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"Οθεν δ ‘Ερρίκος ώφειλε νά έγ<ςαταλί 
πη ταχέως τοΰ; Κορφού; αν ήθελε νά 
φθάσνι ε ί ; Ύδραν ποό τών στρατιωτών 
τοΰ Ίβραήμ. Διό ή άναχώρησίς του προσ- 
διωρίσθη διά την 21 ’Οκτωβρίου.

•Ημέρα; τ ινά ;  πρότερον, ώ ; συνεφωνή- 
θη, ό νεαρός αξιωματικός συνάντησε τόν 
Έλιζοΰνδον καί τω  έζήτησε την χειρα 
τής θυγατρός του. Δέν τφ  άπεκρυψεν δτι 
ή Άδζίνη  ήθελεν είσθχι ευτυχής άν πα- 
ρεδέχετο τό διάβημά του. Ά λλ ω ς τε'μό- 
νον ή συναίνεσίς του άπητεΐτο καθόσον 
δ γάμος θά έτελεϊτο άμα τ·7) έπανόδφ 
τοΰ Έορίκου· ή δε απουσία του, τό ήλ- 
πιζε τουλάχιστον, δεν ήδύνατο πλέον νά 
είναι μακρας διαρκεία;.

‘Ο τραπεζίτης έγνώριζε τήν καταγω 
γήν τοΰ νέου. τήν περιουσίαν του, τήν 
ύπόληψιν ής άπήλαρεν έν Γαλλία ή οι
κογένεια του, ώστε δέν είχε νά ζητήσν) 
έπεξηγηματικάς πληροφορίας ώ; πρός 
τοΰτο. "Οσον δ’ άπέβλεπεν έαυτόν άτο- 
μικώς. ή έντιμότη; του ήν ανεπίληπτος 
κκΐ ουδέποτε δ έλάχιστο; δυσφημισμός

δέν είχεν άκουσθή περί τής οικίας του. 
Περί δέ τής περιουσίας του, έπειδή δ Έο- 
ρϊκος ούδένα έκαμε λόγον έτήργ)σε καί 
έκεινος σιγήν. ‘Ω; πρός αυτήν δε καθ’ έ- 
αυτήν τήν πρότασιν, δ Έλιζοΰνϊος ά- 
πήντησεν δτι τω  ήρεσκεν. ‘Ο γάμος ού
τος δεν ήδύνατο παρά νά τόν καταστή-  
σ·/) ευτυχή, άτε μέλλων νά έπιφέρφ τήν 
ευτυχίαν τής θυγατρός του.

Καί πάντα μέν ταΰτα  έλέχθησαν ψυ- 
χρώ;, άλλά τά ένδιαφέρον ήτο δτι έλε- 
χθησαν. ‘Ο ‘Ερρίκος δ’ Άλβαρέτ είχε νΰν 
τόν λόγον τοΰ Έλιζούνδου, καί, είς α ν
τάλλαγμα , ό τραπεζίτης ελαβε παρά τής 
κόρης του ευχαριστήρια, άπερ άπεδέξατο 
μετά τής συνήθου; αύτφ  έπ ιφυλακτικό- 
τητος. Τά παν λοιπόν έφαίνετο βάϊνον. 
πρός τήν μειζονα εύχαρίστησιν τών δύο 
νέων, καί, προσθετέον, διά τήν έντελε- 
στέραν εύχαρίστησιν τοΰ Ξαρή. ‘Ο έξαί- 
ρετος ούτος άνήρ εκλαιεν ώ; παιδίον, καί 
έκουσίως εθλιψεν έπί τοΰ στήθους του 
τόν νεαρόν αξιωματικόν !

Έν τούτο·.ς ολίγος πλέον καιρός ύπε- 
λείπετο τώ Έρρίκφ όπως μέν/) πλησίον 
τής ‘Αδζίνης. Είχεν αποφασίσει νά έπιβνι 
ανατολικού τινο; βρικίου μέλλοντος ν’ ά- 
φήσνι τούς Κορφούς τ·?ί 21 τοΰ μηνός δ
πως πλεύση, είς Γόραν.

ΙΙώς διήλθον αί τελ=υταϊαι αύτκ ι ή*



[λεραι ευχερώς φκντάζετκί τις· ό ‘Ερρίκο; 
και ·/) 1 Αδζίνη οΰδ’ έπί ώραν άπεχωρί- 
σθησαν. ‘Η ευγένεια τών αισθημάτων των 
εδιδεν εις τάς συνομιλίας των θέλγη
τρο/ συγκιν'οϋν δπερ έμετρίαζεν τον ολί
γον σοβαρόν αΰτών χαρακτήρα. Τό μέλ
λον άνήκε βεβαίως αΰτοϊς άν τό παρόν 
ούτως είπεΐν, τοϊς έδραπέτευίν ετι. Ή  
θέλησαν λοιπόν ν’ άτενίζωσι μετά ψυ
χραιμίας τό παρόν τοϋτο· ΰπελόγισαν έν 
αυτώ τά  καλά ή κακά ενδεχόμενα άλλ ’ 
άνευ άποθα&ρύνσεως, άνευ αδυναμίας.Καί, 
όμιλούντες οΰτω, δεν έ'παυον ένθουσια- 
ζόμενοι διά τόν άγώνα τοϋτον δι’ ον ό 
‘Ερρίκος έπορεύετο άπαξ ετι νά διακιν- 
δυνεύση.

