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II ΛΚΕΡΛΙΟΓΗΣ ΥΨΟΥΣΑ

(ΤΠΟ Σ. ΒΙΛΔΚΡΟΤ.)

’Ιωάννης ό Κοδμανός, ό έκ της χειραμα- 
ξίου μνήμης, είχεν αδελφόν, κατοικοΰντα εις 
τήν Γαλλίαν, όστις άπό καιροΰ εις καιρόν 
επεμπεν εις τόν αδελφόν του, τόν Ίωάννην, 
γαλλικάς πραγματείας. Ό ’Ιωάννης όμως, 
εμπορευόμενος κυρίως μετά τής Τωσσίας, 
δέν έκαλογνώριζεν αύτάς καί επομένως τάς 
επεμπεν εις της αδελφής του, τής Κ. Χάνλυ, 
όπου ήμην ύπάλ?^ηλος, διά νά πωλώνται. 
Ώς έκ τούτου απέκτησα πολλήν πείραν τών 
γαλλικών πραγματειών, δέν είναι δέ κενο
δοξία μου άν είπω ό'τι εγεινα κριτής αυτών 
καλλήτερος ή όσον οί εμπορευόμενοι άγγλι- 
κάς πραγματείας έπεθύμουν πρός εμέ νά 
ήναι.

Ημέραν τινά Κύριός τις, Ά λλάν Μελβιλ 
καλούμενος, ήλθεν εις Βοστώνην φέρων μεΟ’ 
έαυτοΰ πραγματείας γαλλικάς, αξίας 30000  
ταλλήρων, τάς οποίας έπεθύμει νά πώληση 
όλας όμοΰ έφ’ άπαξ. Συνίσταντο εις μέτα- 
ξαν, μεταξωτά, χορδάς μουσικών οργάνων, 
κλωστάς, σειρήτια, χειρόκτια, σάλια και 
λοιπά φαντασίας μάλλον ή χρησιμότητος 
εί'δη. Έπισκεφθείς αυτά ένόησα ότι αί τιμαί 
των ήσαν άπό δέκα έως δεκαπέντε ή και εί
κοσι τοΐς εκατόν κατώτεραι τών ύπό τοΰ 
Κοδμανοΰ έκ Γαλλίας πεμπομένων καί επο
μένως ότι αρκετά ήθελον κερδήσει άν ήγό- 
ραζον αύτάς. Πλήν τό κατάστημά μου δέν 
έχώρει τάς πραγματείας ταύτας και ού'τε 
χρήματα μου έπερίσσευον διά νά αγοράσω 
αύτάς.

Τήν έπαύριον ή τήν τρίτην ημέραν, ίστά- 
μενος μετά τίνος κυρίου παρά τήν όδόν, έ- 
ξέφρασα τήν λύπην μου ότι δέν ειχον 30000  
τάλ. διά νά αγοράσω μερίδα πραγματειών 
έκ της όποιας εβλεπον αρκετά κέρδη. «Ά - 
φοΰ εχει ούτως» μοί ειπεν, «ιδού αντίκρυ ό 
έκατομμυριοΰχος Γ. Γραίης, όστις είναι 
πρόθυμος νά κερδήση. Ά ν  θέλης έλθέ νά σέ 
είσάξω εις αύτόν έπί τη συμφωνία όμως 
νά φέρης τάς πραγματείας και νά τάς έκθε
σης εις τό εύρύχωρόν μου κτήμα και άντι

ενοικίου νά μοι δώσης τό τρίτον τοΰ κέρδους, 
εις δέ τόν Κ. Γραίην τό έτερον τρίτον. Τό 
κατάστημά σου δέν είναι κατάλληλον διά 
τοιαύτην έκθεσιν.»

«Καλά» τώ άπεκρίθην, «ύπάγωμεν εις 
τοΰ Κ. Γραίη.» Αμέσως έκινήσαμεν, εγώ 
δέ κατά πρώτον έπί ζωής μου εύρέθην τότε 
εις τοΰ μεγαλεμπόρου εκείνου. Άφοΰ έξέθη- 
κα εϊς αύτόν τήν γνώμην μου περί τών 
πραγματειών τάς οποίας έπεθύμουν ν’ άγο- 
ράσω καί τώ ειπον ότι ήλπιζον έντός εξή
κοντα ήμερών νά έκκαθαρισθώσι τά πάντα, 
προσέφερον εις αύτόν τό τρίτον τών κερδών 
άν μέ εύκόλυνε τά χρήματα, τά όποια θά έ- 
πληρώνοντο δέκα ημέρας μετά τήν παραλα
βήν τών πραγματειών.

« Ά ,  σείς οί νέοι » μοί είπεν, « τρέχετε 
πολύ, καί εγώ δέν εννοώ νά ρίψω χρήματα 
άδήλως.» «Ώ, Κύριε,» τώ άπήντησα, « εχω 
πεποίθησιν ότι δέν θά προκύψη καμμία ζη
μία » καί έπανέλαβον τούς λόγους τούς στη
ρίζοντας ταύτην τήν γνώμην μου. Ό κύριος 
όστις μέ είσήγαγεν είπεν ότι καί αύτός μοί 
προσέφερε τό κτήμά του, καί ότι δέν αμφέ
βαλλε νά μέ έμπιστευθή μέ όποιανδήποτε 
πραγματειών ποσότητα.

« Καλά », ειπεν ό Κ. Γραίης, « άφοΰ ό νέος 
εχει τόσην εμπιστοσύνην εϊς τήν καλήν εκ- 
βασιν τής έπιχειρήσεως, θά τόν δοκιμάσω. ». 
Στραφείς δέ πρός εμέ «Πότε, κύριε» μοί είπε, 
«θά σοΰ χρειασθώσι τά χρήματα;» «Μετά 
δέκα ημέρας » τώ άπήντησα, « Καλά,» ειπεν, 
εχεις τόν λόγον μου.»

Άναχωρήσας έκ τοΰ Κ. Γραίη έπορεύθην 
πρός τόν Μελβιλ μετά τοΰ οποίου έτελείωσα 
τάς συμφωνίας, τήν δέ έπομένην πρωίαν πα- 
ρέλαβεν τάς πραγματείας, ειδοποίησα, καί, 
έξέθηκα αύτάς αύθημερόν εις πώλησιν.

Πλήν δέν ήμην έγώ ό μόνος όστις έπεθύ- 
μησα νά αγοράσω τάς πραγματείας έκείνας, 
οί άλλοι έμποροι όμως ήλπιζον, μακροκαι- 
ροΰντες νά λάβο^σιν αύτάς εύφθηνότερα,ό'Οεν 
καί δυσαρεστηθέντες εναντίον μου διέσπξ',-



ραν τήν φήμην δτι τάς ήγόρασα πολύ ακρι
βά, τό όποιον εμαθε καί ό Κ. Γραίης. Ά λ λ ’ 
οί άγορασταί ήρχισαν νά συρρέωσι τόσοι ώ
στε ήναγκάσθην νά μεταχειρισθώ έκτακτους 
υπαλλήλους. Άρκεΐ νά είπω δτι έντός πέντε 
ήμερων πάντα εΤχον πωληθή, έκτός τριών 
κιβωτίων τά όποια έκράτησα διά λογαρια
σμόν μου. Είς τό τέλος τής έβδομάδος είχον 
συνάξει τά χρήματα, καί πορευθείς άμέ
σως έπλήρωσα τόν Κ. Μελβίλ, ήτοίμασα δέ 
καί γραμμάτιον παραλαβής διά τό έν τρίτον 
τοΰ κέρδους, ήτοι τάλληρα 1 ,875 , δπως τό 
ύπογράψη ό Κ. Γραίη.

