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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Άλλοτε τά πρώτα, πρώτα δειλά συννεφάκια πού
φεμυτούσαν άπό τόν ορίζοντα έβρεχαν στίχου; καί
•οάχρυα καί ή γη ¿στρώνετο μέ σελίδα; ποιητικών
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συλλογών καί φύλλα μαραμένα.
Τό Φθινόπωρον μετεβάλλετο εί; απομονωτήριου
τού Δημοτικού Νοσοκομείου οπου ένοσηλεύετο ή φθισική ποίησις καί έβηχεν ό κρυολογημένος Ιρω; τών
περιαλγών ποιητών τής ρομαντικής σχολής.
Οί στίχοι τού Μιλβουά κατέκλυζαν τάς ερωτικά;
¿πιστολάς, τά λευκώματα καί τά περιθώρια τών σελίοων τών βιβλίων τού πρωτοετούς φοιτητού.

Τά φύλλα τά μαραμένα καί τά φύλλα τά πίπτοντα ¿χρησίμευαν ώ; έκοόρια διά το στήθος τού
πνευμονιώντος Ιρωτο;· κάθε καρδία ποιητού έδίοετο
ώ; έμπλαστρου εις αίαν φθισικήν ερωμένην καί ό ια
τρικ*.; κόσμος ¿κινδύνευε νά άποθάντ, έζ ασιτία; ενεκεν
τού κομπογιαννίτου αυτού έρωτος τού εστεμμένου με
ρόδα καί με φασκόμηλον, τού σπείροντο; τρικυμία;
καί... λιναρόσπορον.
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Καί δέν είνε μακράν ή έποχή αύτή.
Μόλις παρήλθον δέκα ή δεκαπέντε έτη άπό τού
τελευταίου στεναγμού τού ήχήσαντος ώς όβίς τοπομαχικού υπό τάς σκυμμένα; κυπαρίσσου; του Α' . νε
κροταφείου των 'Αθηνών, άπό τής τελευταίας ερω
τικής συνεντεύξεως υπό τήν σελήνην τήν αναιμικήν
του φθινοπωρινού ουρανού.
Καί όμως ποία μεταβολή έπήλθεν εις όλα.
Μέσα εις τα δέκα αυτά έτη κά-ι πολύ μεγιλον
«υνετελέσθη, εάν
δέν συνετελέσθη κάτι πολύ
μικρόν.
•·
« ΤΙ μακρά καί φουντωτή κόμη ή καταπίπτουσα
εις βοστρύχους πλουσίους έπαυσε νά βαρόνη τούς
κεκυρτωμενους ώμους τούς υποβαστάζοντας κεφαλήν
πλήρη καπνού καί στείραν, ή αναιμική ερωμένη ¡-ε
τά στήθη τά ομαλά καί επίπεδα καί τούς κατωφε
ρείς βραχίονας καί τήν φωνήν τήν τρέμουσαν καί ραγισμένην καί μέ τούς οφθαλμού; τούς κολυμβώντας
εις μίαν Στυμφαλία■δακρύων δεν μεταβάλλει πλέον
τήν καρδίαν τών ερωτευμένων βάρδων εις σταθμούς
τών πρώτων βοηθειών.
Ή ποίησις δεν οδηγεί πυροβολαρχίαν βάλλουσαν
στεναγμούς κάτω τών κλειστών παραθύρων ωραίας
«οιαφόρου καί τό φθίνόπωρον κυλίει έλευθέρως τά
νέφη του επί τού αθηναϊκού ουρανού καί άνευ τής
παραμικίάς παρατηρήσεως καί.. .τού ελάχιστου στίχου.
• ·

’Εάν αυτό εϊνε πρόοδος, τότε έπροωδεύσαμεν
πάρα πολύ,
Ώνειρεύθημεν τό τέλειον καί έγείναμεν κάτι πε
ρισσότερον. Έθεσαμεν παντού εν μέτρον, εχαράςαμεν τήν συνοριακήν γραμμήν τού βίου, έτακτοποιή«αμεν τον οργα ισμόν καί εκανονίσαμεν τήν αναπνοήν.
Έάν αυτό καλήται πρόοδος, τότε έπροωδεύσαμεν
πάρα πολύ.
Έόιδάχθημεν τήν τέχνην τού ζήν, έσπουδάσαμεν
Τ'ν τέχνην τού άγαπόίν καί έμπαιζειν, έτελειοποιήΙημεν εις τήν τέχνην τού άναπνέειν.
Καί έγείναμεν άνθρωποι τέλειοι.
Άνθρωποι μέ όλίγην απάθειαν, μέ όλίγην ψευ
τιάν, με ολίγην έπιτηδειότητα, μέ όλίγην αναι
σθησίαν, μέ ολίγον ρεαλισμόν
* ·

Τότε είμεθα κωμικοί διότι ώς ποιηταί έκλαίομεν,
διότι ώς άνθρωποι έρρεμβάζαμεν υπό τόν θόλον ενός
ναού, οιότι ώς έλληνες έλατρεύομεν τό κυανούν τών
έλληνικών ουρανών, διότι ώς έρασταί έξησκούμεθα
είς τήν γονυκλισίαν, διότι είχομεν κάποιαν απαλό
τητα εις τήν ψυχήν, κάποιαν τρυφερότητα εις τά
χείλη.
Σήμερον είμεθα τέλειοι, απολύτως τέλειοι,
διότι
διότι έπροώδευσε μία αίσθησις ή διότι,
δυνάμεθα άκόπως καί άνευ κατανολώσεως πολλών
γραμμαρίων ιδρώτος νά μαλάςωμεν έπί τού χάρτου
τήν φιλολογικήν μας γλώσσαν καί νά κατασκευάσωμεν
·,τι θέλομεν.
’Εργασία μή διαφερουσα καί πολύ άπό τήν αγ
γειοπλαστικήν τής Αίγίνης.
•·
*
Εινε αλήθεια ότι τό ποιητικόν σάλι τό κυματίζον
τότε ώς ποιητική σημαία καί ή κόμη ή άφθονος καί
λυτή και η έκ τών συχνών δακρύων ύγρασία τών πα' ρειών, ήσαν πράγματα άποκλειστικώς διά τήν άρπάγην τής σατύρας, διά τό κραγιόν τού γελοιογράφου.
Άλλ ’ είνε επίσης αλήθεια, πολύ μεγάλη αλή
θεια ότι ό καιρός έκεΐνος αν τού άφαιρέσης τά ποιη
τικά σύννεφα ήτο πιό εύμορφος άπό τόν σημερινόν.
Η ωχρά εκείνη έρωμένη τών λευκωμάτων καί
τών άπορριπτομένων είς τούς φιλολογικούς αγώνας
ποιητικών συλλογών θά είχε βέβαια είς τό αίμά της
ολίγον κυανούν άπό τόν ελληνικόν ουρανόν καί θά
έγνώριζε νά αγαπά όπως θά έγνώριζε καί νά γείνη
μητέρα άληθινή.

Τά πτωχό τότε σαλονάκι, τό άπέριττον καί α
φελές, θά ήτο βέβαια πιό ζεστό κατά τάς χειμερινάς νύκτας, άπό τό σημερινόν τό φωτολουσμένον καί
άρωματισμένον, καί οί άνθρωποί του οι μέ μισό γάν
τι τότε θά είχαν βέβαια πιό λεύκάς τάς ψυχάς άπό
τάς σημερινάς γαντωμένας ψυχάς τών παρισινών ’Αθη
ναίων μας.
*♦
Είν-: πολύ πικρόν ίσως, άλλά είνε άληθές.
Τρτε οι άνθρωποι είς τήν έμφάνισιν τού πρώτου
φθινοπωρινού νέφους εκλαιον. Καί διά τούτο ήσαν
άστείοι. Άλλ’ αστείοι μόνον.
Σήμερον όμως πού γελούν καί όταν δεν ύπάρχη
λόγος νά γελάσουν είνε κάτι περισσότερον άπό άστεΐοι.
"Ισι»ς νά είνε πρόοδος καί τούτο.
Ε, έάν εινε πρόοοος, τότε έπροωοεύσαμεν πάρα
πολύ....
*
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0 ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΑΟΠΟΪΛΟί
Θά σάς διηγηθώ τό συμβεβηκός από τήν άρχήν.
Καί ή άρχή του είναι ό θάνατος τού ιατρού.
Μάλιστα- εύρισκόμην έν Ρουμανία ότε έλαβον τάς
έκ Κων)πόλεως έφημερίδας. Μεταξύ δύο μαύρων παχειών γραμμών ΰπήρχεν ή νεκρολογία τού ιατρού
Παππαδοπούλου τόν οποίον είχον γνωρίσει. Οί έπαι
νοι δέν ήσαν, ώς συμβαίνει συνήθως, υπερβολικοί.
Έγίνετο λόγος περί τής δράσεως τού μακαρίτου έν
ττ, πόλει τού Κωνσταντίνου, περί τής τελεσφόρου
υπηρεσίας του έν τοϊς Έθνικοίς νοσοκομείοις, περί
τών αφιλοκερδών του περιθάλψεων είς τούς πτωχούς
καί έτελείωνε μέ τήν συνήθη τυπικήν ευχήν. «Είη
κούφη ή γή εις τό σκήνος τού στρατιώτου τούτου
τής έπιστήμης καί τού καθήκοντος I»
Όταν ·άναγινώσκη τις τόν θάνατον γνωστού
έξ άποστάσεως ή έντύπωσις είνε διαφορετική.
Επαναφέρει έν τφ νώ όλα τά περιστατικά τής
μετά τού θανόντος γνωριμίας. Άκουσίως μου όθεν
έφαντάσθην ότι βλέπω ένώπιόν μ.ου τήν μειλίχιον
μορφήν τού ιατρού, τήν λευκήν κεφαλήν του, ύπό
πλατύγυρον υψηλόν πίλον, τήν συνήθειαν πού είχε νά
ξύνη τό γένειον τής δεξιάς παρειάς του, τό βραδύ
αυτού βάδισμα, βάδισμα έξηκοντούτους, τό σύστημά
του, νά σταματά καθ οδόντούς γνωστούς τουέρωτών:
τί νεώτερα ; καί έφιλοσόφησα διαλογιζ-μένος ότι,—
διελθών τόν βίον του έν περιωριαμένψ μ.έν κύκλω, έν
σχετική όμως ευδαιμονία, ευχαριστημένος καί αυ
τάρκης, άπεβίωσεν έκτιμώρ.ενος ύπό τών γνωρισάντων
αύτόν, χωρίς νά έπιζητήση όπως άλλοι, δόξαν καί
τιμήν, πλούτη καί μ,εγαλεία, βίβλους καί άξιώματα,
άτινα παρακολουθούνται συνήθως ύπό πίκρας άπογοητεύσεως ! συνεπέρανα μάλιστα ότι ή μακαριστής
καί ή ευτυχία έν τή ζωή βασίζονται ίσως κυρίως έπί
τής μετριοπάθειας καί τής αύταρκείας.
Ό ιατρός άπέθανε κατά Μάρτιον. Τόν ’Ιούνιον
τού αύτού έτους διηρχόμην έκ Κων)πόλεως μεταβαίνων εις Ελβετίαν. Κατ’ άγαθήν σύμπτωσιν συνήντησα έν τή μεγάλη τού ΙΙέραν όδώ τόν φίλον μ.ου
Μιλτιάδην Σ. ον δέν είχον ίδεί άφότου είχε ννμφευθή.
Κατόπιν τών τυπικών ερωταποκρίσεων μέ προσεκάλεσε νά μεταβώ ημέραν τινα είς τό Νεοχώριον τού
Βοσπόρου διά νά προγευματίσω μ.ετ’ αύτού καί τής
συζύγου του. Τώ άπήντησα ότι άνεχώρουν καί ¿τι άν
δεν ύπήρχε πρόσκομμα μόνον τήν μεθαύριον θά ήόυνάμ.ην νά μ.εταβω. Έδέχθη καί μέ είπεν ότι θά
μείνη έπίτηόες εις τήν έςοχήν διά νά μέ ύποοεχθή.
Μετά δύο ήμερα;—καί έντεύθεν αρχεται τό πα
ράδοξον αυτό συμβεβηκός—μετέβην είς Βεστκτάς διά
νά λάβω τό άτμόπλοιον τού Βοσπορίτου.Εισερχόμενος
έν τφ άτμοπλοίω έρριψα έν βλέμμα έπί τών έπιβατών. Μοί έφάνη ότι πρός τό μέρος τής πρύμνης είδον
τόν άποθανόντα ιατρόν ν’ άναγινώσκη έφημερίδα. Κα