‘Εσπέραν τ ινά , την 20 'Οκτωβρίου έ- 
πκνελαμβάνοντο διά τελευταίαν φοράν 
ταύτα , άλλά  μετά πλείο\ος συγκινήσε- 
ως, καθόσον την επιούσαν ό νέος εμελ- 
λέ ν’ αναχώρηση.

Αίφνης ό Ξαρής ε’ισ·7ίλθί πνίυστιών 
και μη δυνάμενος ν’ άρθρωση λέξιν. Είχε 
τρέξει, καί όποιον δρόμον ! ’Εντός ολί
γων λεπτών αί 'ισχυραί του κνημαι εΐχον 
διατρέξει ολόκληρον την πόλιν.

—  «Αί’ λοιπόν, τ ί  θέλεις ; .......... τ ί  έ
χεις, Ξαρή; ΔιατΙ ή συγκίνησις αΰ
τ η ;  » Ήρώτησεν ή ‘ Α δζί.η .

—  «Τί εχω ; τ ί  εχω ! Μία εί'δη-
δ ις ! Ενδιαφέρουσα,  σοβαρά εΐδη-
σις ! ο

—  « ‘Ομιλήσατε!  ‘Ομιλήσατε!.......
Ξαρη!» ’Εφώνησε καί δ ‘Ερρίκος, άγνο- 
ών άν ώφειλε νά χαίρη ή ν’ άνησυχή.

—  «Δέν δύναμαι!. . . .  Δέν δύμαμαι !»  
’Απεκρίνετο ό Ξαρής, δν ή συγκίνησις 
βεβαίως άπέπνιγε.

—  «Πρόκειται λοιπόν περί ειδήσεω5 
έκ τοϋ πολ,έμου ;» Ήρώτησεν ή νεάνις 
λαμβάνουσα τήν χεϊρά του.

— «Ν α ί! . . . .  Ν α ί! . . . .»
— « Ά λ λ ’ όμίλει λο ιπόν! » Έπανέ-

λαβεν·« ‘Ομίλει λοιπόν καλέ μου Ξαρή!... 
Τί συμβαίνει ;»

—  Τούρκοι,.,, σήμερον   κτυπηθεν-

τες  είς Νζυαρΐνον!»
Τοιουτοτρόπως οί δύο νέοι Ιλαβον την 

εΐδησιν της ναυμαχίας τής 53 Ό κτω -  
βοίου.

’Επί τή ενεκα τή ;  βιαίας τού Ξαρή ει
σόδου έπισυμβάσει ταραχή ό Έλιζοϋν 
δος Ιδοαμε πρός τήν αίθουσαν. 'Οτε έ- 
πληροφοοήθη τά διατρέχοντα τά χείλη 
του συνεσφίγχθησαν άκουσίως, τό μέτω- 
πόν του συνεσπάσθη, άλλά δέν έπεδειξε 
μήτε εΰθυμίαν μήτε δυσαρέσκειαν, έν ω 
οί S jo νέοι άφηνον έλευθερως νά έκ χ ελ ί -  
ση ή καρδία των.

Τώ όντι μόλις ή εΐδησις ->ής ναυμα
χίας διεδόθη άνά τήν πόλιν, έκαστος έ- 
γνώρισε λεπτομερώς τά  κα τ ’ αΰτήν δια- 
βιβασθέντα τηλεγραφικώς ύπό τών έναε- 
ρίων μηχανημάτων τής Αλβανικής π α 
ραλίας.

‘Ο Αγγλ ικός καί Γαλλικός στόλος, 
μεθ’ ού ήνώθη καί ό ‘Ρωσσικός, συμπε- 
ριλαμβάνοντες είκοσι έπτά ναϋς καί 1276 
πυροβόλα εΐχον προσβάλλει τόν έν τώ 
όρμω ·τοϋ Ναυαρίνου ναυλοχοϋντα οθω
μανικόν. Καίτοι δέ οι Τούρκοι ύπερεϊχον 
κατ ’ αριθμόν, έ'χοντες 60 ναϋς παντός 
μεγέθους φερούσας 1 9 9 ί πυροβόλα, ήτ-  
τήθησαν. ΠοΤτλά τών πλοίων των κατε- 
ποντίσθησαν ή άνετίνάχθησαν μετά με 
γάλου αριθμού αξιωματικών καί ναυτών. 
‘Ο Ίβραήμ λοιπόν οΰδεμίαν ήδύνατο 
πλέον ν’ άναμένη έκ μέρους τοϋ ναυτικού 
τοϋ σουλτάνου βοήθειαν εί; τήν κατά 
τής "Υδοας έκστοατείαν του.— Ή  ναυ
μαχία αΰτη ήτο πράξις σπουδαίου ένδι- 
αφέροντος, καί εμελλε νά δώση δλως νέαν 
οψιν είς τά  έν ‘Ελλάδι. Καί άν πρότερον 
αί τρεις δυνάμεις έφαίνοντο διατεθειμέ- 
ναι νά μή έποφεληθώσι τής νίκης ταυ-  
της πρός κατασύντριψιν τής Πύλης, ήδη 
έφαίνετο βέβαιον δτι ή σύμπνοια αΰτών 
θά είχεν αποτέλεσμα τό ν’ άποσπασθώσιν 
αί ‘Ελλην. χώραι τής οθωμανικής δεσπο
τε ία ς ,  ποός δέ τούτοις δτι έντός μάλλον 
ή ήττον βραχέος χρόνου ή «ΰτονομίκ 
τοϋ νεαρού βασιλείου θά συνετελεϊτο.

