάς άνεπαρκείας, οσαι τυ
χόν ένυπάρ/ουσιν, έπιεικώς θά κρίνη, πάς θ γνωριζων τήν δυσχέρειαν τών τοιούτοιν έργο»ν, ας
συνεπιφέρει μαλιστα ή έν ταΐς άποκέντροις μοναστηριακαΐς βιβλιοθήκαις ε'λλειψις έντύπων βι
βλίων καί άλλων βοηθημάτων άναγκαίων.
Σ. Π. Λ .

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΙ
Ή παρ' ήμΐν είκονογραφική έφημερίς «τ ό Ά στυ», άφορμήν λαμβανουσα έκ τής προσφάτου έν
’Ιταλία έπιτυχίας τού νεαρού Έ λληνος μελοποιού
κ. Σπυρ. Σαμάρα, περί ής καί ημείς έγκαίρως
άνεφέοαμεν, έδημοσίευσε πληροφορίας τινάς περί
τών Ελλήνων όσοι μέχρι τούδε ήσχολήθησαν
περί τήν σύνθεσιν μελοδραμάτων, ας μεταφέρομεν
ένταοθα χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών.
Ή μουσική έκαλλιεργήθη έν Έ πτανήσω ύπέρ
πάν άλλο μέρος τής Έ λλα δος, διά λόγους ιστο
ρικούς καί γεωγραφικούς καταστήσαντας εύχερεστεραν τήν μετά τής ’Ιταλίας έπικοινωνίαν. Γε
νάρχης τής ελληνικής μουσικής καί κορυφαίος
αύτής μύστης θεωρείται δικαίως b περικλεής
Κερκυραϊος Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μ αντζαρος,
ό άείμνηστος μελοποιός τού έθνικού ύ’μνου. Μελο
δράμ ατα ούχήττονδέν άπετόλμησέ ποτε νά συνθέσγι b ε'ξοχος καλλιτέχνης καί βαθύτατος τής
μουσικής τέχνης γνώστης, διατεινόμενος ότι τά
έργα του όσον καλά καί άν ήσαν δέν θά ή δύ ναντο νά έξομοιωθώσι μετά τών γενομένων ήδη
π αρά τών μεγάλων τής Δύσεως μουσουργών. Οί
μεταγενέστεροι όμως Έπτανήσιοι μουσουργοί,
τολμηρότεροι τού Μαντζάρου, συνέθηκαν διάφορα
μελοδράματα· γονιμώτατος δέ πάντων ύπήρξεν
b έκ Ζακύνθου κ. Παύλος Καρρέρ συνθέσας τήν
R e d iv iv a (Ά ναζή σα σαν), μελόδραμα π αρασταθέν έν ε'τει 1854 έν Μιλάνο» καί κατόπιν έν Κερκύρα. Πλήν αύτού b κ. Καρρέρ συνέθεσε καί άλ
λα μελοδράματα, έν οίς ή Μαρία 'Λκτωηέζτα
πχρχστχθεϊσα πρό δύο έτών έν Ζακύνθω, καί b
Μάρκος Βότσαρης, παρασταθείς πρό τινων έτών
έν τώ ένταύθα θεάτρω τού 'Απόλλωνος. Έ κ τού
μελοδράματος τούτου έγένοντο δημοτικώτατα
καί ψάλ,λονται είσέτι άσμ ατά τινα έντέχνως
διασκευασθέντα έπί τή βάσει τών μελωδιών
γνωστών δημωδών ασμάτων. Ύ π ο τον αύτον τ ί -
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τλον Μάρκος Βότσαρης συνέθεσε μελόίραμχ I λίμνης και τής παρακειμένης πεοιάδος-Έν τώ διαστήματι τών τελευταίων 18 έτών τό μέρος εκείνο
ανέκδοτον είσέτι, καθόσον γινώσκομεν, καί ό εν
άνυψώθη ‘2 πόδας ύπεράνω τής προτέρας αύτοϋ δέ
Κεφαλληνία μουσικοδιδάσκαλος κ. Νικόλαος
σεως, ήτοι άνυψοϋτο έτησίως 1 1)9 πόδας κατά μέ
Μετχξχς 'Γζανής.