τελήφθην άυέσως ύπό άπεριγράπτ.υ αισθήματος.
Άν θέλετε τήν αλήθειαν ύπό αισθήματος φόβου καί
τρόμου- χωρίς δέ νά έξετάσω περισσότερον, καινά
ζητήσω νά βέβαιωθώ, έσπευσα νά είσελθω είς εν τών
πλαγίων μικρών δωματίων ριγών τό σώμα καί τεταραγμένος τήν ψυχήν.
’Οσάκις ήνοίγετο ή θύρα τού δωματίου ένόμιζον
ότι θά παρουσιάζετε τό φάσμα τού ιατρού. Άλλ ’ είσήλθεν ό καφεπώλης. τού άτμοπλοίου, εισήλθεν ό έπί
τών εισιτηρίων ύπάλληλος, είς τήν κατόπιν δέ απο
βάθραν εισήλθεν είς Μολλάς όστις έκαθέσθη καί έξεκόκκιζε τό κομβολόγιόντου. Μετ’ ολίγον νέον ά
νοιγμα, νέος τρόμος, άλλ’ ήτο πάλιν ό καφεπώλης1
καί μετ’ ολίγον μία νεαρά Άγγλίς ήτις άμα έκάθησεν ήρξατο άναγινώσκουσα τόν Ίβανόε τού Βάλτερ
Σκώτ. Δέν παρήλθον πέντε λεπτά καί πάλιν άνοιγμα,
πάλιν δ’ ένεφανίσθη ό καφεπώλης λέγων τά στερεό
τυπα : καφεδάκι, λουκουμ.άκι, νεράκι, όλα υποκορι
στικά. Έζήτησα ποτήριον ύδατος, τό οποίον πιών,
συνήλθον καί βαθμ.ηδόν ήρχισα νά γελώ μόνος μου
διά τήν άσυγχώρητον ευπάθειάν μου, νά έκλάβω έν
πρόσωπον όπερ μόλις είδον καί τό όποιον είχεν ίσως
ομοιότητά τινα μέ τόν τεθνεώτα, νά τό έκλάβω,
λέγω, ώς τόν ποό τριμηνίας ταφέντα. Έξήγουν δέ
ουτω τόσα ύπερφυσικά δήθεν φαινόμενα, ατινα κατ’
ουσίαν είναι άπλούστατα πράγματα.
Τέλος τό άτμ-όπλιιον προσήγγιζεν εις τό Νεοχώ
ριον. Έξήλθον τού δωματίου καί, ώ 1 φρίκη ! δέν
ήτο πλέον λάθος, ούτε όμοιότης κεφαλής, ούτε ό
Σωσίας του- ήτο αυτός ό ίδιος, ό άποθανίον ιατρός
Παππαδόπουλος μέ τόν πίλόν του καί μέ τό γένειόν
του, έγερθεί; επίσης καί ετοιμαζόμενος κατά τά φαινό
μενα νά άποβιβασθή είς τό αυτό μέρος ! Έστρεψα
ταχέως τό βλέμμα μου διά νά μή συνάντηση τό
ίδικόν του—βλέμμα νεκροφανούς φαντασθήτε-διαγκω νίζων δέ καί διασχίζων τούς συνωστιζομένους πρός
έξοδον, έξήλθον μετά σπουδής έκ τών πρώτων...
Προχωρήσας ·είς τήν δενδρόφυτον πλατείαν τούπροαστείου, ήρώτησα τόν πρώτον τυχόντα πού κα
τοικεί ό κ. Μιλτιάδης Σ.
—Εύκολο είναι, μέ άπήντησε. Στρέφετε δεξιά
καί ανεβαίνετε αύτόν τόν ανήφορο*ώς πού νά φθά—
σητε είς τρία νεόκτιστα σπήτια. Κατοικεί εις τό
τρίτον.
Ηύχαρίστησα καί άκολουθήσας τάς οδηγίας του
ήρχισα νά άναβαίνω ή μάλλον ν ’ άναρριχώμαι-δύσβατος, γάρ ήν ή οδός καί άνάντης-σπεύοων όσον έουνάμην τό βήμα. Δέν ήργησα όμως νά κουρασθώ'
σταθείς διά ν’ άνο.πνεύσω ολίγον έστράφην πρός τά.
όπίσω... Πλήν μέ κατέλαβε νέον ρίγος...
Ό ζωντόνεκρος μέ παρηκολούθει !..’Ενώ δ’ έσκεπτόμην νά έπαναρχίσω τήν άνοδον·
καί φθάνων είς τού φίλου μου νά διηγηθώ τά ανεςήγητα καί απίστευτα αύτά πράγματα, αναλογιζόμενος
τχύτοχρόνως όλα όσα άνεγνωσα περί νεκροφανείων,
περί άναζησάντων τεθνεώτων, καί ύπερφυσικών εμφα
νίσεων, αίφνης τόν βλέπω νά χειρονομή καί νά μέ.
λέγη.
—Στάσου, αδελφέ. ΙΙοίο; σάς κυνηγά; Στάσου,
πηγαίνω κ’έγώ είς τού κ. Μ. Σ. Θά μέ βγάλετε τήν
ψυχήν ! Μέ ήλθε νά τφ απαντήσω ότι έγνώριζον άπό
τριών μηνών τήν έξοόον τής ψυχής του, νά μέ έξηγήση δ’ εκείνος πως επανέφερε πάλιν αυτήν είς τό
σκήνός της ! Άλλά πού θάρρος νά κάμω τοιαύτην
κακόζηλον καί άπειρόκαλον αστειότητα ..
Μετά μικρόν Ιφθασεν άσθμαίνων. Μοί έτεινε τήν
χείρα ήτις ήτο ψυχροτάτη, ώς ή χειρ πτώματος.
Άκουσίως μου τφ είπον.
— Ή χειρ σας είναι ψυχρά, πολύ ψυχρά !
Πώς νά μήν είναι ; άφ’ ού χίσθάνομ.χι παλ
μούς ιίς τήν καρδίαν. ‘Υποφέρω άπό τήν καρδίαν
καί δέν έπρεπε ν’ ά αβώ τόσον βιαστικά. Άλλ’
ήθελα νά σάς προφθάσω. Ήοώτησα πού είναι ό οίκος
τού κ. Μ. Σ. καί μού είπαν νά σάς ακολουθήσω διότι
πηγαίνετε καί σείς εκεί. Άλλά πού ; σείς έτρέχχτε
ώς νά σάς έκυνήγα ό θάνατος.
Τον είχον ένό>π·.όν μου, ζωντανόν, ομιλούν:α , υ

3

ΙΟ ’Π Α Κ Α Ί Τ Κ Η

πάρχοντα ψυχή τε καί σώματι. Καί όμως έκαστη
φρά.σις του μ.έ έπροξένει φρικίασιν Ήσθάνετο πχλμούς έν τή καρδία, οηλαοή έως τότε ήτ; αναίσθητος
άρα νεκρός. «Έτρεχα ώ; νά μέ έκυνήγα όθάνατο; !»
τί έσήμαινεν αυτή ή φράσις άφού με έκυνήγα αυτός ;
Άναμφιβόλ .·ς, έσκεπτόμην, εύρίσκομαι ενώπιον πα
ραδόξου νεκροφάνειά; έξ εκείνων τάς όποιας περι
γράφει ο Φλχμμχριών. Ά; άναμείνωμ.εν τό τέλος.
Καί έξηκολουθήσαμεν πρός τόν οίκον τού φίλου
μ.χς. Καθ’ οδόν μ.έ είπεν ότι ήτο προσκεκλημένος είς
τό γεύμα. Δηλαδή όπως καί εγώ ! Συνδαιτυμών !
Έσκέφθην πρός στιγμήν νά τόν έρωτήσω εξ άπίνης.
Μά σάς παρακαλώ δέν άπεθάνατε ;... Άλλ’ άνεχαιτίσθην άναμνησθείς ότι άνέγνωσα, πώς είς παρόμοιας
περιστασ: ις οι νεκροφανείς διαλύονται ώς σκίαί, άμα
τοΐ; άποτεϊνη τις ερωτήσεις σχετιζομένα; πρός τήν
ύπερφυσικήν αυτήν κατάστασιν.
Ί Ιμην περίεργος νά ίδω πώς θά τόν ύπεδεχοντο
εις τού φίλου του όπου ήτο κεκλημένος, ώς έλεγε.
Μετά μικρόν εφθάσαμεν. Μάς ύπεδεχθησαν άμφοτέρους ές ισου, λίαν φιλοφρονώ;· λόγφ μάλιστα τής
ηλικίας τφ εδόθη έν τή τραπέζη ή πρό; τά δεξιά
τή; οίκοδεσποίνης θεσις, ή δέ περιποίησι; τών ξενιζοντ ..ν ημάς ύπήρξε έγκαροιωτάτη καί ίση πρός άμ
φοτέρους.
Έφαγε καί έπιεν όσον
εγώ δηλ. κάλλιστα.
Ενφ δέ, οσάκις ή συνδιάλεξις έμαραίνετο, προσεπάθουν νά πείσω έμαυτόν ότι πιθανώς είχον άπατηθή
άναγινώσκων τήν επάρατον εκείνην νεκρολογίαν, μοί
έπανήρχετο κατά νούν ή είς τό επόμενον φύλλον περιγράιή τής κηδείας τού απέναντι μου καταβροχθίζοντος, μάλιστα δέ τότε ένθυαήθην ότι είς τήν ώς
έκ τού θανάτου του χηρεύσασαν θέσιν διωρίσθη μετά
τινα χρόνον άλλος ιατρός ! Άρα άπέθανε, άρα ό
απέναντι μου είναι άλλο;. Καί δμω; άπό καιρού εί;
καιρόν ςυνει τήν δεξιάν παρειάν, κατά τήν γνωστήν
μ.ου συνήθειάν του...
Διά νά διασκεδάσω τάς ακούσιας ταύτα; σκέ
ψεις έκένουν ώς διψασμένο; τό ένώπιόν μου ύπάρχον
ποτήριον οίνου, το όποιον ή περιποιητική οίκοδέ ·
σποι·α έπροθυμοποιεΐτο νά γεμίζη έκ νέου.
Είς τό τέλος τοΰ γεύματος έσυλλογίσθην νά κα
ταστήσω κοινωνόν των έν τή κεφαλή μου διαλογι
σμών καί τών έν τή ψυχή μου διαπαλαιόντων αίσθημ.ατων, τον φίλον μου οικοδεσπότην. Άλλ’ έστάθη
αδύνατον. “Ημεθα τέσοαρε; καί φυσίκώς ή συνδιάλεξις
ειχε γ υικόν χαρακτήρα. Επειδή δέ ήρχισα νά αίσθάνω.αι έλαφράν καρηβαρίαν—βεβαίως ώςέκ τού κατα-