*
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Οΰτως Ικρίθησαν τά  πράγματα έν τή 
οικία τοϋ τραπεζίτου. ‘Η Ά δζίνη , ό ‘Ερ
ρίκος, ό Ξαρής ειχον κροτήσει τάς χεΐρας, 
ή δε χαρά ίων εΰρεν ηχώ άνά πασαν τήν 
πόλιν. Τά πυροβόλα τού Ναυαρίνου ήρ- 
χοντο νά βεβαιώσωσι τήν άνεξαρτησίαν 
είς τά τέκνα τής ‘Ελλάδος. Καί έν τώ 
άμα, τά  σ-χέδια τοϋ νεαρού αξιωματικού 
απολύτως μετεβλήθησαν έκ τής νίκης 
ταύτης τών συμμάχων δυνάμεων, ή μάλ
λον,— διότι ή έ'κφρασις είναι καλλιτέρα, 
— έκ τής ήττης ταύτης τού Τουρκικού 
ναυτικού συνεπεία τής οποίας ό Ίβραήμ 
θά παρητεΐτο τής κατά τής ’Ύδρας μελε- 
τωμένης έκστρατείας του, περί ής έπαυσε 
πλέον νά γίνεται λόγος.

"Ενεκα τούτων έπήλθε μεταβολή καί 
είς τά σχέδια τοϋ ‘Ερρίκου δ’ Άλβαρέτ, 
καθότι δεν ΰπήοχε πλέον ανάγκη νά τοέ- 
ξη δπως ένωθή μετά τών δραμόντων προς 
βοήθειαν τών ‘ Γδραίων έθολοντών. Όθεν 
άπεφάσισε ν’ άναμείνη έν Κοοφοΐς τά 
συμβάντα άπεο φυσικώ; θά συνεπήγετο 
ή ναυμαχία αΰτη τοϋ Ναυαρίνου.

Ό τ ι  καί άν συνέβαινεν ή τύχη τής 
‘Ελλάδος δέν ήδύνατο πλέον νά είναι 
αμφίβολος· ή Εΰρώπη δέν θά τήν άφηνε 
νά καταστοαφή· μετά μικρόν έν άπάση 
τή Έ λλην. Χερσονήσω ή ημισέληνος θά 
παρεχώρει τήν θέσιν της εις τήν σημαίαν 
τής ανεξαρτησίας. Ο Ίβραήμ άναγκα- 
σθείς ήδη νάκαταφύγη είς τό κέντρον καί 
τάς παραλίους τή ;  Ιίελοποννήσου πόλεις, 
θά ήναγκάζετο τέλος καί ταύτας νά 
έγκαταλίπη .

Οΰτως έχόντων τών πραγμάτων πρός 
ποιον τής Χερσονήσου σημεΐον εδει νά 
διευθυνθή ό ‘Ερρίκος Άλβαρέτ; Ά ναμφι-  
βόλως ό Φαβιέρος ήτοιμάζετο νά κατα- 
λίπνι την Μιτυλήνην δπω; πορευθή νά 
πολεμήση τούς Τούρκους είς τήν νότιον 
Χίον, άλλ ’ αί άπαιτούμεναι π:οετοιμα- 
σίαι δέν είχον συμπληρωθη καί δέν θά 
συνεπληρούντο πριν παρήρχετο καιρός τις. 
Όθεν δέν είχε πλέον λόγον νά σκέπτη- 
τα ι περί άμεσου άναχωρήσεως.

Τοιουτοτρόπως ό νέος Ικρινε τήν κα-

τάστασιν τοιουτοτρόπως καί ή Ά δζίνη  
τήν έφαντάσθη· δθεν οΰδεμία πλέον αι
τία  πρός αναβολήν τοϋ γάμου. ‘Ο Έ λ ι-  
ζοΰνδος άλλως τε οΰδεμίαν έ'φερεν άντίρ- 
ρησιν είς δ,τι είχεν ήδη άμετακλήτως 
άποφασισθή. ‘Η τέλεσις λοιπόν αΰτοϋ 
ώρίσθη μετά δέκα ήμέρας, τοΰτέστιν είς 
τό τέλος τού ’Οκτωβρίου.

’Ανωφελές νά ένδιατρίψωμεν έπί τών 
αισθημάτων άπεο ή προσέγγισις τής έ- 
νώσεώς των έγέννησεν έν τή καρδία τών 
δύο μεμνηστευμένων. Είχεν έξαφανισθή 
πλέον τό φάσμα τής άναχωρήσεως διά 
τον πόλεμον τούτον ενθα ό Έορΐκος ή 
δύνατο ν’ άφήση τήν ζωήν ! Είχεν έξα- 
φανισθή πλέον ή οδυνηρά έκείνη προσδο
κία καθ’ ήν ή Ά δζίνη  είχεν άριθμήσει 
τάς ήμέρας καί τάς ώρας ! Ό  Ξαρής, άν 
είναι δυνατόν, ήν έτι ό εΰτυχέστερος δ- 
λων. Οΰδέ περί τοϋ ίδίου του γάμου άν 
έπρόκειτο δέν ήθελεν έκχειλίσει περισσό
τερόν ή χαρά του. Καί αυτού τοϋ συνή
θως ψυχρού τραπεζίτου ή εΰθυμία έγένε- 
το καταφανής. Έπρόκειτο περί τού ά- 
σφκλισθέντος μέλλοντος τής θυγατρός 
του.