Τήν έπομένην ήμέραν, ήτις ήτο ή έννάτη 
άπό τής άγορας, ΐδών τόν Κ. Γραίην πορευ- 
όμενον εις τό γραφεΐόν του, ελαβον τό γραμ
μάτιον τό όποιον είχον ετοιμάσει καί τά 
1875  τάλ. καί έπήγα διά νά τόν έξαφνιάσω. 
Όταν εφθασα εις τό γραφεΐόν του δμως άν
τί, ώς ήλπιζον, νά μέ ύποδεχθή εύμενώς 
έκεΐνος οΰτε καν έστράφη πρός εμέ, άλλ’ 
έκ τοΰ μέσου τών υπαλλήλων του « Ά ,  
νέε,» μοί είπε, « δέν έκαμα διόλου καλά νά 
λάβω μέρος εις τήν άγοράν σου ένεκα τής 
οποίας λέγουν δτι πολλά χρήματα Οά χα- 
Οοΰν έκτός τούτου σήμερον είναι έννάτη ή
μέρα ένώ σύ μοί εΤπας μετά δέκα, ώστε σήμε
ρον δέν έχω ούτε λεπτόν νά σοί δώσω. Έλθέ 
αύριον νά σοί δώσω τά χρήματα, τώρα δμως 
άφησέ με διότι έχω πολλήν έργασίαν.» 
«Πριν ήάφίσω τό κατάστημά σας, Κ.. Γραίη,» 
τώ είπον « Οά σδς παρακαλέσω νά ύπογρά- 
ψητε τοΰτο τό γραμμάτιον.» « Νέε, μοί ά- 
πήντησε,«δέν έμπορώ νά υπογράψω γραμμά
τια έως αύριον.» «Καλά,» τώ είπον. «Κ. 
Γραίη, νά μέ συγχωρής, άλλ’ έγώ δέν θ’ ά- 
φίσω τό κατάστημά σας άν δέν ύπογράψητε 
τοΰτο τό γραμμάτιον.» «Άνωφελώς στέκεις, 
νέε, δέν ύπογράφω χαρτία. » « Ά λ λ ά  Κ. 
Γραίη» τώ είπον πάλιν, «ούτε καν τό βλέμ
μα δέν ^ίπτεται έπ’ αύτοΰ ;» «Μ’ έπολυζά- 
λισες! έχω δύο πλοΐα νά άποστείλω  σήμε
ρον τό άπόγεϋμα» είπε καί έκτείνας τήν χεΐ- 
ρά του έλαβε τό γραμμάτιον, τό όποιον ήρ- 
χισε ν’ άναγινώσκη μεγαλοφώνως. «Έλα- 
βον παρά τοΰ Κ. Σ. Βιλδέρου . . . .  τί έλα- 
βον;» είπε καί ήτο έτοιμος νά μοί έπιστρέ- 
ψη τό γραμμάτιον, άλλ’ έγώ «άναγνώσατε 
Κ. Γραίη,» τώ είπον, «άναγνώσατε.» «Έλα- 
€ον παρά τοΰ Κ. Σ. Βιλδέρου 1875  τάλ. 
£ντα τό εις έμέ άνήκον μέρος τοΰ κέρδους

. . . .  I, ε.» «Ναί, Κύριε, έπώλησα δλας τά*· 
πραγματείας, έκτός τριών κιβωτίων τά ό' 
ποια κρατώ διά λ]μόν μου, καί ιδού τά χρή
ματα,» είπον έγχειρίζων αύτά εις τινα υ
πάλληλον διά νά τά αρίθμηση. «Τί;» είπεν 
ό Κ. Γραίης, «καί δέν θέλεις αύριον /ρή
ματα;» «Όχι, κύριε,» τώ άπήντησα, «έ
πώλησα τάς πραγματείας τοΐς μετρητοΐς, 
έπλήρωσα τόν έμπορον, καί σας έφερον τό 
τρίτον τοΰ κέρδους.» «Καί δέν έχεις πλέον 
άνάγκην χρημάτων ;» «Όχι, Κύριε, πάντα 
ώς βλέπετε ωκονομήθησαν.» «Κοπιάσατε, 
Κ. Βίλδερε είς τό ιδιαίτερόν μου γραφεΐον. 
Ήλθετε ποτέ εις τό χωρίον μας;» «Όχι, 
Κύριε,» τώ άπεκρίθην «πλήν σας παρακα
λώ υπογράψατε τό γραμμάτιον έπειδή πρό
κειται νά μεταβώ καί άλλου. » «Καλά» εί
πε, «πλήν έλθέ νά καΟήσης μίαν έβδομάδα 
μαζύ μας, καί νά σέ συστήσω εις τήν οίκο- 
γένειάν μου. » Εύχαριστήσας τότε αύτόν 
ελαβον ύπογεγραμμένον τό γραμμάτιον καί 
άνεχώρησα.

’Ολίγον μετά ταΰτα καιρόν μέ έξέπληξεν 
ό Κ. Γραίης προτείνας έξαφνα είς έμέ νά 
γίνω διευθυντής τών έν Ευρώπη ύποθέσεών 
του. Λαβών τήν άδειαν τής μητρός μου ά
νεχώρησα έπί τοΰ πλοίου ’Ελισάβετ. Χωρίς 
δέ νά πολυλογώ λέγω δτι πριν ή συμπλη- 
ρωθή ετος τής είς Ευρώπην άφίξεώς μου ει- 
χον ύπέρ τούς χιλίους διακοσίους άνθρώ- 
πους είς τήν υπηρεσίαν μου καί έφόρτωσα 
πραγματείας πολλών εκατομμυρίων φράγ
κων. , 1/

Α  ΙΝΔΟΚΌΚΚΙΝΟΝ Ί Ι  ΚΑΡΜΙΝΙΟΧ.

Άφοΰ τά έπί τοΰ κάκτου ζώντα ζωύφια 
συναχθώσι καί φονευθώσι ξηραίνονται καί 
μεταφερόμενα τά μέν πωλοΰνται ύπό τό ό
νομα κρεμίζιον (1) τά δέ μεταποιούνται είς 
λαμπρόν τι καί θελκτικόν έρυθροΰν χρώμα 
τό όποιον δνομάζεται ξενικώς καρμίνιον 
(carmine) ί ν δ οκό κ κ ι ν ο ν. Πρώτος δστις ά- 
νεκάλυψε τήν κατασκευήν του λέγεται 
φραγκισκανός τις μοναχός, ζών περί τά μέ
σα τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος, τρόπος δέ 
τις τής κατασκευής του έδημοσιεύθη ύπό 
τοΰ Όμβεργίου τό 1656. Άπό τής έποχής 
τής εύρέσεώς της ή βαφική αυτη ουσία χα-

( \)  Σ ί λ Ι ;  2 5 .