στασιν, ήτι; ήτο ή του θανάτου, έπροφασίσθην ώρισμενην μετά φίλου συνέντευξιν, ηύχαρίστησα διά τό
έξαϊσιον γεύμα, άπεχαιρέτισα καί άπήλθον. Όταν μοί
ίτεινε τήν χείρα πρός αποχαιρετισμόν ό ιατρός, περίερ
γος συμπτωσις, ή χειρ του ητο καί πάλιν ψυχρά, ώς
η χειρ μαρμάρινου αγάλματος.
Κατελθών εί; τήν αποβάθραν καί ριπισθείς άπό τήν
σροσεράν τού Βοσπόρου αύραν συνήλθον καί ήρχισα να
σ/.έπτωμαι ψυχραιμότερον. Άναμφιβόλως, διελογίσθην
θά (σύγχισα τά ονόματα καί έξέλαβον άλλον άντ ’ άλ
λου. άλλά τότε διατί αί ψυχραί χείρες ; διατί αί οράσεεις του εκείνα·, πρό; έμέ ; Όποιου είδους νεκρανά■στασι; ψηλαφητή δ·.’ έμέ καί ανύπαρκτος διά τούς λοι^ούς- ή.χισα νά φοβούμαι διασάλευσιν τών φρένων
και εβυθισθην εις θλιβερούς ρευ.οασμούς. ΙΙλήν μετά
τινα χρόνον Ά ! έσκέφθην περιχαρής, τήν λύσιν τού
Πρωτοφανούς καί καταπληκτικού τούτου αινίγματος
θά τήν έχω άπό τό* φίλον υ.ου ιατρόν Σ. Λ όστις
Όστ.ς έπίσης είναι εις τά έθν'./.ά νοσοκομεία.
Άμα όθεν έφθασα εις Βεσι/.τάς ο·.ά τού άτυ.οI “λοίου, τό όποιον μέ παρέλαβεν έκ τής αποβάθρα; τού
Ι.Λεοχωρίου πλήρη συγκεχυμένων ιδεών, έξήλθον καί
I 1 <τ·.βά; άμαξης κατηυθΰνθην είς τόν οίκον τού αίνιγμαΤολύτου μου ιατρού.
—Ιΐώ; αυτό ; μέ λέγει, βλεπων μ·· τί έπαθε; ;
—Τίποτε όεν έπαθα. Άλλ ’ «στοιχημάτισα μέ
κάποιον καί έρχου.αι νά σέ έρωτήσω ό'ά κάτι Είπε μο·.

σε παρακαλώ. Ό ιατρός τών Έθν. νοσοκομείων Παππαδόπουλος δέν άπέθανε ;
—Βέβαια καί άπέθανε. μέ άπαντά μετά φυσικότητος- πρό τριών μ,ηνών ...
— Άπέθανε λέγεις ; Άπέθανε ; .. “Ε! λοιπόν,
φίλε μου,εγώ σήμερον συνέφαγον μετά τού άποθανόντος!
Φαίνεται ότι λέγων τά ανωτέρω είχον τό ϋφος εκ
τάκτως τραγικόν. Διότι οφίλος μου ιατρός, όστις έχει
τήν φυσικήν ιδιότητα νά γελωτοποιή καί τήν φρ.καλεωτέραν τραγφδίαν, βλεπων με είς τοιαύτην άξιολύπητον κατάστασιν, άνεκά-γχχσε καίγελώνμέ όλην του
τήν καρδίαν.
— ’Εννοώ, έννοώ τί σού συνέβη, μέ είπεν. "Εφα
γε; μέ τόν Γεώργιον ΙΙαπαδόπουλον, ένφ ό άποθανών
ήτο όΝικόλαος Παπαδόπονλο; καί είχες έκλάβει τόν
έ'να άντί τού άλλου ...
Άνεπνευσα καί ήρχισα βαθμηδόν νά συνέρχωμαι.
—Μά πώς ; Είς τά νοσοκομεία ύπήρχον δύο Παπαδόπουλοι ;
—Βέβαια· ό Γ. Παππαδόπουλος καί ό Ν. Παπ
παδόπουλος.
—Καί ήσαν αδελφοί;
— Καθόλου· ό είς Μωραιτης καί ό άλλος θεσσαλονίκεύς, άμφότεροι δέ γέροντες καί αξιόλογοι άνθρω
ποι, μέ μ-όνην τήν διαφοράν ότι ό είς, ό άποθανών, ώ;
εσωτερικός έμενε πάντοτε έν τφ νοσοκομείφ, ένφ ο
άλλος, ώς έξωτερικός, ήτο πανταχού παρών όπως καί
έξακολουθεί νά είναι.
Φαντάζεσθε τήν θέσιν μου. Ήρχισα τότε νά. διηγώμαι τούς τρόμους καί τά ρίγη καί τάς φρίκας άπό
τάς οποίας διήλθον πρός μεγίστην διασκέδασιν τού αινίγματολύτου...
Νομίζετε ίσως ότι μέ τήν λύσιν αυτήν έτελείωσεν
ή άφήγησις. Σάς βεβαιώ οτι όχι, θά με δικαιώσητε οε
δταν διεξέλθητε αυτήν μέχρι τέλους. Εξακολουθώ
λοιπόν.
Τήν επιούσαν άνεχώρουν έκ Κων)πόλεως καί μετέβαινον είς "Ελβετίαν. Έσκέφθην έκεϊθεν νά γράψω
είς τόν Αμφιτρύωνα φίλον μου καί νά τφ αφηγηθώ
τήν ίλαροτραγικήν αυταπάτην μ.ου. Άλλά πού καιρός
διά νά γράψη τις έξ Ελβετίας ; Έκει ο νούς αισθά
νεται εύφρόσυνον τέρψιν καί άνάπαυσιν και απόλαυσιν
ενώπιον τών άλλεπαλλήλων πανοραμάτων άτινα εξε
λίσσονται πρό τών οφθαλμών, μεγαλοπρεπή, μαγευ
τικά, θεσπέσια. Λίμναι κυαναί, φυτεία·, καταπρασινοι, έξοχαί παραδείσιοι, προάστεια γραφικά, περί
πτερα ροδόλουστα, ξενοδοχεία εύμαρέστατα, κοιλάοε;
κατάφυτοι, κλιτύες περίρρυτοι, λόφοι δρομόστρωτοι
καί βουνά άεννάως χιονοσκεπή ! Τρεις όλους μήνα;
άπήλαυσα τήν προνομιούχον αύτήν χώραν ένθα αναβιοΐ τις καί άνανεούται μόνον άναπνέων τήν ψυχοδότιοα ατμόσφαιραν της.
Μετά τρεΐς μήνα; έπέστρεψα πάλιν εις Κων)πολιν. Έπισκεφθείς τόν φίλον μου Μιλτιάδην εις τό
γραφείόν του καί μή εύρών αύτόν τφ άφήκα τό έπισκεπτήριόν μου μέ δύο λέξειο, παρακαλών νά μέ ύπομνήστ, καί εί; τήν καλήν σύζυγόν του. Τήν επιούσαν
μέ γράφει παρακαλών με καί πάλιν νά πάρωμεν τήν
έπαύριον τό πιλάφι είς τό Νεοχώριον, όπερ θά έγκαταλίμπανε τήν προσεχή εβδομάδα ώ; έκ τής αλλαγής
τού καιρού. Τούτο ήτο ευχάριστος οι ’ έμέ άφοομή, νά
μεταβώ άπαξ έτι είς τόν Βόσπορον στερι τά τέλη τής
φθινοπωρινής περιόδου καί μάλιστα ύπό οιαφορετικά;
£
ή πρό τριών μηνών συνθήκας.
Δέν θά σάς διηγηθώ τό ώραίον τούτο ταςειδ'.ον,
οφείλω όμως να ομολογήσω ότι άμα είσελθών εις το
άτμόπλο'.ον ήρχισα ν’ αναζητώ έγώ αύτός τόν ταφο
οραπέτην ιατρόν.
Είχον τό προαίσθημα ότι θά τόν συνήντων καί
πάλιν καί ότι θά συνεγευματίζομεν εί; τ .ύ φίλου μα;,
προεσχεδίαζον δε τήν μικράν οιάλεξιν τήν οποίαν θά
άπήγγελ<
ον πρό; θυμηδίαν των τε οικοοεσποτών και
τού ακουσίου ήρωος. Άλλ' ούδαμού εύρον τό- ιατρόν.
Πιθανόν, έσκέοθην, νά τον συναντήσω εκεί. Αλλ
όταν έοθασα εί; τόν οίκον τού φίλου μου Μιλτιάδου,
έθλίβην ολ'-ων ότι ήμην ό μόνος κεκλημένος καί ότι
αύτ ν τήν φοράν ό ιατρός οέν είχε προ-αληθή.
Όταν έααθήσαμεν εί; τήν τράπεζαν καί ήρχισα νά