Συνεφωνήθη δπως ή εορτή τελεσθή έν 
άπλότητι, καί έκρίθη ανωφελές νά προ- 
σέλθη ολόκληρος ή πόλις είς τήν τελε
τήν ταύτην. Μήτε ή Άδζίνη  μήτε ό 
‘Ερρίκος ήσαν έξ έκείνων ο'ίτινες θέλουσι 
τοσούτους μάρτυρας τής εΰτυχίας των. 
Αλλ δπως καί άν ή, τό πράγμα άπήτει 
πάντοτε προετοιμασίας τινάς είς άς ένη- 
σχολήθησαν άνευ έπιδείξεως.

Ή ν  ήδη εικοστή τρίτη τοϋ ’Οκτωβρί
ου, δέν ύπελείποντο λοιπόν μέχρι τής 
έκτελέσεως τοΰ γάμου ή 7 μόνον ήμέ
ρας. Όθεν δεν ήδύναντο πλέον νά φοβη- 
θώσι δ’τ ι  ήθελ εν άναφυή πρόσκομμά τι ή 
ήθελε έπισυμβή μεταμέλεια ή αναβολή 
τις . Καί έν τούτοις συμβ ν τ ι  έπήλθεν, 
δπερ ζωηρώς θ’ άνησύχει αΰτούς άν ήσαν 
έν γνώσει τούτου.

Έν τώ πρωϊνώ ταχυδρομικώ του σάκ· 
κω τή ; αΰτής ήμέρας ό ‘Ελιζοϋνδος εΰ
ρεν έπιστολήν ής ό χαρακτήο τφ  έπέφε-
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ρεν άνέλπιστον κτύπημα· την συνέθλασε, 
την ίσχισβ, την έ'καυσε μ ά λ ισ τα ,—δπερ 
βαθειαν εδηλου ταραχήν είς άνθρωπον 
τόσφ κύριον έαυτοΰ ώς ό τραπεζίτης.

Καί ήκούσθη ψιθυρίζων τάς λέξεις ταύ 
τας.

— «Διατί ή επιστολή αυτη νά μη 
φθάσν) οκτώ ήυιέρας βραδύτερον. Κατη- 
ραμένος έ'στω ό γοάψας αυτήν !»

Ε'. ‘I I  μεσσηνιακή π ϊ' ια λ ί* .

Καθ’ ολην την νύχτα, άφ’ οΰ άφήκε το 
Βοίτυλον ή Κ α ρ ύ σ τ α, επλευσε ποός 
τό ΒΔ μέ σκοπόν νά διέλθ·/) πλαγίως τόν 
κόλπον τής Κορώνης. ‘Ο Ν. Στάρκος εύ
ρίσκετο έν τω θαλαμίσκφ του όπόθεν δεν 
εμελλε νά έξελθ·/) πρό της ημέρας. ιΟ ά
νεμος ήτο ούριος,— μία τών δροσερών έ
κείνων ΒΑ αυρών αϊτινες έπικρατοΰσι γε
νικώς άνά τάς θαλάσσας ταύτας περι τό 
τέλος τοΰ θέρους καί τήν αρχήν τοΰ φθι
νοπώρου, κατά τήν εποχήν τών τροπών 
τοΰ ‘ ΙΙλίου οτε οί άτμοί της Μεσογείου 
διαλύονται μεταβαλλόμενοι είς βροχήν.

Τήν πρωίαν τό είς τήν εσχατιάν της 
Μ εσσηνίας άκροιτήοιον Γάλλος έκάμφθη 
καί αί τελευτα ΐα ι κορυφαί τοΰ Ταΰγέτου 
αί όρίζουσαι τάς άποκρήμνους έκείνας 
άκτάς έξηφανίσθησαν εντός ολίγου έν τί] 
λαμπηδόνι τοΰ άνατέλλοντος ήλιου.— 
Ό τ α ν  ή άκρα τοΰ ακρωτηρίου έξηφανί- 
σθη,ό Νικόλαος Στάρκος άνήλθεν έπί τοΰ 
καταστρώματος τήξ σακολέβας. Τό πρώ
τον του βλέμμα έστοάφη πρός τήν ανα
τολήν. ‘ Η  γη τ -7,ς Μάνης δέν ήτο πλέον 
όρατή· πρός- τό μέρος εκείνο ώρθοΰντο ή 
δη οί ’ισχυροί λαγώνες τοΰ ορούς "Αγιος 
Δημήτριος, μικρόν όπισθεν τοΰ ακρωτη
ρίου.

Έ π ί στιγμήν ό βραχίων τοΰ πλοιάρ
χου έτάθη πρός τήν διεύθυνσιν της Μά
νης. Ή το  χειρονομία απειλής; ήτο α ι 
ώνιος αποχαιρετισμός πρός τήν γενέθλι
όν γήν του ; Τις ήδύνατο ν’ άπαντή- 
σν);  Οΰδέν ομως άγαθόν ένεϊχε τό

βλέμμα δπερ έξετόξευσαν τήν στιγμήν έ- 
κείνην οί οφθαλμοί τοΰ Νικολάου Στάρ- 
κου !

‘ Η σακολέβα, αρκετά βοηθουμένη ΰπό 
τών τετραγώνων καί τριγώνων ιστίων 
της, έ'στρεψε τους προτόνους πρός τά  δε
ξιά καί ήρξατο ν’ άνέρχηται πρός τά  ΒΔ. 
ά λλ ’ έπειδή ό άνεμος ήρχετο έκ τής ξη- 
ράς ήν καταλληλότατος πρός ταχΰν 
πλοϋν.