τέστη περιζήτητος, καί δικαίως, καθότι ύ-' 
περβαίνει άπάσας τάς έρυθρας ού μόνον κα-, 
τά τήν λαμπρότητα άλλά καί κατά τήν λε
πτότητα* χρησιμεύει δέ είς πολλάς βιομη- 
χανικάς έργασίας, καί είναι άπαραίτητος είς 
τήν ζωγραφικήν. Διά ταύτης προσέτι βά- 
φουσι τάς παρειάς οί έν θεάτροις ύποκριταί 
ώς καί πολλαί κυρίαι αί όποΐαι ζητοΰσι νά 
έχωσιν έπί τοΰ προσώπου των τό τής νεότη- 
τος χρώμα. Κατασκευάζεται δέ ή χρωματι- 
στική ύλη ουτω πως. Κοπανίζεται καλώς 
τ3 κρεμίζιον έωσοΰ γείνη λεπτή κόνις· είς 
ταύτην προστίθεται άνθρακικόν άλας σόδας 
(carbonate de sode) καί βράζεται άργά καί 
προσεκτικώς. Άφοΰ βράση καταβιβάζεται ά
πό τό πΰρ καί προστίθεται είς αύτό άδύνα- 
τόν τι οξύ, το όποιον καθιστα λαμπρότατον 
τό τοΰ ύγροΰ χρώμα.. Άφοΰ τό κρεμίζιον 
κατακαθίση είς τόν βυθόν τοΰ άγγείου, τό
τε τό κεχρωματισμένον ύγρόν μεταφέρεται 
είς άλλο άγγεΐον καί τίθεται πάλιν έπί τοΰ 
πυρός. Διά νά κατακαθίση δέ καί ή χρωμα- 
τίζουσα τό ύγρόν ύλη καί χωρισθή ούτως 
άπ’ αύτοΰ προστίθεται προετοιμασμένη τις  
ψαρόκολλα, ώς έκ τής όποιας προσθέσεως 
ταχέως κατακάθεται ή χρωματιστική ούσία 
καί τότε τό έπιπολάζον ύγρόν ώς άχρηστον 
χύνεται, τό δέ κατακάθισμα, τό όποιον είναι 
τό καρμίνιον, στραγγίζεται διά λεπτοΰ τί
νος ύφάσματος. Σημειωτέον έν τούτοις δτι 
κατά τάς διαφόρους χώρας δπου κατασκευ
άζεται ό τρόπος τής κατασκευής είναι κά
πως διάφορος, αί δέ έν χρήσει μέθοδοι καί 
τά ύλικά κρατούνται μυστικά ύπό τών κα
τασκευαστών καί μεταξύ των.

Ό Humphrey Davy διηγείται τό εξής ά- 
στεΐον συμβάν. Ά γ γ λ ο ς  τις βιομήχανος 
γινώσκων δτι τό έν Γαλλία κατασκευαζό- 
μενον καρμίνιον είναι καλλίτερον τοΰ άγ- 
γλικοΰ, μετέβη εις Λυών, δπου ήτο περίφη
μος τις κατασκευαστής, καί συνεφώνησε νά 
τώ δώση 1000  λίρας διά νά τόν διδάξη τόν 
ίδικόν του τρόπον, Ό Γάλλος λοιπόν λα
βών τάς χιλίας λίρας τώ έδειξε κατά λε- 
πτώς τήν μέθοδόν του καί κατεσκεύασεν έ- 
νώπιόν του χρώμα λαμπρότα,τον. Ό Ά γ 
γλος δμως έμεινεν έκπεπληγμένος ίδών ά- 
παράλλακτον τήν ίδικήν του μέθοδον. Τότε 
ήρχισε νά παραπονήται κατά τοΰ Γάλλου 
ώς κρύψαντος μέρος τοΰ τρόπου του, ό άν
θρωπος δμως τόν έβεβαίωσε τό έναντίον καί

τόν προσεκάλεσε νά έπαναλάβη ό ίδιος τήν 
δοκιμήν. Τούτου γενομένου ό Ά γ γ λ ο ς  έ- 
ξήτασε καλώς τό νερόν καί δλα τά άναγκαΐς 
ύλικά, μή εύρών δέ καμμίαν διαφοράν άνε- 
φώνησεν «έχασα τόν καιρόν καί τά χρή
ματά μου· πρέπει ό άήρ τής ’Α γγλίας νά 
μή έπιτρέπη καλόν καρμίνιον.» «Πρόσεξον» 
ειπεν ό Γάλλος, «τί καιρός είναι τόρα;» 
«Λαμπρά καί ηλιοφώτιστος ήμέρα» άπήν- 
τησεν ό Ά γγλο ς. «Κατά τοιαύτας ήμέρας 
κατασκευάζω τό χρώμά μου· είς ήμέρας 
σκοτεινάς δέν έπιτυγχάνω* σέ συμβου7νεύω 
λοιπόν καί σύ είς τοιαύτας ήμέρας νά τό 
κατασκευάζης.» « Θά τό πράξω» ειπεν ό 
Ά γγλο ς, «άλλά φοβοΰμαι μήπως κατα
σκευάζω πολλά, όλίγον έν Λονδίνω. »

Πωλείται δέ τό χρώμα τοΰτο είτε είς κό- 
νιν. είτε είς τεμάχια· διά σκοπόν καλλωπι
σμού τίθεται είς μικρά άγγεΐα, διά δέ ζω
γράφους ζωγραφίζοντας μέ νεροχρώματα 
μετασχηματίζεται είς πλακίδια. Έκαστον 
δράμεον άρίστης ποιότητάς του τιμαται ύ
πέρ τήν μίαν λίραν. Είς έλαιοχρώματα δ
μως, άν καί δίδη είς νεογεγραμμένας εικό
νας τόσην ζωηρότητα ώστε οΰτε είς τάς si- 
κόνας τοΰ 'Ραφαήλου άπανταται, ταχέως 
χάνει τήν δύναμίν του ταύτην. Ώς έκ τούτου 
λοιπόν σήμερον οί ζωγράφοι σπανίως με
ταχειρίζονται αύτό μόνον κυρίως μιγνύου- 
σιν αύτό μέ χρώματα έχοντα μεταλλικήν 
γένεσιν -καί είς άναλογίας ΐνα μή γίνηται 
άφαντον.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΑΣ.