διηγώμαι τά κατά τό ταξείόιόν μου, διέκοψα αίφνης
τήν άφήγησιν καί,
—"Εχω μίαν άλλην νοστιμω’έραν 5‘ήγησιν, τοίς
είπα, δήγησιν ή όποια θά σάς ενδιαφέρει πολύ περισ
σότερον, άλλ ’ ή όποια δυστυχώ; χάνει πολύ διότι δέν
είναι παρών ό ήρως Έάν ήτο παρών όπως καί πρ·
τριών μηνών ό ιατρός...
— Ποιος ιατρό; ; Έρωτά μετ ’ απορίας ή οίκβοεσποινα.
—Ό Παππαδόπουλος.
— Εκείνος άπέθανε ! ... δέν τέί ξεύρετε ;
Έμεινα άναυδος... νομίζω μάλιστα ότι είς μίαν
μου νευρικήν κίνησιν όνείλεται και τό άναποδογύρισμα
τού ποτηριού καί τό χύσιμον τού οίνου έπί τής τρα
πέζης.
— Άπέθανε ; . . . Πώς άπέθανε ; Μά. . . Κυρία
μου . . . λέγω, όχι ό άποθανών Παππαδόπουλος, β
άλλος . . . έκείνος πού συνέφαγε μαζή ^α; πρό τριών
μηνών.
— Ναι μάλιστα ! μέ άπαντούν καί οί δύο σύζυ
γοι. Ό Γεώργιος Παππαδόπουλος, ό οποίος άκριβώς
έκάθητο εις τήν θέσιν σας...
—Είς τήν θέσιν μου ! άπέθα εν! Ήρχισα νά οκοτοδινιώ !...
— Καί ... πότε απίθανε ;
— Μά πρό μηνός περίπου, λέγει ό Μιλτιάδης·
άπέθανεν άπό συγκοπήν καρδίας. Έπασχεν άπό τήν
καρδίαν, τό έγνώριζε δέ καί ό ίδιος. Μά διατί εκ
πλήττεσαι ; Ήθελες τόν άνθρωπον άθά·,ατον ;
—Όχι άδελφέ ! άλλ ’ έπίτρεψόν με ν' άμφιβάλλω... Ξεύοω καί έγώ ;... Διόλου άπίθανον νά. τόν
συναντήσω πάλιν εις κανέν μ-ρος ; ...
Οί σύζυγοι είδον άλλήλους έκπληκτοι καί κατόπιν
Ιρριψαν άμφότεροι επ' εμού βλέμμα μεστόν ά.κο-ίας,
θλίψεως καί οίκτου !
Έσπευσα όμως νά τούς καθησυχάσω έξηγών αυ
τοί; τό αίτιον τών ενδοιασμών οι οποίοι υέ οιέκαιον
καί τού; όποιους έσβέσαμ,εν, πίνοντες εί; τά επιδόρπια
εν περιπλέον ποτήριο- μοσχάτου οίνου.
18!»8

Κ. .Μβταξάς Ιίο«ΐ«ορίτης

TI EINE ΤΟ ΤΡΑΝΣΒΑΑΛ
Πολλοί δλίνοι έκ τών άναγνωστών μα; θά γνωρί
ζουν τί είναι αυτό τό Ύρανσβάαλ, περί τού όποιου
τόσος γίνεται άπό τίνος λόγος είς τόν τύπον, τί γίνε
ται σήμερον καί διατί απειλείται πόλεμος μέ τήν
κράταιάν Αγγλίαν,—πόλεμος, όστις πιθανώς θά εχη
έκραγή τήν στιγμήν πού ή «Κυριακάτικη» θά κύκλο
φορή είς χ_είρας τών άναγνωστών της.
Τό Τρανσβάαλ λοιπόν είναι μία μικρά Δημοκρα
τία είς τήν Νότιον Αφρικήν, άποτελουμένη άπό
'Ολλανδούς άποίκου; καί περιλαμβάνουσα πληθυσμόν
489 χιλ. ψυχών, έκ τών όποιων αί 119 χιλ. λευκοί,
αί δέ 378 χιλ. μαύροι. Πρωτεύουσα τής μικρά; αυ
τής Δημοκρατί»; είναι ή πόλις Πραιτωρία. Τό Τραν
σβάαλ είναι πλουσιώτατον εις μετά«λεία χρυσού, αρ
γύρου, σιδήρου καί άλλων μετάλλων, άτινα προσείλκυσαν πλήθος ξένων στο χείων, ιδίως οέ Άγγλους
καί Ινδούς υπηκόους τής Άννλίας έξ όλων τών περις
αποικιών. Ο'υτω άπελέσθη σήμερον πληθυσμός ανάμι
κτος, άποτελούμενος άφ' ενός μέν άπό τούς καλού
μενους Μπόερς, ήτοι τού; γνησίου: κατοίκους τού
Τρανσβάαλ, τούς 'Ολλανδούς άποίκους, εξ άλλου δέ
άπό τούς λεγομένους Ουΐτλα»δεοο, ήγουν τούς ςένους, οίτινε; συνέρρευσαν έκεί τανταχόθεν πρός ευρεσιν τύχης. Μεταξύ τών δύο τούτων στοιχείων,
άνεπτύχθη σύν τφ χρόνφ ζωηρ-ς ανταγωνισμός, είς
τόν οποίον, επειδή ή πλειονότη; τών Ούιτλάνδερς
άποτελείται ιδίως άπό Άγγλους υπηκόους, οφείλονται
καί αί σημερινά*, περίπλοκα*, τού Τρανσβάαλ με τήν
’Αγγλίαν. Οί ξένοι ζητούν ίσα πολιτικά δικαιώματα
μέ τού; Μπόερς, ’Ολλανδούς, ήτοι νά έχουν καί αυ
τοί τό δικαίωμα νά. έκλέγου/ τού; βουλευτά; των καί
ν’ άντιπροσωπεύωνται εί; τήν διοίκησιν τής μικράς

ΚΓΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΚΓΡ1ΑΚΑΤ1ΚΗ

4

δημοκρατίας, πράγμα, είς τό όποιον οί τελευταίο·.,
Ιχοντες έπ'ι κεφαλής τον πρόεδρον των Κρούγερ, άντιτίθενται ζωηρώς, φρονούντες δτ·. διατρέχουν τόν κίν
δυνον ν’ άπορροφηθούν από τά ξένα στοιχεία, άπειλου-

1800, μίαν καλήν πρωίαν άπέβησαν εις το Λ/.ρωτήί·.ον, ϋπεδούλωσαν τούς Μπόερς καί έστηναν εκεί τήν
σηυ.αίαν των.
Άλλ' οί Μπόερς, αγέρωχοι καί αδάμαστοι, δεν
ήνίχθησαν νά μείνουν έπί πολύν χρόνον υπό τόν αγ-

λόγου κατά τού μικρού κράτους καί έκήρυςε τήν προ

Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ
(Συνέχεια έχ τον προηγουμένου)

Τ θαγενήσ Μ ατσμπέλε
σάρτησίν του είς τήν Αγγλίαν. Άγων έξοντώσεω
ήρχισε τότε μεταξύ άγγλων καί όλλανδών, έως δτου
τό 1880 οί Μπόερς έπαναστατήσαντες, έά.αβον τά ό
πλα καί έξεδίωξαν εντελώς τούς άγγλους άπό τήν χώ
ραν των Ίό 1881 ΰπεγράφη συνθήκη ειρήνης μεταξύ
τής Αγγλίας >αί τού Τρανσβάαλ δυνάμει τής όπο'ας
άπεδίδετο ή αύτοδ οίκησις είς τό Τρανσβάαλ δσον α
φορά τάς εσωτερικά; υποθέσεις του, ένώ συνάμα έπεφυλάσσετο είς τήν Αγγλίαν ώς όπικυρίαρχον δύναμιν
τό δικαίωμα τού έλέγχου έπί πάσης εξωτερικής ύπο-

.

Ή κυρία Κρούγερ

μένης ούτω σοβαρώς τής ανεξαρτησίας τού μ,ιχρού κρά
τους των.
*·
•
Άλλ’ ήέρις τού Τρανσβάαλ με τήν ’Αγγλίαν
είναι παλαιά, πολύ παλαιά, πρέπει δε νά ζητηθή είς

Μ άγος ιατρός το ΰ όρμου τ ή ς Δχ-λο ροοσ
γλικόν ζυγόν. Τψ 1834 γενική αποδημία έλαβε χώ
ραν. Οί Μπόερς έπήραν τάς γυναίκάς των καί τά παι
διά των καί, ώς άλλοι έβραίοι διωκόμενοι άπό νέον
Φαραώ, έφυγαν είς τά ένοότερα τής ’Αφρικής καί ί
δρυσαν οήν αποικίαν τού Νατάλ εις τάς όχθας μεγά λου τινός ποταμού. Άλλ’ οί Άγγλοι οους έκυνήγησαν καί εκεί. Τούς έπήραν καί τήν νέαν αποικίαν των
χαι τούς ήνάγκασαν νά φύγουν πάλιν μακρύτερα. Τότε

Γ υ νή

Η τε λ ε υ τα ία μόδα τή ς κομμώσεως
αύτήν τήν ιστορίαν τής ίδρύσεως τής μικρά; δημοκρατίας.
"Ολλανδοί άποικοι τό 1652 άπεβησαν είς τό Άκρωτήριον τής Καλής Έλπίόος, έν ’Αφρική, καί
ίδρυσαν εκεί αποικίαν, ήτις μετά παρέλευσιν ολίγων
έτών κατέστη πλουσίωτάτη καί ευδαίμων Ή αποι
κία δμως αύτη δεν έπέπρωτο νά μείνη ανενόχλητος
έπί πολύν χρόνον Ή Αγγλία τήν διέβλεπε, έποφθαλμιώσα τό Άκρωτήριον τής Καλής Έλπίόος, τό
οποίον ήθελε νά καταστήση σταθμόν διά τό μακρυνόν
πρός τάς ’Ινδίας ταξείδι. Οί Άγγλοι λοιπόν, τό

Ζουλού μέ πλήρη τό ν στολισμόν τη ς

θ σ;ως. Λιά δεύτερα; δε συνθήκης ΰπογραφείσης μετά
τρία έτη, ήτοι τό 1884, τό νέον κράτος άνεγνωρίσθτ,
έπισήμως ώς ελεύθερον υπό -·όν τίτλον Αποικία τη!
Νοτίου Αφρικής, περιορισθείσης τής αγγλικής έπικυριαρχίας είς μόνον τάς έξωτ ρικός σχίσει; του.
Μπόερ σκοπός εί. τήν Μπλεμφονταί ν
Έκτοτε τό Τρανσβάαλ διετέλεσεν άνεξάρτητον.
δέ οί Μπόερς ίδρυσαν τό Τρανσβάαλ, τήν σημερινήν καί αύτοδιοικούμενον, έως δτου νέος πόά.εμος μ1
δημοκρατίαν.
τήν Αγγλίαν απειλεί σήμερον νά τό καταστρέψΐ
Λραστήρ οι κα φίλεργοι ώς είνε οί Μπόερς συνέ- τελείως.
πηςαν μετ’ ολίγον μικρόν γεωργικόν κράτος άριστα
Τάς περιπετείας τού πολέμου τούτου θά παρακο'
διωργανωμένον πολιτικούς, έλπίζοντες δτι αύτήν τήν λουθήσηκαί ή «Κυριακάτικη», μέ αφθονίαν ώοαιοτατω*
φοράν θά έμενον ανενόχλητοι άπότούς άγγλους. Πράγ εικόνων, άρχής γινόμενης άπό σήμερον διά τής ει/ονοϊ
ματι δέ τό 1852 ή αγγλική κυβέρνησις έσπευσε ν’ α τής περιέργου προσωπικότητες τού Προέδρου τής μι
ναγνώριση έπισήμω; τήν ανεξαρτησίαν τής Δ-μοκρα- κρά; δημοκρατίας Κρούγερ, τής συζύγου του, καί άλ
τίας τού Τρανσβάαλ. Άλλα τό 1872 έπετέθη άνεν λων τύπων.