‘Η Καρύστα καταλιποΰσα αριστερόθεν 
τάς Οίνούσας νήσους,Καβρέραν, Σαπιέ%τ- 
σαν καί Βενέτίκο, έστράφη πρός τά  δε
ξιά διελθοΰσα μέσω τής πορθμίδος τής 
σχηματιζομένης μεταξύ τής Σαπιέντσας 
καί τής στερεάς μέ σκοπόν νά διέλθν) εμ- 
προσθεν τής Μεθώνης.

Πρό αΰτής έξετείνετο τότε ή Μεσση- 
νιακή παραλία μετά τοΰ θαυμασίου πα 
νοράματος τών ορέων της, άπερ παοου- 
σιάζουσι χαρακτήρα ήφαιστειώδη λίαν ά- 
ξιοσημείωτον. ‘Η έν λόγω Μεσσηνία μ ε 
τά  τήν ο ρ ισ τ ι κ ή ν  σύστασιν τοΰ βασιλείν 
ου κατέστη είς τών άπαρτιζόντων τήν 
νεωτέραν ‘Ελλάδα δεκατριών νομών (17) 
ή νομαρχιών συμπεριλαμβανομένων καί 
τών ’ϊονίων νήσων. Ά λ ’ ήδη ήν Sv τώς 
θεάτρων τής σφαγής τών ότέ μέν είς τά -  
χεϊρας τών Τούρκων ότέ δ’ είς τάς τών 
‘Ελλήνων π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν ,  ακολουθούσα τήν 
τύχην τών δπλων, υπήρξεν άλλοτε το 
θέατοον τών τριών έκείνων της Μεσσηνί
ας κατά τών Σπαρτιατών πολέμων ο ΐτ ι 
νες έδόξασαν τά  όνό[**τ * τ οΰ Αριστο- 
μενους κ α ί  τοΰ Έ π α [ Λεινώ ν δ ο υ .

Έν τούτοις ό Νικ· Στάρκος χωρίς νά 
ποοφέ?'/) λέξιν, άφ’ ου εςηταοεν έν τη 
πυξίδ ι τήν διεύθυνσιν ^ήί σακολέβας καί 
ήρεύνησε τά άτμοσφαιΡ'·κκ φαινόμενα έ- 
ποοεύθη νά καθίση έν πρύμν·/).

Καθ' δν χρόνον συνέβαινον τ  ανωτέρω 
διάφοροι γνώμαι άντηλ^*σ<30ντ0 έν τνί

(17) ‘Ο υυιγραφεΰ; εννοεί τού; πρό προσαο- 
τ^σεοι; της Θεσσαλία; χαί "Αρττ,ς νομούς. Σήμερον 
περιέχει 3έ/.α εξ νομούς. Σ . Μ.

πρώρα μεταξύ τοϋ πληρώματος τής Κα- 
ρύστας καί τδ ν  έκ Βοιτύλου τήν προτε
ραίαν έπιβιβασθέντων 10 άνδρών, δι' ών 
άπετελέσθη πλήρωμα είκοσι περίπου ναυ
τώ ν  ύπό τάς διαταγάς άπλοϋ άρχιναύ- 
του, καθότι ό υποπλοίαρχος δέν εύρίσκε
το έπί τοϋ πλοίου. Καί, ίδοΰ τά  λεγάμε
να περί τοΰ έπί τοϋ παρόντος προορισμού 
τού μικρού σκάφους, καί . τής διευθύνσεως 
ήν ήκολούθει άνερχόμενον τάς έλληνιχάς 
άκτάς . Εΰνόητον δτι αί έρωτήσεις έγ ί-  
νοντο ύπό τών νέων καί αί άπαντήσεις 
ΰπό τών αρχαίων άνδρών τοϋ πληρώμα
τος.

—  «Δέν όμιλεΐ βυχνά δ πλοίαρχος 
Στάρκος !·

—  «Τό βπανιώτερον που ήμπορεϊ νά 
γίνΥΓ άλλά , δταν όμιλί), όμιλεϊ καλά 
χαί πρέπει νά τόν ύπακούωσι !»

—  «Καί πού πηγαίνει ή Καρύστα;»
—  «Ποτέ δέν είναι γνωστόν ποϋ π η 

γαίνει ή Καρύστα.»
—  «Κατά διαβόλου ! Ήρθαμ’ έδώ μέ 

τή  μεγαλείτερη έμπιστοσύννι, καί έπί τ έ 
λους, ’λ ίγο μάς μ έ λ λ ε ι ! »

—  «Ναί ! χαί νά γιστε βέβαιοι πώς έ
χει ποϋ μάς οδηγεί ό καπετάνιος έκεΐ 
πρέπει νά πάμε !»

—  «Ά λ λ ά  βέβαια τά  δύο μικρά κανό
νια τής πρώρας δέν σημαίνουνε πώς ή 
Καρύστα εχει σκοπό νά κυνηγήσν) τά  
έμπορικά πλοία τοϋ Α ιγα ίου !»