Ή έν Βοστώνη τής Αμερικής έκδιδομένη 
έφημερίς « Post, » συμπληρώσασα τό τεσσα
ρακοστόν έτος τϋς ύπάρξεώς της καί έπιθεω- 
ροΰσα τήν ζωήν καί τούς καιρούς της λέγει. 
« Ότε ό πρώτος ήμών άριΟμός τήν 29ην Νο
εμβρίου 1831  έξεδίδετο τό μέγιστον τών άν- 
τιτύπων ποσόν τό όποιον τό τ α χ ύ  μας πιε- 
στήριον έτύπωνεν ήσαν τριακόσια τήν ώραν 
σήμερον αί μηχαναί μας τυπώνουσιν είκοσιν 
εως τριάκοντα χιλιάδας! Ή διαφορά αυτη είς 
τήν ευκολίαν τών μηχανικών έργασιών είναι 
τ ύ π ο ς  τής μεγάλης μεταβολής ήτις έλαβε 
χώραν είς δλα τής βιομηχανίας μας τά εί
δη.» Τοΰτο άληΟεύει ούχί μόνον διά τήν Ά -



μερικήν άλλά δι’ δλους τούς τόπους. Παν
τού το πιεστήριον τοΰ τυπογράφου δύναται 
νά θεωρηθή ώς τ ύ π ο ς  της είς τήν χώραν 
έκείνην γενομένης βιομηχανικής μεταβολή;. 
Η μεταβολή αυτη έν Ευρώπη καί ’Αμερική 
είναι καταπληκτική, ας παρηγορώμεΟα δέ 
δτι καί παρ’ ήμΐν ήρχισεν ήδη κίνησις ούχ’ 
ή τυχοΰσα προς βιομηχανικά εργα. Ή χρή- 
σις τοΰ άτμοΰ ώσημέραι γίνεται καί παρ’ 
ήμΐν κοινοτέρα· χυτήρια δέ καί μηχανουργεία 
πρός κατασκευήν μικρών μηχανών ήρχισαν 
ήδη είς πολλά μέρη νά ίδρύωνται· εσχάτως

μάλιστα καί αυτός ό ΙΙειραιεύς 'Ύ\ τείνει νά 
λάβη δψιν βιομηχανικής πόλεως. ’Ας έλπί- 
σωμεν λοιπόν δτι καί ό τόπος μας, δστις άλ
λοτε εστελλεν είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου 
έκ τών προϊόντων τής βιομηχανίας του, δέν 
0’ άργήση νά προμηθεύη τήν ’Ανατολήν του
λάχιστον άπό είδη τινα καλλήτερα καίεύθη- 
νότερα τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένων.

(I) Τό έν ΓΙειραιεΓ χυτήριον και μηχανουργεΐον τοΰ Κ. 
Γ. Βασιλειάοου αγγέλλει τήν κατασκευήν και πώλησιν πολ- 
λ&ν μηγαν&ν, άταομτν/αν&ν και έλαίοπιειτηρίων τελείων, 
περ’ι τών όποιων άκρι£εΤ; πληροφορία; ίύναται νά οώαη ό 
ένταΟθα ανταποκριτής τοϋ καταστήματος Θ. Παράσ/ου.

ΗΨΑΙΣΊΤΑ (*) 

ΒΕΣΟΥΒΙΟΝ.

Λεκα περίπου μίλια (άγγλ.) πρός άνατο- 
λας τής Νεαπόλεως, έν μέσω μεγάλης καί 
καλώς καλλιεργημένης πεδιάδος ύψοΰται τό 
ορος Βεσουβιον, φέρον έπί μιας βάσεως κο- 
ρυφας ουο. Κατά τοΰτο τό Βεσουβιον ομοιά
ζει μέ τόν Παρνασσόν. Ή μία τών κορυφών

του, Σόμμα καλουμένη, θεωρείται κοινώς ώς 
τό Βεσουβιον τοΰ Στράβωνος καί λοιπών αρ
χαίων συγγραφέων ή δέ άλλη, ήτις σήμερον 
είναι υψηλότερα, φέρει τον κρατήρα τοΰ ή-

( ) Έ ν  σελ. 2 8  κ ατά  παραο :·ομ ήν έγράατι "Ετνα άντί 
A t t v a .

οαιστίου, δστις σχεοόν άοιακοπως καπνίζει. 
Το ορος εχει υψος 3,900 ποδών υπέρ τήν έ- 
πιφάνειαν τής θαλάσσης, καί δύναται τις ν’ 
άναβή είς αύτό διά τριών διαφόρων οδών. Αί 
οδοί όμως αύται είναι πολύ δύσκολοι, έπειδή 
τό όχήμα τοΰ δρους είναι κωνικόν καί όλι- 
σΟηράή κατακαλύπτουσα αύτάς τέφρα. Όταν 
τό Βεσούβιον δέν ήναι είς κατάστασίν έκρή- 
ξεως ό πλησιάζων αυτό ούδένα αισθάνεται 
φόβον έπειδή περί τά δύο τρίτα τοΰ ύψους 
του είναι καλλιεργημένα καί μόνον ή κορυ
φή του φαίνεται γυμνή. Έπί τής λάβας, ήτις 
κατά καιρούς έξελθοΰσα έκ τών κρατήρων του 
έξηπλώθη έν τή πεδιάδι καί παρά τήν θάλασ
σαν, είν’ έκτισμέναι οίκίαι, χωρία καί πόλεις 
Ιχουσαι περί αύτάς κήπους αμπελώνας καί 
άγρούς έν άνθηρα καταστάσει· πλήν ό έπι- 
σκεπτόμενος τήν Οέσιν δέν δύναται ν’ άπο- 
φύγη τήν λύπην άμα ώς ένθυμηθή δτι ύπ’ 
αύτά είναι τεΟραμμέναι πόλεις καί χωρία, 
είναι κεκαλυμμένοι κήποι καί αγροί, οίτινες 
άλλοτε ήσαν ανθηρότατοι. To Portici είν’ έκ- 
τισμένον έπί τοΰ άρχαίου Ηρακλείου, τά δέ 
περίχωρά του έπί τής 'Ρεσίνης· ολίγον δέ ά- 
ποτέρω κεϊται ή δυστυχής Πομπηία είς τάς 
οδούς τής όποιας μετά δεκαοκτώ σχεδόν αι
ώνων ανυπαρξίαν σήμερον περιπατεΐ πάλιν ό 
έκπεπληγμένος περιηγητής! Έπί τών ή με
ρών τοΰ Στράβωνος (10 Μετά Χρ.) τό ορος 
έΟεωρεΐτο ώς κατασβεσθέν πλέον, καθότι 
μόνον έκ τής τεφρώδους όψεως τής κορυφής 
του καί τών αίΟαλωδών κατά τήν γρόαν πε-■ /ν-1
τρων έτεκμαίρετο δτι τό χωρίον έκαιετο πρό 
τερον καί είχε κρατήρας πυρός « σβεσθήναι 
δέ έπιλιπούσης τής ΰλης.» (1) Είχον λοιπόν 
έξαλειφΟή παντελώς πλέον έκ τής μνήμης 
τών άνθρώπων τά κατά τάς εκρήξεις τοΰ 
Βεσουβίου δτε αίφνης, τό 79 Μετά Χριστόν 
ετος, τό όποιον ήτο καί πρώτον τής βασιλεί
ας τοΰ Τίτου, εκρηξις τρομερά έπλήρωσε τήν 
ατμόσφαιραν μέ νέφη έκ τέφρας, φΟασάσης 
μέχρι τής Μικρασίας καί τής Αίγύπτου! έξε- 
τόςευσε πλήθος.λίθων, καί τόση έκ τοΰ ορούς 
έξέρευσε λάβα ώστε τό Ηράκλειον, ή Στα- 
βία καί ή Πομπηία κατεχώθησαν καθ’ ολο
κληρίαν. Εις ταύτην τήν εκρηξιν άπέθανε καί 
ό ιστορικός Πλίνιος ό πρεσβύτερος, πεσών 
θύμα τής φιλανθρωπίας καί τής πρός τήν έ- 
'πιστήμην αγάπης του.