Ή σφενδόνη έτεθη ώς χαλινός είς τό στόμα του
καί δι ’ αύτού έκυβερνήθη μετά τής μεγαλειτέρας ευ
κολίας 'οηγούμενον έπί τού ωκεανού· έντός δέ χρονικού
διαστήματος μ.ικροτέρου τών τριών ιύρών όπατήρ μ.ου
καί όίππος εύρέθησαν εις τήν αντίθετον άκτήν ήτις
άπεχει τριάκοντα λεύγας. Ό διευθυντής τού ξενοδο
χείου τών «Τριών Κομ,βίων, η έν Χαλβετσλούη τή:
Όλλανοίας ήγόρασε τόν θαλάσσιον τούτον ίππον άντί
επτακοσίων δουκάτων, ήτοι τριακοσϊων περίσου αγ
γλικών λ ρών, πρός τόν σκοπόν τού νά τόν έκθεση ιίς
τήν θέαν τών περιέργων έπί πληρωμ/ή, καί τήν έπι',ύ
σαν ό πατήρ μου έπήρε τό είσιτήριόν του καί έπέστρεψεν εις Χάρουίτς τής ’Αγγλίας.
Ό πατήρ μου έκαμε πολλάς περιέργους παρατη
ρήσεις κατά τό ταξείδιον τούτο τάς όποιας θά σάς
διηγηθώ βραδύτερον.

έρωτήσητε τί εκαμναν διά τροφήν καθ' όλον αυτόν
τόν χρόνον; Εις τούτο απαντώ : δ·ι καί'αν τούς έκράτουν μετεώρους επί διπλάσιον χρόνον δεν θά είχον"
νά ΰποφερωσιν έκ τής έλλείψεως τροφής, τόσον άφθονα Ό
τά παρασκευασθέντα διά τό δεΐπνον
κατά τήν περίσ ασίν ταύτην
ητο απλούς άστεισμ.ος, αλλά φεύ I ό αστεϊσμός ούτος
έγινε παραίτιος μεγάλης ζημίας εις πλ.είστα σεβαστά
πρόσωπα άνήκοντα εις τόν κλήρον, τούς εργολάβους
των κηδειών, τούς νεκροθάπτας καί-τούς κανδηλανάπτας. Είνε βέβαιον δτι πάντες ούτοι έζημιώθησαν
μεγάλως, διότι άπεδείχθη έκ τών υστέρων, δτι κατά
τούς τρεις μήνας κατά τούς όποιους ή ιατρική σχολή
έκρέματο είς τόν αέρα καί συνεπώς οί ιατροί δεν ήδύναντο νά επισκεπτωνται τούς ασθενείς αυτών δεν συνέβησαν θάνατο, άλλοι, εκτός όλίγ-ν γερόντων οΐτινες
ύπέκυψαν υπό τό βάρος τών ετών καί ολίγων πασ/όν-
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Μ ία ά σ τειό τη ς. — Αί κακαί α υ τή ς σ υ ν έ π ε ια ι.—
Τό άνάκτορον Ο ΰ ΐνδ ο ο ρ .— Ή έκκληοία τυ ύ
'Α γίο υ Π α ύ λ ο υ .— Ή ιατρική σχολή. — Ο ί ε ρ 
γολάβοι κηδειώ ν καί οί νεκροθάπται σχεδόν
π τ ω χ ε ύ ο ν τε ο .— Ή βιομηχανία τ ώ ν φαρμα
κοποιώ ν.
αύτη σφενδόνη κάμνει τόν άνθρωπο'
κατορθόνη παν δ,τι επιθυμεί νά πράξη·
λοιπόν άερόστατον τόσονμεγάλω. διαστά“
σεων ¿ιστέ ή περιγραφή τής ποσότητες τού μεταξωτό'·'
υφάσματος τό οποίον έχρειάσθη θά καθίστατο άπίστευ'
τος. Όλα τά. εμπορικά καταστήματα καί τά φαντήρια τού Λονδίνου τού Οΰέστμινστερ καί τής Σπιταλφήλδης συνεισέφεραν είς τήν κατασκευήν αύτού. Μέ
τό άερόστατον τούτο καί τήν σφενδόνην μ·.υ έπαιξα
πολλά παιγνίδια, ¿»ς παραδείγματος χάριν τό παιγνίδιον τού νά σηκόνω μίαν οικίαν έκ τής Οέσεως αυ
τής καί νά τήν αντικαθιστώ δι’ άλλης χωρίς νά δίδω
τήν έλαχίστην ένόχλησιν είς τους ένοικους, οΐτινες
κατά τό πλείστον έκοιμώντο ή ήσαν τόσον άπησχολημένοι, ώστε δεν είχον καιρόν νά ίδωσι τήν οδοιπορίαν
τής κατοικίας αύτών.
Ήτο ή δεξιότης μου ήτις έκαμε τον σκοπόν τού
ανακτόρου Ούίνόσορ νά άκούση τόν κώδωνα τού ά
γιου Παύλου σημαίνοντα κατά τό μεσονύκτιον δεκα
τρείς ώρας. Έφερα πολύ πλησίον τά δύο κτίρια κατά
τήν νύκτα ταύτην τοποθετήσας πλησίον τής Εκκλη
σίας τό Άνάκτορον, τό οποίον καί πάλιν έπννέφερα
είς -την θέσιν του πρό τής πρωία; χωρίς νά ταράξω
■τόν ύπνον τών έν αύτψ κατοικούντων. Παρ’ δλα ταύτα τά μικρά μ.ου κατορθώματα θά διετήρουν άγνωστον
τό άερόστατον μου καί τάς ιδιότητας αύτού μυστι■κάς, άν ό Μογκολφιέρος δεν χαθίστα τήν τέχνην τνς
πτήσεως τόσον κοινήν.
Όταν κατά τήν τριακοστήν Δεκεμβρίου ή ’Ιατρική
Σχολή τού Λονδίνου έξελεξε τό πρυτανείόν της καί
κατόπιν παρεκάθισεν έν όλομελεία είς μεγαλοπρεπές
έ οείπνον, έπλήρωσα τό άερόστατον μου τό έφερα άνωθε< τού θόλου τής οικοδομής τής σχολής, έδεσα τήν
Κσφενδόνην περί τήν χρυσήν σφαίραν ήτις εϋρίσκετο
, είς τό κατακόρυφον τού θόλου προσδέσας τό έτερον
£αύτή; άκρον έπί τού αεροστάτου καί ήρχισα νά άνέρι. χωμαι μέ ολόκληρον τήν ’Ιατρικήν σχολήν εις μέγα
ί ύψος, οπού έκράτησα καί σχολήν καί καθηγητάς καί
£φοιτητάς έπί τρεί; όλου; μήνας. Φυσικώ τώ λόγω θά

Ή

καταπληκτική περιπετ εισ τού βαρυνου
άρκτους ( Κεφ. 1Γ’ )
των έκ μελαγχολίας, οΐτινες διά νά άποφύγωσιν ίσως
όλίγην ένόχλησιν εις τον κοσμον τούτον άφήοεσαν
βιαίως τήν ειυτών ζωήν καί ευοον συνεπεία τής
?ά:
ςεώς των ταύτης πολύ μεγαλειτέραν δυστυχίαν ά
πό
εκείνην τήν όποιαν προσεπάθησαν ν ’ άποφύγωσιν αύτοκτονοϋντες καί εκτιθέμενοι δλως άπερισκέπτως είς
τόσον άπονενοημένην πρά;·.ν.
“Αν ή δραστηριότης τών φαρμακοποιών κατά τήν
περίστασιν ταύτην δεν ήτο τωόντι μεγάλη, πάντες οί
έργολάβ-.ι τών κηδειών θά έπτώχ-ιυον και ί νεκοοθάπται θά άπέθνησκον τής πεϊνης.
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βαρώνοσ α να χω ρ εί μετά
τ ο ύ πλοιάρχου
Φ ίππς. 'Ε π ιτίθετα ι κατά δύω ά ρ κτω ν— Κ ινδυ
ν εύ ει άλλά κατορθώνει νά σωθή —Κερδίζει
τ ή ν έμπιο το ούνην τ ώ ν ζώ ω ν το ύ τ ω ν καί κα
τό π ιν φ ο νεύει ολόκληρον χιλιάδα έξ α ύ τ ύ ν .
Φ ορτόνει τό πλοϊόν το υ με τ ά μηρία καί·τάε
δοράς α ύ τ ώ ν .— Έ π α ν ελ θ ώ ν είς Λ ο νδϊνο ν
ο τέλλει ε ίς π ο λλο ύς μερικά έκ τ ώ ν μηρίων
το ύ τω ν ώ ς δώρα — Ε π ιτ υ γ χ ά ν ε ι διά τούτο
γ εν ικ ή ν πρόσκλησιν ε ίς όλα τά δημοτικά συ
μπάθια το ύ ά σ τ ε ω ς .— Φ ιλονεικία μ εταξύ το ύ
πλοιάρχου καί το ύ βαρώ νου ε ίς τ ή ν οποίαν ό
βαοώνος ύποχω ρεί χάριν εύπ ρ επ εία ς καί άφ ίνει τ ή ν νίκ η ν είς τό ν πλοίαρ
χον — Ό βσρώνος άποποιείται
τή ν γενο μ ένη ν α ϋτώ προσφοράν
θρόνου κοί μιας αύτοκρατείρας
μετ ’ α ΰ το ύ .