σον ορον. Επειδή 3’ αϊ τοιαϋται άνυψώοεις τοϋ εδά
Λύο μελοδράματα, ών δυστυχώς άγνοοϋμεν
φους γίνονται έκάοτοτε άποτόμως, εικάζεται ότι είναι
τέν τίτλον, συνεθηκεν επί γαλλικών στίχων 6 κ.
ήφαιστειογενεϊς. Τάς ανυψώσεις επακολουθεί σφοδρός
Ψριδερϊκος Στήβενς, "Αγγλος τήν καταγωγήν,
σάλος τής "Γρωνος λίμνης, καί αν έπικρατεΐ νηνε
γεννηθείς έν Κεφαλληνία, χρηματίσας επί τινα
μία. Πολλοί καθηγηταί τών Πανεπιστημίων'» l e καί
καιρόν διευθυντής του ενταύθα Ωδείου. Τό εν
Harvard έμελέτησαν έπιτοπίως τό φαινόμενον καί κατών μελοδραμάτων τούτων πχρεστχθη εις μιτέληςαν εις τό συμπέρασμα οτι σχηματίζεται εκεί ήφαίστειον, τοΰ όποιου όμως ή πρώτη ε/.ρηςις θά γείνη
κρον τών ΙΙαρισίων θέατρον.
μετά 1372 ετη.
Ό έξ Ιθάκης κ. Δ . Ροδοθέατος συνέθηκε
μελόδραμα, ούτινος επίσης χγνοοϋμεν δυστυχώς
Έ ν τή νήσω Ταδολάρα τής Σαρδηνίας, τη παλαια
τό δνομα, παραστχθέν τό 1881 έν τψ θεάτρψ
Έρμαια, έν τώ Τυρρηνικώ πελάγει, άπεθανεν αρτιως
τής Τεργέστης.
έκ καρδιακοϋ νοσήματος ό βασιλεύς Ταβολάρας ΒαρΠολύκροτοι υπήρξαν αί έπιτυχίαι τών δύο
τολεώνη Πάολο. Εις τον πάππον τούτου Γκιουζεππε
μελοδραμάτο>ν τού διάσημου κιθαριστοϋ Σπυρί
είχε παραχώρηση ό βασιλεύς τής Σαρδηνίας Κάρο
δωνος Ξίντα, παρασταθέντων αμφοτίρων έν Κέρ λος ’Αλβέρτος τήν πλήρη καί απόλυτον κυριότητα
τής νήσου Ταβολάρας. Ό Βαρτελεώνη ήτο γεωργός
κυρα. Τό πρώτον, Ό κόμης Ίοο.ίιανός , παρεφιλοπονώτατος, μή έ'χων άλλην φιλοδοξίαν, είμή τήν
στάθη έν Ιτει 1857 τυχόν ενθουσιώδους υποδο
δι’ έντιμου έργασίας συντήρησιν τής οικογένειας του.
χής. Τό θεατρον έφωταγωγήθη καί διεκοσμήθη
Ό τίτλος τοΰ βασιλέως περιέρχεται νΰν κληρονομιέορτασίμ,ως, πληθύ; δέ στεφάνων άπενεμήθη εις
κώς εις τον πρωτότοκον υιόν του Πάολο.
τέν μουσουργόν, οστις συνωδεύθη ύπό τοϋ έπευφημούντος καί λαμπαδηφοροϋντο; πλήθους εις
Ό Γάλλος γερουσιαστής Σαρτών ύπέδαλεν εσχά
τήν κατοικίαν του.Τό δεύτερον, Ό Υποψήφιος,
τως σχέδιον νόμου περί άντικαταστάσεως τής λαιμη
συντεθέν επί κωμικού δράματος ελληνιστί γετόμου διά τοϋ ηλεκτρισμού πρός έκτέλεσιν τών θα
γραμμένου, ούχί όμως λίαν επιτυχούς τήν εύρεσιν
νατικών ποινών. « Ή εθνική συνέλευσις κατά τόν πα
καί τήν στιχουργίαν, παρ-στάθη ρεετ’ ίσης έπιρελθόντα αιώνα, λέγει έν τή έκθεσει του, προκρίνασα τήν λαιμητόμον έσκόπει νά άντικαταστήση τους
τυχίας έν ε"τει 1870, πολλαί δέ αύτοϋ σκηναί
προϋπάρχοντας άτανθρώπους τρόπους τών θανατικών
παριστάνονται συχνάκις καί ένταϋθα καί αλ λα
εκτελέσεων. Ά λ λ ’ εκτοτε ή επιστήμη έποίησε μεγά
χού τής Ε λλάδος.