(η Στ-ιάο. jjtSX. ϊ. 8.

Έκτοτε έκρήξεις τοΰ Βεσουβίου μνημονεύ' 
ονται σχεδόν περί τάς πεντήκοντα, ών τρο- 
μερωτάτη λέγεται ή κατά τό 1G31 συμβασα. 
«Άναφέρεται,» λέγει ό καθηγητής Παλμιέ- 
ρης. « δτι 4000 άνθρωποι καί 6000 ζώα 
κατ’ αύτήν άπέθανον. Τρεις έκατονταετηρί- 
δες ειχον παρέλΟει άφότου τό ορος έφαίνετο 
δλως δι’ δλου σβεσΟέν· χόρτος είχε φυτρώ
σει πλέον καί έπ’ αύτοΰ τοΰ κρατήρος, οί δέ 
ποιμένες άφόβως ώδήγουν τά πρόβατά των 
έκεΐ. Καταληφθέντες λοιπόν αίφνης πολλοί 
έκρημνίσΟησαν είς τήν άβυσσον, ήτις ύπό 
τούς πόδας των ήνοίχθη, πολλοί έπνίγησαν 
ή έτάφησαν έντός τοΰ πυρίνου γεύματος, καί 
άλλοι κατεστράφησαν ύπό τών πεπυρακτω- 
μένων λίθων, οίτινες έξήρχοντο άπό τήν κο
ρυφήν καί τά άλλα άνοιχθέντα τοΰ ήφαιστίου 
στόματα.»

Μετά τήν φοβεράν τοΰ 1631 εκρηξιν έ- 
πηκολούΟησαν πολλαί ακόμη μεγάλαι, μία 
τών όποιων είναι καί ή κατά τό παρόν έ'τος 
συμβασα. « Κατά τάς ίσχυράς κεντρικάς ε
κρήξεις » λΊγει ό αύτός καθηγητής Παλμιέ- 
ρης, δστις μετά άκριβείας παρετήρησε τήν 
έφετεινήν « μεγάλα χάσματα συνήθως ανοί
γονται έκ τών οποίων έξέρχεται ύλη, ώς άπό 
τόσα στόματα, ών τά χαμηλότερα είναι καί 
τά κινδυνωδέστατα. Τοΰτο συνέβη καί κατά 
τήν παροΰσαν εκρηξιν. Τήν νύκτα τής 14)26  
άπριλίου, κατά τήν Οέσιν Άτριο δέλ καβ άλ
λο, έν τώ μεγάλα» χάσματι, τό όποιον πριν 
είχε γείνει, ήνοίχθη στόμα. Ώς έκ τοΰ ανοίγ
ματος δέ τούτου έσχηματίσθη είς τήν θέσιν 
έκείνην λόφος τιςόμοιάζων μέ σειράν μικρών 
όρέων κάτωθεν τών οποίων ερρεενή λάβα τα
χέως, ώς ποταμός πύρινος, ένώ έκ τοΰ κεν- 
τρικοΰ κρατήρος έξήρχοντο άοιακόπως καί 
μετά μεγίστης ορμής λάβα, καπνός, τέφρα, 
καί άλλα τοΰ ήφαιστίου γεννήματα, ύψού- 
μενα 1500 μέτρα, καί τό ορος τρομερώς έ- 
μυκατο. Έπί πολλάς ήμέρας έξήρχετο λάβα 
καί έκ τών εννέα νέων κρατήρων οί όποιοι 
κατά τήν παροΰσαν εκρηξιν είς διάφορα μέρη 
τοΰ δρους ήνοίχθησαν. Άφοΰ δέ έπαυσεν ή 
λάβα τό ορος έξηκολούθει έκπέμπον τέφραν 
καί έλαφροπέτρας καί ακόμη έμηκατο. Μετά 
ταΰτα δμως έπαυσε καί μηκώμενον ή δέ βρο
χή τής τέφρας ήλαττώθη. Ακολούθως έπήλ- 
0ον φοβεραί καταιγίδες, αίτινες κοινώς είναι 
έπικίνδυνοι, διότι παράγουσα', μεγάλους χει- 
μάρους, καταβιβάζουσαι τχς τέφρας καί τά,'



έλαφροπέτρας αί'τινες έκάλυπτον τό όρος 
συμπληροΰσιν ουτω τό εργον της καταστρο
φής τό όποιον ή λάβα άρχιζε».. Τοιοΰτόν τι 
συνέβη καί κατά τήν εκρηξιν τοΰ 16 3 1 . Ή 
πριν λοιπόν ωραία περί τό Βεσούβιον χώρα 
σήμερον είναι κατηρημωμένη, ή δέ συγκο
μιδή τοΰ έτους κατεστράφη καθ’ ολοκλη
ρίαν.

Διαρκούσης τής τελευταίας ταύτης έκρή- 
ξεως διεδόθη ότι ό κρατήρ τοΰ Βεσουβίου 
είχε καταντήσει στήλη ηλεκτρική καί ότι 
ήτο κίνδυνος μήπως σεισμός τις ισχυρός 
καταστρέψη τήν Νεάπολιν έκ θεμελίων. Ή 
φήμη εκείνη ήτο υπερβολική, πλήν καί τά 
ηλεκτρικά ρεύματα τά αναπτυσσόμενα έν τώ 
ήφαιστίω ήσαν ισχυρότατα. Τό τοιοΰτον δέν 
παρατηρεΐται είς όλας τάς Εκρήξεις. Κατά 
τήν τελευταίαν έν τούτοις ό καθηγητής πα- 
ρετήρησε πολλάς άστραπάς έν τή μεγάλη 
στήλη τοΰ καπνοΰ καί τής τέφρας ήτις ύ- 
ψοΰτο έκ τοΰ κρατήρος· ό κρότος ό συνο- 
δεύων τάς άστραπάς διέφερεν άναλόγως τής 
διαρκείας του. Οτε ήτο βραχύς ήτο πλή- 
ρης, ότε ήτο μάκρος ήτο ξηρός καί ώμοία- 
ζε μέ τόν παραγόμενον έκ σχιζομένου 
χαρτιού. Ή λάβα άν καί δέν ήναι πλέον 
ρευστή όμως ακόμη καπνίζει, καί δέν είναι 
θαυμαστόν τοΰτο, διότι καί ή έξελθοΰσα κοι
τά τήν εκρηξιν τοΰ 1858  πολλαχοΰ είσέτι 
εκπεμπει καπνόν. Εις τά καπνίζοντα ταΰτα 
μερη είναι σχηματισμέναι όπαί άγουσαι εις 
την εισετι διάπυρον καί ρευστήν λάβαν τήν 
ύπό τήν ψυχρανθεΐσαν εύρισκομένην. Αί κα- 
πνιζουσαι αύται όπαί ονομάζονται «φουμα- 
ρολι» καί έπειδή περί αύτάς σχηματίζονται 
πολλά μεταλλικά άλατα ’καί όξείοια, πολ- 
λακις λαμβάνουοι σχήματα καί περιβάλ
λονται χρώματα έκ τών ώραιοτάτων.