Όλοι ένθυμούμεθα τό τελευταίου
πρός βορράν έξερευνητικιν ιαξείδιον τού
πλοιάρχου Φίππς ήδη λόρδου Μαλγρέίβ.
Εις το ταςείδιον τούτο βγω συνώοευσα τόν πλοίαρχον όχι ώς αξιωματι
κός άλλ' ώς φίλος. Όταν έφθάσαμεν είς τά υψηλά βόρεια πλάτη έπεσκόπουν τά περί έμε αντικείμενα διά
του τηλεσκοπίου τό όποιον σάς περιέ
γραψα κατά την άφήγησιν των έν Γι
βραλτάρ περιπετειών μ.ου, όπότε ¿νό
μισα δτι είδον δύω μεγάλας λεύκάς άρ
κτους έπί μεγάλου όγκου πάγου ύπ;ρβαίνοντος κατά τό ύψος τούς ιστούς
μ.ας καί άπέχοντος· άφ' ημών ήμίσειαν
περίπου λεύγαν. ’Αμέσως έλαβα τήν
καραμπίναν μου, τήν έκρέμασα είς τόν
ωμόν μου και άνήλθον είς τήν κορυφήν
αύτού Ήάνωμαλία τού εδάφους καθίστα
τήν πρός τα ζώα προσέγγισίν μου δυ
σχερή καί επικίνδυνον. Άπό καιρού
εις καιρόν παρανετίθεντο είς τήν πο
ρείαν μου τρομακτικά χάσματα άτινα
ήναγκαζόμην νά διέρχωμαι οι *αλμά
των· είς άλλα μέρη ή επιφάνεια ήτο
στιλπνή καί διαυγής ώς κρύσταλλος βαοιζων σ’ έπ ’ αυτής έπ.πτον συνεχώς.
Όταν έπλησίασα τάς άρκτους παρετήμέ τάς
ρησα οτι έχαριεντίζοντο. Αμέσως έπεδόθην είς υπολογισμούς περί τής αξίας
τών
αυτών οιοτι τά σώματά των ήσαν μεκαλοθρεμμένων βοών κατά δυστυχίαν μου
κατά τήν όποιαν προετεινα τό δπλον
μου"να σκοπεύσω ώλίσθησεν ό δεξιός μου πούς καί
επεσα ύπτιος. Ηπτώσις ήτο τοσον σφοδρά ώστε άπώλεσα τάς αισθήσεις μου ·πί ήμίσειαν περίπου ώραν.
Όταν συνήλθον ή έκπληξίς μου ύπήρξεν απερίγραπτος
οιοτι ειοον την μίαν έκ τών άρκτων τούτων προσπαθούσαν, αφού εστρεψε πρόμ,υτα τό σώμά μου, νά μέ
λάβη έκ τής ζώνη: ίσχυράς δερμάτινης ζώνης, τήν
όποιαν έοεοα πάντ τε κατά τάς έκδρομάς μ,ου, καί νά
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φέρη, κρατούσα με ¡λε τους ποοας εμπρός και την
φαλήν ¿πίσω. τις σίδε πού ; Έλαβον τότε τήν |λά ·
•χαιρχν αυτήν, (καί ταΰτα λίγων ό βαρώνος έοειςε μεγάλην κυνηγετικήν μάχαιρα·), έκ τού θυλακίου μου
καί κατέφερα σπαθισμόν επί του ένός των οπισθίων
αυτής ποδών, τόσον ισχυρόν, ώστε άπεκοψα διά μιας
τούς τρεις αυτής δακτύλους. Ή άρκτος εκβαλοΰσα
οξεία/ ώρυγήν εκ τού πόνου αέ άφησε νά πέσω πάλιν.
Έλαβα λοιπόν τό όπλον μου καθ' ήν στιγμήν τό
θηρίον ετρεπετο εις φυγήν, έπυροβόλησα καί τήν άφή
κα νεκράν.
Ό κρότος τού πυροβολισμού έξήγειρεν έκ τού ύπνου

κοπήν τών μηρών αύτών, τήν είς τήν λέμβον μετακόσιν καί τέλος τήν επί τού πλοίου φόρτωσιν αύτών.
Ή εργασία αύτη διήρκεσεν όλίγας μόνον ώρας,
άλλά τό προϊόν αύτής ήρκεσε πρό; τελείαν φόρτωσιν
τού σκάφους μας
Τά άλλα μέρη τών σωμάτων των ερριψαμεν εις
τήν θάλασσαν άν καί φρονώ ότι τό κρέας αύτων είνε
επίσης φαγώσιμον ώς οί μηροί αυτών, άρκει νά παστωθή όπως πρέπει.
"Αμα έπεστρέψαμεν είς 'Αγγλίαν έστειλα τινάς
έκ τών μηρών προς τούς λόρδους τού ναυαρ/είου. εν
νοείται έν ον ματι του πλοιάρχου, άλλου παλιν πρός
τούς λόρδους τού θησαυροφυλακίου καί ολίγου; εις τόν
λόρδον Δήμαρχον καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον τού
Λονδίνου 'Επίσης χνα έ'να πρός τάς μεγάλα; εμπορι
κά; εταιρίας τής πόλεως ταύτης, καί τούς λοιπούς
πρός τούς προσωπικούς μου φίλους. Έκ πάντω τού
των έλαόα θερμότατα εύχαριστήρια άλλά παρά τής
δημοτικής αρχής τού άστεως έλαβον έκτακτα δείγ
ματα εύμενείας, ήτοι πρόσκλησιν νά γευματίζω είς τό
Δημαρχείο·/ κατ’ Ιτο; έπί τή έορτί, τού λόρδου Δη-

αϋθωοεί, ότι δέν είχον χρόνον νά χάνω· λαμπρά τότε
ιδέα όιέλαμψεν εις τό πνεύμα μου. Άπέσπασα το
δέρμα τής άρκτου όμού ετά τής κεφαλής αυτής έν
βραχύτατο) χρρνφ, δηλαδή κατά τό αύτό χρονικόν
διάσττμα κατά τό όποιον άλλ-.ς τις θά κατώρθων* νά
έκδάρη έναν λαγόν καί περιεβλήθην αύτό κατά τρόπον
ωστε ή κεφαλή μ.ου εΰρίσκετο ακριβώς κάτωθεν τής !**Ρ Χ ο υ ·
Τά άκριβώτερα δέρμ.ατα έπεμψα πρός τήν Αυτο.
κεφαλής τής άρκτου. 'Ολόκληρος ή αγέλη μέ περι
στοίχισε·/ αμέσως. 'Εννοείται ότι ή
θίσις μου ήτο δεινή καί πρέπει νά
όαολογήσω ό-ι έφοβήθην πολύ. Ή
έπινόησίς μ.ου εν τούτοις άπέβη έπιτυχεστάτη διά τήν άσφάλειάν μου,
διότι όλαι αί άρκτοι ήρχισαν νά με
όσφραίνω/ται ύπολαβούσαι με προφα
νώς ως όμ.ογενή των. Μόνος ό όγκος
μού έλειπε διά νά άποτελέσω τελείαν
ψευδοαρκούδαν, καίτοι αί νεώτεραι με
ταξύ αύτών δέν ήσαν πολύ μεγαλείτεραί μου κατά τό σ·μα.
'Αφού μέ ώσφράνθησαν ή μία
μετά τήν άλλην καί έπραξαν το αυτό
εις τό σώμα τής νέκρας όμοιας των
τής όποιας ή δορά μέ Ισωσε, τρχίσαμεν
τόύς αλληλοχαριεντισμούς. Έγώ, ό>
ς
άντελήφθην, ήδυνάμην νά μιμώμ.αι
όλα :ων τά ήθη καί έθιμα
' απα
ράμιλλου τελειότητος εκτός, έννοεϊτα1,
τών γογγυσυ.ών, τών ωρυγών και των
σφικταγκαλιασμάτων είς τά οποία
είχα νά πάρω ακόμη πολλά μ.αθήματα παρ’ αύτών.
"ιΐρχισα λοιπόν νά σκέπτωμαι οτι
ήτο εΰκολον νά έπωφεληθώ τώρα τήν
μεγάλην εμπιστοσύνην τήν όποιαν
είχα έμπνεύσει πρός αύτάς.
Ήκουσά ποτε άρχαΐόν τινα χει
ρουργόν τού στρατού νά λέγη ότι εν
τραύμα έπί τής σπονδυλικής στήλης
αρκεί "να επιφέρη στιγμαϊον θάνατον.
'Απεφάσισα ά,οιπόν νά δοκιμάσω τό
πείραμα καί κατέφυγα πάλιν εις τήν
κυνηγετικήν μου μάχαιραν, διά τής
όποιας έπληξα τήν μεγαλειτέραν εξ
Ό·βαρώνος σωζόμενος εν τώ χαρεμι'ω (Κεο. ΙΔ )
αύτών έπί τού αύχένος, πλησίον τής
ωμοπλάτης. Άλλ ' Ιπραξα τούτο μετά
πολλού φόβου βέβαιος ών οτι άν τό ζώον δεν άπε- κράτειραν τής Ρωσσίας Ϊνα προμηθεύσω θερμά έκ διθνησκεν έκ τού τραύματος θά μέ κατεσπάραττεν ά- φθερας έπανωφόρια διά τήν Μεγαλειότητά της καί τήν
αέσως. Έν τούτοις υπήρξα πολύ τυχηρός, διότι ή αυλήν της
Διά τήν φιλοφροσύνην μου ή Αύτής Μεγαλειότη;
άρκτος έπεσε νεκρά πρό τών ποοών μου χωρίς νά έκβάλη ούτε στεναγμ,όν "Ωστ· έσκέφθην νά τάς φο- μού έγραψε ιδιόχειρον επιστολήν δι ' ής μέ ηύχαρίστει.
νεύσω όλας κατά τόν αύτόν τρόπον καί τό κατώρ- Τήν επιστολήν α'ύτήν μού έπεμψε δι ' εκτάκτου α
θωσα χωρίς νά εύρω τήν έλαχίστην δυσκολίαν διότι πεσταλμένου πρέσβεως καί μοί έγραφε έν αύτή πακαίτοι έβλεπον τάς όμοιας των νά πΐπτωσι δέν ύπώ- ρακαλούσά με νά συμμερισθώ τάς τιμάς τού στέμμα
πτευον ούτε τό αίτιον ούτε τό άποτέλεσμ.* τής πτώ τός της. Επειδή όμως ποτε δεν έπεθύμησα βασιλικά;
σεως. Όταν πλέον έκειντο άπασαι νεκραί περί ¿με τιμάς, άπεποιτθην διά τού εύγενεστέρου τρόπου τήν
ενόαισα έμαυτόν άλλον Σαμψών οιότι και εγώ ως ξκει- εύνοιαν τής αύτοκρατείρας. Ό αύτός πρέσβυς είχε
δ'.αταγά; νά περιμείνη ίνα λάβη τήν άπάντησίν μου
νος είχα σφάξει τους χιλίους μου.
Καί "να τελειώσω δι ’ ¿λίγων τήν ιστορίαν ταύτην τήν όποιαν ώφειλε νά τή, διαβιβάση αυτοπροσώπως.
άρκε. νά είπω ότι αμέσως έπέστρεψα εις το πλοιον, Ή αποστολή αύτη έστοίχισεν είς τόν πρέσβυν τρίμη
έλαβα μετ’ εμού τά τρία τέταρτα τού πληρώματος νον έκ Πετρουπόλεως απουσίαν. Ή άπαίτησις αύτη
"να υ.έ βοηθήσωσιν είς τήν εκδοράν τ»ν ζώνν,τήν άπο- τής Μεγχλειότητός της μέ έπεισε περί τής θερμότητο;