—  «Καί δέν θά πηγαίν·/) βέβαια ν« 
πειρατεύσνι! Ό  καπετάν Στάρκος εχει 
άλλα πλοία, καλά ώπλισμίνα , μέ πολ
λούς άνθρώπους γ ιά  τήν πειρατεία ! ‘Η 
Καρύστα είναι ’σάν νάλεγε κανείς τό 
πλοϊον πούχει γ ιά  διασκέδασή ή θαλαμη
γός το υ !»—  «’Έ πειτα  γνά παρατηρήστε 
τ ί  νοστιμούλα ποϋ σάς είναι, κάθε πλοίο 
τής φ υ λ α κ ή ς ,  γαλλικό, άγγλικό, έλ- 
ληνικό ή τούρκικο, θά πιασθΤί χωρίς χό- 
πο !»

—  « ’Αλλά, τά  μερτικά άπό τά  λά-
?'·>ΡΚ ; .......... ·

«Τά μερτικά άπό τά  λάφυρα άνήκουν

είς έκείνους ποϋ τά  περνούν, καί θ ά β 
ατε άπό έχείνους άμα ή σακολέβα τελε ι
ώσει τή ν έκστοατεία τη ς !  »

— «Τό λοιπόν δέν μένει νά κάμουμβ 
τ ίπο τα  τώρα ’ς τά  παράλια τής ‘Ελλά
δος χαί τών Νήσων;»

—  «Τ ίποτα , μοναχά ’ς τά  νερά
τής Άδριατικής, άν ή φαντασία τού κα
πετάνιου μάς πάϊ) πρός εκείνη τήν παρα
λ ία  ! Λοιπόν, δσω νά ’ρθ·»5 νεώτερη δια
ταγή , νά έμεϊς τίμιοι ναύταις σέ μία τ ί 
μια σακολέβα ποϋ άρμενίζει τ ίμ ια  ’ς τήν 
Ίόνιο ! Ά λ λ ά  αΰτό 0’ άλλάξν ι ! ·

—  «Κ* δσψ γληγωρότερα τόσω καλλ ί
τερα !»

Βλέπει τις δτι οί νέοι ώς καί οί πα 
λαιοί ναϋται τής Καρύστας δέν ήσαν άν
θρωποι μεμψιμοιροϋντες πρό τής άνάγκης, 
όποιαδήποτε καί άν ήτο αυτη . Δ ισταγ
μοί, τύψεις συνειδότος, καί άπλα ΐ άκόμη 
προλήψεις ελειπον καθ’ όλοκληρίαν παρά 
τω  θαλασσινφ τούτφ τής κάτω Μάνης 
πληθυσμω. Τή άληθεία, ήσαν άξιοι τοϋ 
διοικοϋντος αΰτούς, καί έκεϊνος έγνώρι- 
ζεν δτι ήδύνατο νά βασισθ'7) έπ’ αΰτών.

Ά λ λ ’ έάν οί Βοιτύλιοι έγνώριζον τόν 
Νικ. Στάρκον δέν έγνώριζον ομως οΰδα- 
μώς τόν ύποπλοίαρχόν του, δστις ήτο 
συγχρόνως ναύτης εμπειρος καί άνήρ δρα
στήριος,— ή κολασμένη ψυχή του— , έν 
μ ια  λέξει. Οΰτος ήτο κάποιος Σκόπελος 
έκ Τσεριγόττου, νησίδος άρκετά δυσφή- 
μου, κειμένης εις τό μεσημβρινόν δριον 
τοϋ Αιγαίου μεταξύ Τσερίγου καί Κρή*- 
της . Τούτου ενεκα εις τών νέων, άπευ- 
θυνόμενος πρός τόν άρχηγόν τοΰ πληρώ
ματος.

—  «Καί ό υποπλοίαρχος;» ήρώτησεν.
—  « ‘Ο υποπλοίαρχος δέν εύρίσκεται 

έπί τοϋ πλοίου·» άπεκρίθη.
—  «Δέν θά τόν ίδοΰμε;»
•— «Βέβαια.»
— ίΚ α ί πότε;»
—  «"Οταν θά είναι ανάγκη \ά τόν I- 

δοΰμε !»
—  « Ά λ λ ά  πού είναι λοιπόν ;»



—  «Ό που πρέπει νά είναι !·
Ώφειλον νά άρκεσθώσιν είς τήν  μηδέν 

έξηγοΰσχν άπάντήσιν το ιαύτην. Ά λ λ ω ς  
<ε τήν στιγμήν εκείνην ή σύριγξ τοΰ άρ- 
χηγου τοΰ πληρώματος έκάλεσε παντας  
έπάνω ΐνα  τανύσωσι •'■ούς κεροίακας. ’ ί ίξ  
ου -ή έν τ φ  πυργούχφ (ga il iard  d ’ a v a a t )  
βυνομίλίχ διαχόπη άποτόμως.

Τφ όντι έπρόκειτο νά συστείλωσι πλε ι-  
ότερόν τ ι  τ κ  Ιστία Ϊνα παοαπλεύσωσιν 
έξ άποστάσεως μιλίου τήν Μεσσηνιαχήν 
παραλίαν. Περί την μεσημβρίαν ή Καρύ- 
στα διέβαινε πρό τνις Μεθώνης· άλλ ’ έ- 
πειδή δέν ήτο προωρισμένη διά τόν λ ιμέ
να τοΰτον, δέν προσωρμίσθη είς τήν μι- 
χράν ταύτην πόλιν, ήτις ύψοΰται έπί των 
έρειπίων τ ι ς  αρχαίας Μεθώνης έν τϊί 
εσχατιά  ακρωτηρίου έχτείνοντος την 
βραχώδη του έξοχήν πρός τήν νήσον Σα- 
π ιέντζαν. Μετά μικρόν,'όπισθεν άποκρή- 
μνου τινός καμπής, ό φάρος, οστις ύψοΰται 
έν τή  είσόδφ τοΰ λιμένος, έξηφανίσθη.