Η έφετεινή έκρηξις δέν έπροξένησε τόν 
θάνατον εις τοσον πολλούς άν καί αρκετοί 
άπεΟανον, επειοη τό όρος έγινώσκετο ώς 
καιόμενον τό 79 όμως καί τό 1631  τό εις 
τά σπλαγχνα τής γής κρυπτόμενον πΰρ ού- 
δέν δεικνύον Γχνος ύπάρξεως, άφυπνίσΟη αί- 
φνης καί καταλαβον άπροφυλάκτους τούς 
άμερίμνους κατοίκους έπροξένησε φθοράν 
ήτις είναι σκιά τής μεγάλης καταστροφής 
εκείνης καθ’ ήν τά στοιχεία καυσούμενα λυ- 
Οήσονται καί γή καί τά έν αύτή έργα κα- 
^καυΟήσεται. (Έπιστ. Πέτρου Β;. γ'.)

ΤΟ ΒΕΣΟΓΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΛΥΤΟ ΔΕΝΔΡΑ.

Εν έκ τών περιεργοτάτων φαινομένων 
τών συνοδευόντων τήν εκρηξιν τοΰ Βεσου- 
βίου έπ’ εσχάτων ήτο καί ή έπί τών πλησι
όχωρων δένδρων έπήρειά του. Ή έκ τ ις  
λάβας έξερχομένη Οερμότης, τόσον έθέρμαι- 
νε τήν περί αύ τά’ άτμοσφαΐραν ώστε ό χυμός 
έντός αύτών εβραζεν, αύτά δέ τά δένδρα έ- 
κρότουν κατά λίαν παράξενον τρόπον καί 
μετ’ ολίγον ήσαν πλέον κατεστραμμένα.

» Ar ...
A  II ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΙΕΣΑΙΟΝΑ,

J 7  ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ.

Έν τινί προηγουμένω φύλλω (1) είπομεν 
ότι άπό τής πέμπτης μέχρι τής δεκάτης έ
κτης μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος ή ια
τρική έξησκεΐτο καθ’ όλην σχεδόν τήν Ευ
ρώπην ύπό μόνον σχεδόν τών μοναχών καί 
ότι μεταξύ τών άράβων άνεδείχθησαν ιατροί 
τοιοΰτοι, όποιοι παρά τοΐς εύρωπαίοις δέν 
ύπήρχον. Περί τά τέλη όμως τής σκοτεινής 
εκείνης έποχής, τουτέστιν άπό τοΰ δωδεκά
του μέχρι τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος, έ- 
ξαίρεσίς τις έ'λαβε χώραν παρά ταΐς έν Ι 
ταλία δημοκρατίαις, αί πόλεις τών όποιων 
κατεστάθησαν τό καταφύγιον τής μαθήσεως 
καί τής τέχνης, καθ’ όσον αυται ήδυνήθησαν 
νά σωθώσιν άπό τών βαρβάρων τόν κατα- 
κλεισμόν. ΤάΜεδιόλανα, λόγου χάριν, κα
τά τάς ήμέρας τής μεγάλης αύτών δόξης, 
λέγεται ότι ήρίθμουν περί τούς διακοσίους 
άσκλιπιάδας, πολλοί τών οποίων ήσαν άν- 
δρες εύγενοΰς καταγωγής, μεγάλων διανο
ητικών δυνάμεων καί αγωγής έλευθερίου. 
Ό ’Ιταλός ιατρός ’Ιωάννης di Proceda άπέ- 
κτησε μεγάλην φήμην ώς έκ τής πολιτικής 
κινήσεως, ήτις κατέστη αξιομνημόνευτος 
διά τοΰ «Σικελικοΰ Εσπερινού.» Καί ναι 
μέν ή έπιρροή, ήν έξήσκησαν άγύρται τινές, 
οίος ό Ιερώνυμος Καρδάνος άποδεικνύει ότι 
δέν ύπήρχον πολλά φώτα καθ’ όσον άφορδ 
τήν ιατρικήν. Σχολή τις όμως ιατρική, ή 
τοΰ Σαλέρνου παρά τήν Νεάπολιν απέκτησε 
μεγάλην καί άληθ/j φήμην. ’Εκαλείτο «Πό
λις τοΰ Τπποκράτους», έθεμελιοΰτο έπί τοΰ 
θεμελίου δέκα διδασκάλων ή καθηγητών καί 
ήτο έπί πολύν χρόνον ή μόνη έν Εύρώπη 
ιατρική σχολή, άξία τοΰ ονόματος τούτου, 
καθότι, άν καί άπηντατο κάποτε εν τινι 
πανεπιστημίω ή μοναστηρίω άνήρ τις μεγά-,

( 1 )  Σελ ι ;  I » .

λης μαθήσεως καί σπανίων διανοητικών 
προσόντων, άν 'Ρογέρος τις Βάκων ένέπνεε 
θαυμασμόν καί εκπληξιν καί έπέσυρεν έφ’ 
εαυτόν τό ανάθεμα τής εκκλησίας, γενικώς 
όμως ή κατάστασις τής ιατρικής ήτο οί- 
κτρά, ώς άπεοεικνύετο άπό τάς καταστρο- 
φάς άς έπροξένει ό ύδροπύρετος (1) (iiielie) 
καί άλλαι πληγαί καί έπιδημίαι, αϊτινες ά- 
πεδεκάτιζον τά αβοήθητα μένοντα πλήθη. 
Καθ’ όσον όμως ό καιρός έπροχώρει καλλει- 
τέρα τις ύπέφωσκεν εις τήν Δύσιν έποχή, ή- 
τις φέρουσα μεθ’ έαυτής ίσχύν εμελλε να 
ένισχύση καί τήν ψυχήν καί τό σώμα τών 
στεναζόντων λαών.

Περί τά τέλη τής ανωτέρω όρισθείσης έ
ποχής σπάνιός τις άνήρ έφάνη έπί τής σκη
νής τής ιατρικής ιστορίας, ό Παρακέλσος, 
όστις έγεννήθη έν Einsedeln πλησίον τής 
Ζυρίχης έν Ελβετία τό 1493. Ό πατήρ του 
ήτο διευθυντής τοΰ έν Είνσεδελνη μοναστη- 
ριακοΰ νοσοκομείου καί παρ’ αύτοΰ ό Παρα
κέλσος έλαβε τάς άρχάς τής άνατροφής 
του. Τίνα άνώτερα μαθήματα έδιδάχθη είναι 
άγνωστον, έπεσκέφθη όμως τήν ’Ιταλίαν, 
τήν Γερμανίαν, τήν Σουηδίαν καί προσέτι 
τήν ’Ασίαν καί Αίγυπτον.