των αισθημάτων της καί τής πρός με έκτιμήσεώς της.
Ή τελευταία α>τής κακοδιαθεσία ήτο αποκλειστική
συνέπεια (ως αύτή ή ιδία, τό άφωσιωμένον πλάσμα,
εύηρεστήθη τελευταίως νά έκφρισθή έν σανομιλίφ της
μετά τού πρίγκηπος Δολγορούκη)τής σκληρότητός μου!
Τί αού ευρίσκουν καί μ’ αγαπούν αί γυναίκες δέν είξεύρω ούτε δύναμαι νά τό άντιληφθώ, άλλ' η αύτοκράτειρα δέν είνε ή μόνη εστεμμένη γυνή ή όποια μού
προσέφερε τήν χε'.ρά της.
Τινές έσχον τήν άσύγγνωστον άναίδε αν νά διχδώσωσιν ότι ό πλοίαρχος Φίππς δέν προύχώρησεν όσον
έπρεπε νά προχωρήση κατά τήν διάρκειαν τής απο
στολής αύτού. θεωρώ λοιπόν καθήκον μου ν' άπολογηθώ δι ’ αύτόν καί νά τον αιτιολογήσω.
Τό σκάφος μα; εΰρίσκετο έν αρίστη καταστασει
καί έτοιμον καθ' όλα νά προβή είς τήν αποστολήν
αύτού. Άλλ' όταν έπεβάρυνα αύτό μέ τοσαύτην πο
σότητα δερμάτων καί μηρών άρκτων δεν ητο πλέον
δυνατόν νά προχωρήση βορειότερον. θά ήτο παραφρο
σύνη νά έχιχειρήση τό τοιούτον, διότι ήδη είχε καταστή ανίκανον νά παλαίση *ατχ τής τρικυμίας καί
κατά τών κινητών έκείνων όρέων τού πάγου άτινα χπαντώσιν είς τά άρκτικώτερχ πλάτη.
Πολλάκις κατόπιν ό πλοίαρχος έξέφρασε τήν δυσ-

τού Δημάρχου, τήν δε ημέραν κατα την οποίαν εγινε
τούτο τήν άπε·άλεσεν ήμ.έραν των άοκουδοοερμάτων.
Επίσης έξεδήλωσε διακαή πόθον ·,ά μάθτ, τόν τρόπον
κατά τόν όποιον ήουνήθην νά φονεύσω τοσας χιλιαοας
έξ αύτών άνευ κόπου καί χωρίς νά διατρέςω τόν ελά
χιστο·/ ίνδυνον. Τόσον δέ φιλοδοξεί νά μερισθή τήν
δόξαν τού κατορθώματος μου ώστε, καί ήλθομεν εις
διένεξιν μετ 'αύτού. έκτοτε δέ έκόψαμεν καί αυτόν τον
χαιρετισμόν. Έχει τήν τόλμην νά διατείνεται οτι
ήτο απρεπές ν’ άπατήσω τάς άρκτου, ένψ διετίλουν
ϋπο τήν σκέπη·/ τής δοράς μιας έξ αύτών, και προσ
θέτει οτι δέν υπάρχει άρκτος έν Εύρώπη τόσον τελεία
έκ φύσεως όσον αύτός είνε μεταξύ τών ανθρώπων.
Ήδη είνε εύγενής πατρίκιος, ώστε ή καλή μου
ανατροφή δέν μού επιτρέπει ν’ αμφισβητήσω τό ζήτη
μα μετά τή; εςοχότητός του.

τάτει μου ταύτη, ο.ότι έβεβαίουν ότι θά άνατρέψη όχι
Iμόνον τό φρούριον, άλλά καί ολόκληρον τήν πόλιν.

-Τέλος οί φοβοι των καθησύχασαν έν μέρει καί μού
επετράπη νά πυροβολήσω δι’ αύτού.
(Ακολουθεί)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ Π Ε ΡΙΠ Ε ΤΕ ΙΩ Ν
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(iΜίαν ημέραν καθ’ ήν ετοωγα τό λιτόν υ.ου γεύΙμα. οιεκοπην έκ τής άφίξεως ιθαγενών τινών, οί όποιοι
έσθμαίνοντες μοί είπον ότι ένας όνζιάμα, όλέων, κατέπρ-/ ο/ιγου τρία από
οραγια τής ποίμ-νης του
1
■σαθμ.ού τή; αποστολής καί μ.έ παρεκάλεσαν νά τούς
Βοηθήσω νά σκοτώσουν τό θηρίον. Έγώ δέν τούς έπίΙοτευα, διότι είχα τήν υπόνοιαν μή έπρόκειτο πάλιν
Γερι λύκου διότι ή κραυγή αύτή «λύκος» «λύκος» συχνά έξήρχετο άπό τά στόματα τών ιθαγενών άλλ’
■έπειοή ούτοι έπέμενον λέγοντες ότι πράγματι πρόκειτιι περί λέοντος απεφάσισα νά εξακριβώσω μόνος μου
τήν αλήθειαν. Άνήρτησα λοιπόν μίαν όερματίνην
Ιτσάντα έντός τής όποιας ύπήρχον όλα τά χρειώδη ε
ις κυνηγού σφαίρα·., σφαιρίδια, μία μάχαιρα κτλ.
*'· έπέρασα άπο -όνώμόν μου τό δίκανον τυφέκιόν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.
Γ®
υ, αφού προηγουμένως τό έγΐμισα μέ χαλυβδωμένας
Βΐς
τήν κορυφήν σφαίρας, καί ήκολούθησα τού; άνθρώΌ ήμέτερος βαρώνος υπερβάλλει καθ όλα τόν
ους.
βαρώνον Τ ό τ τ .— Ε ν μέρει α π ο τυ γ χ ά νει είς
Iκχ=ως ¡φθάσαμεν εις τό μ.έρος δπου έπιστεύετο
τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ία ν έπ ιχ είρ η σ ίν τ ο υ .— Π ίπ τει έκ ρτι είχε καταφύγει ό λέων τό μέρος έκεϊνο έκαλύπτετο
το ύτο υ ε ις τή ν δυσμ ένειαν το ύ Σ ο υ λ τά νο υ ,
C
Oπυκνοτάτων θαμνωδών συστάδων άοκετή; έκτάιως. έξηπλωμένων έν μέρει έπάνω καί κάτωθεν τών
ό σ τις δ ια τά ττει νά τό ν άποκεφαλίοω σιν. Έ κφ ε ύ γ ε ι, έπιβιβάζεται πλο ίου κα! μ εταβαίνει είς |Ιΐκλιμένων οχθών τού ποταμού Σβακόπ πλησίον της
/.βολής αύτού μετά τού Ομουτενα, ενός έκ τών παΈ ν ε τ ία ν .— Ή καταγω γή το ϋ β α ρ ύνο υ Τ ό τ τ
^εποτάμ ν του. Ύπεράνω τή; περί ής πρόκειται λόχμετά τ ιν ω ν λεπτομ ερ ειώ ν περί τώ ν γο νέω ν Ι«·,; ίχαν ήδη λάβει θέσιν μάχης πολλοί έκ τών ίθατ ο υ .— Ο Π ά π α ς άγαπα τά όοτρείδια — Τό
«νων, ών τινες ήσαν ώπλισμένοι μέ τυφέκια· άλλοι
έρω τικόν έπειοόδιον τ ο ΰ Πάπα I α γγανέλλη
ί είχαν είσδύσει έντός τής λόχμης, προσπαθούντες νά
γάλουν έξω τόν λέοντα.
Ό βαρώνος δε Τόττ πειράται, είς τά απομνημο
Επειδή όμως μού έφάνη ότι οί άνθρωποι αύτοί
νεύματα αύτού, νά κάμη ακριβώς τόσην έπίοειξιν διά
όϊν φοβισμένοι καί βραδύτατοι είς τάς κινήσεις των,
μίαν μόνην πράξι-, όσην άλλοι κατατρίψαντες όλο·/
άνεκάλεσα αμέσως καί ό ίδιος ακολουθούμενος ύφ'
αύτών τόν βίον είς περιηγήσ ις καί μελέτας ολοκλήρου
τής υδρογείου σφαίρας.
Όσον τό έπ' έμιί καί έά< έξεσφενδονςζόμην έκ
στόματος τηλεβόλου έξ Εύρώπης είς 'Ασίαν θά έκόμ- '/.μΤ
|ητο τοσουτον πυκνή καί περιπεπλεγμένη ώστε
παζον πολύ δλιγώτερον, άφ' όσον αύτός έκαυχήθη,
νά ύφέρπωμε ποδας καί χεϊρας διά νά διανοίξω
διότι έθεσε πύρ είς έν τουρκικόν τηλεβόλον.
P®
sov. Εις τοιαύτην τινά θέσιν έάν έτύχαινε νά πέσω
Καθ’ όσον ενθυμούμαι, λέγει τά ακόλουθα περί ['ϊνω et; τόν λέοντα δε·/θά έγλϋτωνα άπό τούς όνυτού περιβοήτςυ τούτου τηλεβόλου : «Οι Τούρκοι ε'.χον
του χωρίς νά λάβω ούτε στιγμής καιρόν χρός άμυτοποθετήσει κάτωθεν τού φρουρίου καί πλησίον τή.
πόλεως έπί τής όχθης τού Σιμόεντος, περιφήμου πο
IΟύτως ή χορεία μας έξηκολούθησεν έχί τινα ώραν
ταμού, παμ.μέγεθες δρειχάλκινο* τηλεβόλον δυνάμενον
Μ
Ο
ης. οτε εις τινων βημάτων απ' εμού άποστασιν
νά έκσφενδονίστ, μαρμαρίνην σφαίραν χιλίων εκατόν ΚΤ.ησεν έ'να; χαμηλός γρυλλισμός. ό όποιο; έκαμε
ένετικών λιτρών ^367 ¿κάδων περίπου)«.
. .
σκύλους μα; νά χώσουν τήν ούοάν είς τά σκέλη
«Είχον πολλήν διάθεσιν», λέγει, «να το ριψω, |W
>Χϊ; vi χρυ6β5ν
τών _τ:?νών ;αα; τβί{49ν_
άλλ' έπεθύμουν νά κρίνω πρώτον έάν_ ήτο τούτο ου- 1=
;! Σχεδόν άμέσως εκ τού αντίπεραν αέρους ήκόύσθη:
νατόν. Τό περί έμε πλήθος κατετρομαςεν επ', τη προι ·Γ\.Χ.ι..- ι- ι.. .·. .
.·«