Σομεΐόν τ ι  έν τοσούτω έγένετο έπί τής 
σαχολέβχς. Μέγχς επισείων, διατεμνόμε- 
νο'ς υπό έρυθράς ήμισελήνου άνυψώθη είς 
τό άκρον τής μεγάλης κεραίας (άντένας). 
Ά λ λ ’ έχ της ξηράς οΰδεμίχ έγένετο ά- 
πάντησις· οθεν ό πρός βορράν πλοΰς έξη— 
χολούθησε.

Τό Ισπίρας ί) Καρύστα ΐφθασεν είς την 
είσοδον τοΰ ορμου τοΰ Ναυαρίνου δστις 
είναι είδος εύρείας λιμνοθαλάσσης μκρμαι- 
ρούσης έν μέσφ περιβόλου υψηλών όρέων. 
‘Η πόλις άποχρυβεϊσα έπί στιγμήν όπι
σθεν τοΰ συγκεχυμένου ογκου τής άκρο- 
πόλεως, παρουσιάσθη διά μέσου διόδου 
σχηματιζομένης ύπό τίνος γιγχντώδους 
βράχου. Έχει ήτο ή έσχατιά τής φυσι
κής προκυμαίας τής άνακοπτούσης τήν 
ορμήν τών ΒΔ ανέμων.

Ό  δύων ήλιος έφώτιζεν ακόμη τήν χο- 
ρυφήν τών τελευταίων πρός άνατολάς υ 
ψωμάτων ά λλ ’ ή σκιά έπεσκότιζεν ήδη 
τ ΐ ν  ευρύν όρμον.

(επΐται συνεχεία)
 -*=e«CCOŴ©====-------

Α Κ  Α Ν  0  A Ι·

*Ojtow| xwpii ά γ ί^ . Ι ^ ια ν  ’ς Χ  ̂ γη 
xxi. ει/ανε γνά ατήΟ^ [χ«ΐρι ,

'αράζουνε μ ’ *vOr„ ’που ’χ λευαν αύγή-αίγ^  
Κ'Λι πάρουνε τοΰ ήλιου τά φιλήματα.

■' _ _ , , „Uniftoi ςτ,τουν ς τον εοωτ* να ρρουν yap*
M t ’ς τά γλυχά του μάγια χρυφοίήβνται,

’(AOiiCovys πάλι φύλλα  ρόδου δροσερά^
ποΰ άπό τόν ήλ^ο τόν πολύ μαραίνονται

Κα\ ειν’ α γ κ ά θ ι  α αμάραντα, φαρμακερά* 
ojeojoi αγαπούν ,μέ 3όλο χα\ μέ ψέματα 

χα\ τανόη ξεφυλλίζουνε τ ίι τρυφερά*
jjl!  τα  φαρμακερά τους τα πλανέματα ί

\ .Tit: s i  i 
— Πολ. I . Δημ.—

Η ΚΑ Π Ν Ο ΣΥ ΡΙΓΞ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β Α Ρ Τ -

(Έ χ  τών τοΰ Αλεξάνδρου Δουμα).

‘Ο ’Ιωάννης Βάρτ χατήγετο έχ τ ή ς  
Δουνχέρχης, χώρας χαθύγρου χαί π α γε -  
ράς έ’νθα ή καπνοσύριγξ είνε οΰχί μόνο" 
σύντροφος, άλλά καί θερμαστρον. 7Η τ» 
Εγγονος xa l  άνεψιος πειρατών, αυτός μ ά 
λ ιστα  ό ίδιος ΰπϊίρζε πειρατής μέ
χρι τής έποχής χχθ’ ήν Λουδοβίκος ό 
ΙΔ'. τόν έχάλεσεν έν τώ  πολεμικά ναυ- 
τ ικφ .

Κατά τήν έποχήν έχείν-^ν ό ’Ιωάννης 
Βάρτ ήτο τεσσαράκοντα καί ένός 2τους· 
ήτο πολυ άργά οπως άποσκοοαχιση τάς 
εξεις τής νεότητός του· καί δμως έχεΐ- 
νοι οΐτινες θά θελήσωσι νά σκεφθώσι, 
θέλουσι πεισθή έντελώς δτι, δταν ό Ι 
ωάννης Βάρτ ήναψε τήν καπνοσύριγγά 
του έν τ φ  άντιθαλάμω τοΰ βασιλέως 
δέν τό επραξεν έξ άγνοιας τής έθιμοτχ- 
ξίας τών Βερσαλλιών, άλλά διότι έπε- 
θύμει νά έλχύσ·/] τήν κοινήν προσοχήν
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Ιπ* άΰτο ί , διά τρόπου δστις συνεπήγαγε 
τήν έχ τής 0ύρ«ς τών άναχτόρων Ιξωσίν 
του· άλλ’ δταν μεθ’ δλα τα ΰτα , έγένετο 
διοικητής στόλου καί Εκαλείτο Ιωάννης 
Βάρτ, δέν ήτο ευχολον νά τόν έξαγά- 
-γουν τής θύρας, ή νά είπωσιν είς τόν
Λουδοβίκον ΙΔ' δτι παοαπλεύ3ως αύτοΰ» . · · * . *

εΰρίσκετο άνθρωπος καπνίζων.
Έγνώρίζον δτϊ ό ’Ιωάννης Βάρτ ήρχε- 

το οπως ζητήσνι παρά τοΰ (ϊασιλέως χά· 
ριν, τήν όποιαν ό βασιλεύς τ φ  είχεν άρ- 
νη6·(5 δίς.