Εικάζεται ότι διετρέφετο ενεργών «θαυ
μάσιους θεραπείας» καί φαίνεται άναμφίβο- 
λον ότι έκαμεν άνακαλύψεις τινας είς τήν 
χημείαν. Είς ήλικίαν τριάκοντα καί τριών 
ίτώ ν έκαυχατο ότι ειχεν ίατρεύσει δέκα καί 
τρεις ήγεμόνας, ών τά πάθη ειχον κηρυχθή 
αθεράπευτα. Άνεδείχθη καθηγητής τής Ια 
τρικής καί χειρουργίας είς το πανεπιστή- 
μιον τής Βασιλείας τό 1526. Άρχίζων τοΰ- 
τό του τό στάδιον εκαυσε δημοσία τά. συγ
γράμματα τοΰ Γαληνοΰ καί τοΰ ΓΡαζή. ’Ε- 
λάλησε πρός τούς μαθητάς ούχί λατινιστί 
άλλά γερμανιστί περί τής άνεπαρκείας τών 
άναγνώσεων καί τής ανάγκης περιηγήσεων 
καί πρακτ:κότητος όπως κατασταθή τις κα
λός ιατρός. Τό υφος του όμως καί αί γνώ- 
μαί του δέν ήρεσαν είς τούς μαθητάς όθεν 
καί ή τών παραδόσεών του αίθουσα ταχέως 
έμεινεν έρημος. Τοΰτο καί απρεπής τις φι- 
λονεικία είς τήν όποιαν παρεσύρθη Ανάγκα
σαν αύτόν ν’ άποσυρθή τής Βασιλείας. Ήρ- 
χισε λοιπόν πάλιν τάς περιηγήσεις του, 
πλήν όπου έπήγαινεν έκαμε τούς ιατρούς έχ-

(1) Νόσο; λοιμώδη;, επιδημική, χαρακτηριζομένη υπό 
νπε^βολικ&ν και δυσοσμων Ιδρώτων.

θρούς, καταγγέλλων καί αύτούς καί τό 
σύστημά των καί έργαζόμενος «θεραπε ί 
ας  θ α υ μ α σ τ ά ς . »  Τοΰτο Ιφερε θλιβερόν 
άποτέλεσμα καθότι έν Σαλσβούργω, οί ύπη- 
ρέται τών ιατρών όρμήσαντες κατά τοΰ ΓΙα- 
ρακέλσου, ερριψαν αύτόν άπό τό παράθυρον 
ξενοδοχείου τινός καί τοΰ Ιθραυσαν τόν τρά
χηλον. Τοΰτο συνέβη τό 1541.

Ή  έντύπωσις τήν όποιαν ό Παρακέλσος, 
μεθ’ όλας του τάς πλάνας καί τάς ιδιοτρο
πίας, έπροξένησεν εις τούς συγχρόνους του 
χρεωστεΐται κυρίως είς τήν τόλμην μεθ’ ής 
έξέθετε τά σφάλματα τών τότε έν χρήσει 
ιατρικών συστημάτων καί ύπεστήριζε τά 
προτερήματα τών μεθόδων του. Περί τής 
διδασκαλίας τοΰ Γαληνοΰ έλάλη μετά περι- 
φρονήσεως καί ουδέ έσέβετο τήν μνήμην τοΰ 
Τπποκράτους. Τάς περί ιατρικής προλήψεις 
παρεμέριζε διά τοΰ λογικού σαρώματος· 
άλλ’ ήτο έπιτηδειότερος νά καταστρέφη πα- 
λαιάς διδασκαλίας ή νά έπινοήση νέαν. Τό 
σύστημά του, καθόσον σήμερον δύναται νά 
διευκρινιοθή, ήτο καθ’ ύπερβολήν μυστικόν 
καί άόριστον.

ΟΝΕΙΡΘΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΠΤΟΝ.

Τάς άρχάς τοΰ ’Ιουνίου 1 782  έπρόκειτο 
νά άποπλεύση έξ ’Ινδιών τό ’Αγγλικόν πλοΐ
ον Grosvenor κατευθυνόμενον είς ’Αγγλίαν. 
Μεταξύ τών έπιβατών του συγκατεριθμεΐτο 
καί νέα τις γυνή, ή κυρία Wood, μετά τριών 
τέκνων της. Ό λίγας ήμέρας πρό τής άνα- 
χωρήσεως τοΰ πλοίου ονειρον φοβερόν κατε- 
τρόμαξε καθ’ ύπνον τήν νέαν έπιβάτριαν, ή- 
τις όμως ουσα γυνή άνεπτυγμένη διανοητι- 
κώς ουδόλως ελαβεν αύτό ύπ’ ό'ψιν. Τό όνει
ρο ν έν τούτοις τή ένεφανίσθη καί πάλιν πλήν 
έκείνη θεωρήσασα ώς πρόληψιν άνάρμοστον 
εις αύτήν νά έμποδισθή ύπ’ ονείρου έξηκο- 
λούθει τάς διά τό ταξείδιον προετοιμασίας 
της. Ή ήμέρα καθ’ ήν εμελλε νά έπιβιβασθή 
έπλησίασεν άλ7νά καί έκ τρίτου τό αύτό ό- 
νειρον τή ένεφανίσθη. Ή τρίτη αύτη τοΰ φο- 
βεροΰ όνείρου έμφάνισις τόσον κατετάραξε 
τήν γυναίκα ώστε προσκαλεσαμένη τον Πλοί
αρχον, δύο πρό τοΰ άπόπλου ήμέρας, « Οά 
θαυμάσης ίσως » τώ ειπε «δι’ό,τι θά άκούσης, 
άλλ’ έγώ καί τά τέκνα μου δέν δυνάμεθα νά 
ελθωμεν μετά τοΰπλοίου σου είς ’Αγγλίαν.» 
Διηγηθεΐσα δέ είς αύτόν τό ονειρον καί εί- 
ποΰσα ποσάκις έπανελήφθη, προσέθηκε. «Δύ-



νχσθε νά μέ θεωρήσητε ώς προληπτικήν, ά
λογον, μικρόψυχον και μωράν καί ίσως σείς 
έχετε δίκαιον καί εγώ άδικον, άλλ’ ή γνώμη 
μου μετεστράφη και ή άπόφασίς μου δέν με
ταβάλλεται· Οά άποπλεύσητε χωρίς έμοϋ.»