ΛΕΩΝ

τω·/ κατάστασιν. Ό'λέω·/ δέν έβλήθη ύπό τών σφαι
ρών, άλλά μή τολμήσας νά προχωρήση είς τό ανοικτόν
μερο; απεσύρθη πάλι·/ εντός τής λόχμης κατόπιν τής
στιγμιαίας εκείνης έμφανίσεώς του.
Απεπειράθην και εκ δευτέρου νά έκτοτίσω τό
θηρίο» έκ τού άπροσπελάστου κρησφύγετού του.
Άλλ ' ό λέων δέν ήτο ποσώς διατεθειμ
ένο
υειμ.ε
νος νά
φύγη άπό τήν όχυράν του θέσιν, άφού εγνώριζε πλέον
ότι άμα έξέλθη τής λόχμης θά έμπεσ/, εις τήν ενεόραν
τών ιθαγενών. Ούχ ήττον καί διά δεκάτην φοράν έπεχείρησα νά τόν εκδιώξω πρός τήν περιοχήν τής λόχ
μης, όπου καί πάλιν έχαιρετίσθη ύπό των ιθαγενών με
άλλον συμπυροβολισμόν- Αλλά κα αύτός έπή-ε στά
χαμένα, ώσεί νά μή έκράτουν οί άνθρωποι εκείνοι τυ
φέκια, αλλά τίποτα σκουπόξυλα !
Κουρασμένος έκ τών άλ επαλλήλων κόπων καί
αηδιασμένο; είς μίγαν βαθμόν έκ του άδεξίου τρόπου
των ιθαγενών, έφυγα άπο τήν λόχμην καί υ.ετεβην
εις σ.ναντη ιν των ιθαγενών έπί τής όχθης, καί τους
έπρότεΐνα ν ’ άνταλλάξωμεν θέσεις, άλλ ’ εκείνοι δέν
έοέχθησαν.
Επειδή ομως ή ήμερα Ικλινεν ήδη είς τήν όύσιν
'/τ. χ.ίιω χ.ϊι τρ'.την Τ'.να αποττε'ραν
“η;,
*αί
αποτυχία πάλιν, νά έπανέλθω είς τό κατάλυχά

εις ο μερο; προτερον ειχομεν ερευνήσει, καί είμεθα είς
θέσιν σχετικως ελεύθερα·/ θάμνων αίφνιδ ως είδον τό/
λέοντα εις ολίγων βημάτων απόστασιν νά σπεύδη νά
χωθή εις τήν πυκνήν συστάδα.
Ητο ενα; κατάμαυρο; λέων, καί έκ τών μεγ'αλειτέρων, έξ όσων συνήντητα είς τήν Αφρικήν· άλλ' αί
κινήσει; του ήσαν τόσο·/ταχείαι, τόσον σιγηλαί, τόσον
μεγαλοπρεπείς* ώστε δεν μού έδόθη καιρός νά τόν πυ
ροβολήσω ή δ αν είχε·/αρχίσει ήδη νά είσδύη είς τό πυ
κνόν μέρος, ότε θα ήτο 30 βήματα μακράν μου.
11 σφαιρά μου τον έκτύπησεν είς τόν ώμον. Ό
λέων ανεπήδησεν καί στρανείς δια μιας έξώρμησε κατ'
έπάνω μου έκοάλλων τρομερόν βρυχηθμόν. Άλλά
φθάσας εις τινων βημάτων άπόσταιΐν έκάθησε κάτω
συσπειρωθεί; μέ τήν κεφαλήν του χωμένην είς τά έμπροσθινά του πόδια, ti; τχ,ν στιγμήν ά έσυρα τήν κυνηγετικην μου μαχαιοαν -.αι την επερασα απο του καρ
που της δεςιάς μου χειρός, καί έγονάτισα έπί τού ένός
ιμος νά δεχθώτήν προσβολήν του.
Ή
σ φοβεραί έκείναι αί στιγμαί, καί ή θέσις
ίσαν
μνυ 5ς·χως κρίσιμος. Ούχ ήττον ή παρουσία τού
πνεύματος μου ούδέ στιγμήν μέ άφησεν· διότι ήννόησα πράγματι ότι μόνον τελεία ψυχραιμία ή ύνατο

νά μέ σώσ , Ηχ ήδυνάμ.ηνά·/ ήθελα να γινω έπιθετίχος
άποάμυνόμενος. Δυστυχώς όμως ένεκα των παρεμβεβλ/,
μένων θάμνων καί τού κονιορτού έν ύπήγιιρεν πυκνόν
ή πλήττουσα το Ιοαφος όύρά τού λέοντος όεν ήδυνάμην
νά ιδώ τήν κεφαλήν του· το νά τόν σκοπεύσω δε
εις άλλο μέρος πλήν τής /εφαλής του ήτο καθαρά
τρέλλα.
Αλλ ’ έκει πού μέ τό όπλο·/ είς τόν ώμον έπετηρουν άγρυπνος πάσαν κίνησιν τού θηρίου, τούτο ώρμησεν α·.φ·.ιόίως έναν ίον μου.
Ρύιτε όμως διότ. όεν μέ είχ= παρατηρήσει εν μερει
κρυμμένον έντος υψηλών θάμνων, είτε διότι κακω;
υ-ελόγισε τήν άπόστασιν καθ ’ ήν στιγμήν συνεσπει
ρούτο οιά το πήδημα, ό λέων με αντ/παρηλθεν εις το
πλινρόν ·ατά τινα βήματα. Έγω τότε οεν έχαοα
καιρόν. 1 2 ; ήμην γονατισμένος έστράφην και ε;εκε
νωσα τήν οευτέραν κάνναν μου. Ή σφαίρα του κατεθριμμάτιια τελείως τόν ώμον. Άλλα οεν κατεπεσε.
’Κπήδησε τρ.την φοράν εναντίον μου αλλ ’ ευτυχώς
καί πάλιν ήουνήθην εγκαίρως να τον άποφυγω. ’(2
λέων έπέρασε εις άπόστασιν βραχιον.ς άπο το πλευρό
μου, καί έχώιη μυκωμενος εις .ήν οπισθίν λόχμην,
εντός της όποια; επειδή ταχεία επήρχετο η νυς οεν
έτόλμησα νά τόν καταδιώξω.
Τήν επομενην λιαν πρωί έξήλθομεν ολοι παλιν
εις άναζήτησιν τού πληγωμένου θηρίου, ταχέως ο’
εφθάσαμε* εις ήν θέσιν περίπου ύπελογίζομεν οτι διήλθε ιήν νύκτα. Ή ά/μος ήτ> πότισμά.η με άφθονον αιμα, ενψ οι ολόγυρα θοαυσμενοι θάμνοι επροδιοον οτι εκεί που θά είχε σωριασθή ό χεων καί εαει θα
απεπειράθη νά σταθή παλιν στά πόδια οιά να χωυη
πειο βαθύτερα εις τήν λόχμην. Ιίαραόόξως ό^ως ο
λέων δεν εΰρίσκετο ούδαμού. Κατά τ/,ν νύκτα φαίνε
ται άγέλη δλη λεόντων εκυνηγούσε καμηλοπαροαλεις,
τά ίχνη άνεμίχθησαν ούτως ώστε μάς ήτο δυσκολον
νά εύρωμεν καί ακολουθήσωμεν τά ίχνη τού πληγω
μένου λέοντος. Έο-εησε δέ νά παρέλθουν πολλαί ημέραι μέχρις ου τέλος ή εύρεσις τού πτώματος του λεοντος, τό οποίον ήτο εις κατάστασιν άποσυνθεσεως,
μάς εβεοαι σε πλέον περί του θανάτου του μαύρου
/ιοντος »

ΕΡΩΤΗ ΣΕΙΣ Κ Δ Ι Δ Υ Σ Ε ΙΣ
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Αί λύσεις τών έν τώ προηγούμενη φύλλω αινιγμάτων

Τοϋ Iου Τόμητριχόνγάλα
Τού ϊου Στόμαχος —
Στόμα
Τοϋ 3ου. Έγώ—
έώ.
Τας λύσεις ταύτος Ιστειλαν οί εξής :
θ/νάσης δάσχαλος, Α. Παπαθεοδώρου, Παράφρων, Ένα
τρελλο ιταπαδόπονλο. Τέρας ώραιότητος (ή δεν βά έλήφθη ή
επιστολήσας. η δεν Ο
ά έστειλα»ε δύο τουλάχιστον έχ χώ,
λύσεων ή τέλος θα τάς ¿στείλατε πολύ αργά), Π. Τσεχούρας, Τ Στααατόπουλος. Ε Χαραλάμπης. ΆΟ Σταβόπουλος. Επανήλύιν έχ Πατρών. έ Γιάγχος χαι ή Νίτσα, Μ
Δρίβας ιΔ·χομεθα Έχ τών σταλέ,των ύάχρησιμοποιησώμεν
ίσως τ.να (έραδύτερον. Στέλλετα., άν χ.ί ή δκύΟυνσίς σας
οεν είναι πλήρης·. ΨΛολι νη, Τά άδελφάχια. Μυγχάουζεν
(αχαταλληλον'Αποτυ/ών ύποψηφιος. Δέν μέ μέλλει |Π
ροθύμως), Ζαχαροφάγο; (Πώς όχι je« ήμπορουμεν δμως ποίν
τα ίδωμεν ν’ αναλάβωμεν τήν ύποχρέωσιν, ότι βά δημοσιευ
θοϋ»>. ού φροντίς '.πποχλειδη. ό χυριος Λοιπόν. Μαγχ/χ,,
τα μπελερί-ια τής όδοϋ Σχουιρα, Μιχροπανδρεμενη (δ λόγος
είναι óxt προετοιμάζ μεν χάποιαν χαινοτομιαν’ διά τούς συρ
μούς, τούς όποιους συντόμως χαί πάλιν θ’ άρχίσωμεν νά δημοσιεύωμενι, Παραπονιάρικο.
Τά δυ/ρα λαμβά·ουν διάχλήρ υ έχ μεν τών Άθηνώ- το
Παραπονιάρικο (Αί 8ύο Όρφχναι), έχ δέ τών έπαρν,ών ό
II, Τσιχούρας( Γιά τήν Πατρίδα),
Σήμερον προτείνονται πρός λύσιν τά εξής.
Ιο ν — Τ οϋ Ν υ Κ τό
2 θν

- Γό ε ν μου φ ε ρ ' ΰποθεοιν τό άλλο εύω δίσν
Τό όλον φέρει δαχρυα καί θλίβει τή ν καρδίαν
3ον
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Δώ:α βάΟ
οβοϋν διά χλήρου βι6λ α, £ν όίά τούς λντας τών
Άβην όνχαι £, ό.ά τούς λυτας τών επαρχιών .ής κληρώ
σει»; μετέχουν οι οτέλλοντες τούλάχχιστον δύοέχ τών Λύσεων.
Ο ύδεμια λύ σ ις ε ίν ε δ έκτη, ά ν δέν φερι^ έ π ι κεκολλημένον έπι το ϋ φακεχλου τό κά τω θεν τω ν
σελίδω ν 4ης καί 5ηε τετρ α γ ω νίδ ιο ν, το φέρον τόν
α ΰξο ντα αριθμόν το ϋ φ ύ λ λ ο υ .
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Έ π ίχΛ η σις α ν χ ο ϋ π ρ ό ς ζ η ν ά ιχ α ιο σ ύ *