λους προόδους καί εύρέθησαν τρόποι άλλοι, επιφέροντες άκαριαϊον, άνώδυνον καί άναίμακτον θάνατον.->
Περί δέ τοΰ προτεινομένου ύπ’ αύτοϋ συστήματος
λέγει τά έόής. « Η επίνοια τοϋ καταλληλότατου
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
τρόπου είναι εργον τών ειδικών άνδρών, έγώ άρκοϋμαι μ,όνον νά προτείνω τόν ηλεκτρισμόν ώς τρόπον
Εσχάτως συνήλθεν εις "Αγιον Λουδοβίκον τής
θανατώσεως τών εις θάνατον καταδεοικσσμίνων. Έ 
Αμερικής ή έτησία σύνοδος τών ’Αμερικανών ια
χω δέ προ οφθαλμών άπλούστατον σύστημα, τυχόν
τρών, επ’ ευκαιρία δέ ταύτης έγένετο εκθεσις χει
τής έγκρίσεως τοϋ άποθανόντος ισοβίου γραμματέως
ρουργικών εργαλείων. Τούτων άξιολογώτατα ήσαν
τής άκαδημίας τών έπιστημών .lamín, καί τοϋ νϋν
εργαλεία τινά νεωστί έφευρεθέντα, εις ών τήν κατα
τοιούτου κ Βερτράνδ. Συνίσταται δέ εις τό νά φέσκευήν ή τήν χρήσιν γίνεται εφαρμογή τοΰ ηλεκτρι
ρηται ό κατάδικος πρός σύρμα μετάλλινον, έν ώ ό
σμού. Τοιαϋτα 2έ ήσαν πλήν άλλων μικρά ηλεκτρική
εις πόλοςήλεκτρικοϋ ρεύματος" άμα πατήση τοϋτο θα
λυχν α, δι’ ής ακριβέστατα 3ύ*αται νά έξετάζη ο χει
καταφέρεται κατά τής κεφαλής του δεύτερον σύρμα,
ρουργός τον λάρυγγα, τον φάρυγγα, τάς τραχείας
ένέχον τόν έτερον πόλον, καί έν άκαρεΤ Οά πέση ό
κλπ. καί πριόν.ον κυκλοτερές, τό ήλεκτροοστεοτομον
κατάδικος νεκρός ώς κεραυνόπληκτος Ό κ Βερ
(ε Ιο ε ίΓ Ο -ο ε ίεο ΐυ ιη ,) τεμνον τά όστα μετά ταχύτητος
τράνδ, έγκρίνων τό σχέοιόν μου, μοί γράφει ότι ό η
καταπληκτικής ής ένεκα σπουδαίως έλαττοϋνται ο!
λεκτρισμός φονεύει τόν άνθρωπον ταχύτερον καί απόνοι έν ταϊς έγχειρήσεσιν. Τό πριόνιον συνίσταται
σφαλέστερον τοΰ πελέκεως" καί λείπει ή αιματοχυ
εκ χάλυδος άρίστου, καί δι’ ηλεκτρικής συσκευής
σία καί τά άλλα φρικτά θεάματα, τά συνήθη κατα
ποιεί μέχρι 12000 περιστροφικός κινήσεις κατά λε
τάς θανατώσεις τώ , καταδίκων.
πτόν.
Ιίεριεργότατον φυσικόν φαινόμενον χαοετηρήθη εν
τής Αμερικής. Ά π ό τίνων ετών πολλοί
γεωλόγοι έςετάζοντες τά περίχωρα τοϋ L n k c p o ri |ν
M ich ig a n παρετήρησαν μετ’ απορίας ό τ ι μέρος τι ά πέχον όλίγα μίλλια άπό τής πολίχνης εκείνης άνυψοΰτο βαθμηδόν ύπερ τήν επιφάνειαν τής "Γρωνος
M ich ig a n

’ Εάν γυνή άσχημος έμπνευση έρωτα, βεβαίως ό
Ιρως αυτός θά εινε μανιώδης' διότι θά προέρχεται
είτε έξ αδυναμίας παραδόξου τοϋ έρώντος αυτήν, ή
έκ θελγήτρων άφανών άλλα ισχυρότερων καί αύτής
τής καλλονής.
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