Τότε οί φίλοι, οΐτινες εμελλον νά συντα- 
ξειδεύσωσι και μάλιστα αί κυρίαι, προσεπά- 
Οησαν παντί σΟένει νά τήνκαταπείσωσιν δπως 
άλλάξασα πάλιν γνώμην ελΟη μετ’ αυτών, 
άλλ’ έστάΟη αδύνατον. Τέλος τήν 13  ’Ιουνίου 
1782 τό πλοΐον άπέπλευσε. Κατ’ άρχάς ό 
πλους του ήτο εύχάριστος, αλλά περί τά τέλη 
τοΰ ’Ιουλίου καί τάς άρχάς τοΰ Λύγούστου ό 
άνεμος έπνεε σφοδρός, ό δέ ουρανός έκαλύ- 
φΟη, καί τό ταξείδιον προσέλαβε χαρακτήρα 
επικίνδυνον. Ώς έκ τής καταστάσεως τοΰ 
ούρανοΰ λάθος τι είσχωρήσαν εις τούς ναυτι
κούς ύπολογισμούς έκαμε τόν πλοίαρχον νά 
νομίζη δτι εύρίσκετο εκατόν περίπου λεύ
γας μακράν τής ξηρας, αλλά τήν νύκτα 
τής 4 αύγούστου ναύτης τις φυλάττων έπί 
τοΰ καταστρώματος ένόμισεν δτι βλέπει κύ
ματα Οραυόμενα έπί βράχου· έπισύρας λοι
πόν τήν προσοχήν καί τών άλλων ναυτών 
έβεβαιώΟη περί τής άληθείας τοΰ πράγματος. 
Τότε ειδοποιηθείς περί τούτου ό πλοίαρχος 
αμέσως διέταξε νά άλλάξωσι διεύθυνσιν, 
αλλά πρίν ή ή διαταγή του έκτελεσθή τό 
πλοΐον μέτά μεγάλης ορμής προσέκοουσε 
κατά τών βράχων. At άντλίαι καί τά άλλα 
βοηθήματα πρός ούδεν ήδύναντο νά ώφελή- 
σωσιν, ή δέ καταστροφή τοΰ πλοίου έφαίνετο 
άναπόφευκτος. Οί έπιβάται λοιπόν, τινές μέν 
κολυμβώντες, τινές δέ έπί τών άκατίων., προ- 
σεπάΟουν νά σώσωσιν εαυτούς έπί τής ξη
ρας, πλήν πολλοί κατά τήν μετάβασιν ταύ- 
την έπνίγησαν, καί Οά έχάνοντο περισσότε
ροι άν ώς έκ Προνοίας ή βία τοΰ άνεμου δέν 
ήλαττοΰτο.

Οί έκ τοΰ ναυαγίου σωΟέντες κατέλαβον 
ναι τήν ξηράν άλλ’ ή ξηρά έκείνη ήτο τής 
νοτίου ’Αφρικής παραλία καί οί κίνδυνοι τών 
διασωΟέντων ήσαν καί αύτοΰ τοΰ ναυαγίου 
φοβερώτεροι. ΕύΟύς άμα έξημέρωσεν οί ιθα
γενείς έπιπεσόντες ήρπασαν δ,τι ήδυνήθησαν 
άπ’ αύτών. Τότε άπεφασίσΟη νά όδοιπορή- 
σωσι μέχρι τοΰ ’Ακρωτηρίου τής καλής Έλ- 
πίδος· άλλ’ οί ’Αφρικανοί άκολουΟοΰντες αύ- 
τούς κατά βήμα άδιαλείπτως ήνόχλουν καί 
έπλήγωνον, εστιν δτε δέ καί έθανάτωνον αύ
τούς. Ενοχλούμενοι ούτως ύπό τών εγχω

ρίων άφρόνως διηρέθησαν καί οί μέν Ιλαβον 
άλλην οί δέ άλλην όδ.όν, ώς έκ τοΰ οποίου 
καί οί κίνδυνοι αύτών καί αί άπώλειαι εγει- 
ναν μεγαλείτεροι. Τέλος τινές έξ αύτών ά- 
παντήσαντες μετά πολλά παθήματα καί πο
λυχρόνιον οδοιπορίαν Όλλανδούς τινας έκ 
τών έν ’Αφρική Όλλανδικών κτήσεων διηγή- 
θησαν τά κατ’ αύτούς καί εύρέθη δτι ή οδοι
πορία των διήρκει ήμέρας 1 1 7 !  Οί 'Ολλαν
δοί, άν καί εύρίσκοντο τότε εις πόλεμον κατά 
τών άγγλων δμως περιεποιήθησαν αύτούς 
καί επεμψαν πρός άναζήτησιν καί τών άλ
λων έξ ών ευρον ακόμη δώδεκα. Πάντες οί 
λοιποί είτε άπό πείναν είτε άπό κόπον είτε 
άπό πληγάς ή καί άγρια θηρία άπέθανον καί 
ούτε ίχνος αύτών πλέον εύρέθη!

Πλήν, πρός τί, ίσως ήθελε τις έρωτήσει, 
αυτή ή διήγησις; Δέν προέκειτο περί. ονείρου ; 
Ναι, άλλ’ άκριβώς ένταΰθα κεΐται τό άξιοση- 
μείωτον τοΰ πράγματος διότι τοιοΰτον ήτο 
καί τήςγυναικός τό δνειρον. Αί αύταί φοβε- 
ραί σκηναί τή έπαρουσιάσθησαν τρις καθ’ ύ
πνον! Είδε τήν άκτήν τής ’Αφρικανικής πα
ραλίας, τό μέγα καί ώραΐον πλοΐον ριπτόμε- 
νον μετά μεγάλης ορμής έπί τών βράχων, 
τά κύματα άφρίζοντα καί. τάς λοιπάς φοβέ
ρας σκηνάς, καί τάς εΐδε τρις έπανηλλημέ- 
νως!

"Οτε ή είδησις τής άπωλείας τοΰ έν λόγω  
πλοίου Ιφθασεν εις ’Α γγλίαν, πολλοί έλυ- 
πήθησαν λύπην άπαρηγόρητον, καί εις τού
των ήτο καί ό σύζυγος τής όνειρευθείσης γυ- 
ναικός. Νομίζων δτι ή γυνή καί τά φίλτατά  
του ήσαν έπί τοΰ ναυαγήσαντος πλοίου έθρή- 
νει τήν άπώλειάν των πικρώς. Πλήν μετά εξ 
μήνας εύρισκόμενος εις τήν οικίαν τής πεν- 
θερας του ήκουσε τόν κρότον άμάξης στα- 
θείσης παρά τήν Ούραν. Είναι απερίγραπτος 
ή έκπληξις καί ή χαρά τάς οποίας ήσΟάνθη 
δτε μετ’ ολίγον ένηγκαλίσθη τήν Ορηνουμέ- 
νην σύζυγον καί τά τέκνα του. Ή πιστή έ 
κείνη σύζυγος μετά τής χαρακτηριζούσης 
αύτήν ένεργείας διά τοΰ πρώτου έξ ’Ινδιών 
εις Ευρώπην μεταβαίνοντος πλοίου έπέστρε- 
ψε πρός τόν σύζυγόν της εύλογοΰσα καί'εύ- 
χαριστοΰσα τόν Θεόν διά τόν θαυμασιον τρο- 
πον ον μετεχειρίσθη δπως σώση αύτήν καί 
τά τέκνα της.