Αί έκ μέρους τοΰ Ίωάννου Βάρτ α ι
τήσεις άκροάσεως δέν εφθανον μέχρι τοΰ 
•βασιλέως.

"Επρεπεν ό Ιωάννης Βάρτ νά κατα- 
"λάμβάνγ) έξαπίνης τό σπούδαστήριον τοΰ 
βασιλέως.

Ό  ’Ιωάννης Βάρτ παρημέλησε τά  πε
ριβόητα αΰτοΰ χρυσοκέντητα ένδύματα 
μ ! τά  έπηργηρωμένα ύπορράματα, άτινα  
πολύν διήγειραν πάταγον έν ταϊς αίθού- 
σαις τών Παοισίων, περιεβλήθη τήν ά- 
πλήν περιβολήν άνωτέρου άξιωματικοΰ 
τοΰ ναυτικοϋ, έπέρασε περί τόν τράχη · 
λόν του τήν χρυσήν άλυσιν, ήν ό βασι
λεύς τφ  είχε χαρίσει άλλοτε είς α ντα 
μοιβήν τών πειρατικών του κατορθωμά
τω ν, καί παρουσιάσθη είς τόν άντιθά- 
λαμον τής Α. Μεγαλειότητος, ώσεί εί
χεν άδειαν άκροάσεως.

—  Κύριε πλοίαρχε μονοκρότου ήρώτη- 
σεν ό άξκιίματικός, δστις ήτο έπιφόρτι- 
σμένος νά είσαγάγν) τούς έπισκέπτας π α 
ρά τφ  βασιλεΐ, ποΰ είνε ή £δειά σας ;

—  Ή  άδειά μου; άπήντησεν ό ’Ιωάν
νης Βάρτ, διά νά τήν κάμετε τ ί ;  είμαι 
^όξα σοι ό Θεός, αρκετά αλός φίλος 
τοΰ βασιλέως, ώστε νά μήν ΰπάρχν) δά 
καί τόση ανάγκη μωρολογιών μεταξύ 
μας. Είπετέ τω  δτι ό ’Ιωάννης Βάρτ ζη 
τε ί  νά τ φ  όμιλήστ], καί τοΰτο θ’ άα- 
κέση.

Οταν δέν εχητε άδειαν άκροάσεως 
επανελαβεν ό αξιωματικός, ούδε'ις δ ικαι
ούται νά σας άναγγείλν}.

Τοτε δέν μένει παρά νά άγγελθώ μό
νος μου.

Καί ‘ προχώρησε πρόί τή ν  θύραν τ ί ς  
Συγκοινωνία^.

—  Δέν διέρχονται άπέ έδώ, άξ ιωμα- 
τικέ μου, έίπβν ό έν τή  υπηρεσία σωμχ- 
τοφύλχζ.

— Είναι τό βύν^ήμχ, ήρώτήβεν ό ’Ι 
ωάννης Βάρτ ;

— Είνε τό σύνθημα, άπήντησεν ό β « -  
ματοφύλαξ.

— Σέβας λοιπόν είς τό σύνθημα, δ- 
πέλαβεν ό ’Ιωάννης Βάρτ. Είτα έρ«ι&ό- 
μενος έπί τίνος σαν ίδ ι ; ,  ίξήγαγεν  ίκ  τοΰ 
βάθους τοΰ πίλου του μίαν καπνοσύριγ
γα , τήν έπλήρωσε κάπνοΰ Χαί τήν ή -  
ναψεν.

Οΐ άΰλιχοί τόν παοετήρόυν κα τά πλη 
κτοι.

— θ ά  σάς κάμω, κύριε πλοίαρχε, μ ί
αν παρατήρησιν, εϊπεν ό άζιώμάτί<βς· 
δέν καπνίζουν είς τόν άντιθάλαμόν τοΰ 
βασιλέως.

— Λοιπήν άς μήμέ κκμνουννά περιμέ
νω, διότι έγώ καπνίζω πάντοτε όσάχις 
περιμένω.

—- Κύριε πλοίαρχε, Θά άναγκασθώ νά 
σάς άποβάλλω

—  Πρό τοΰ ομιλήσω είί τόν βασιλέχ, 
δπέλαβεν ό Βάρτ, γελών. ”Α ! σάς προ
καλώ λοιπόν». Καί όντως ώς προείπομεν 
δέν ήτο ευχολον πράγμα νά έκβληΘ-Jj τή ς  
Θύρας ό ’Ιωάννης Βάρτ· μέ δύο λέξδίς 
έκλέγων τό έλάχιστον καί πρό πάντων 
τό μάλλον άχίνδυνον, ό αξιωματικός 
υπήγε νά εϊπ·/ι είς τόν βασιλέα.

—  Μεγχλειότατε, είς τόν ά ντ ιθάλα -  
μόν σας ευρίσκετάι είς άξιωμχτιχός τοΰ 
ναυτικοϋ καπνίζων, δστις μάς προχάλεΐ 
νά τόν έχβάλλωμεν, καί δστις διακηρύτ
τε ι δτι θά είσέλθϊΐ παρά τήν θέλησίν 
μας.

‘Ο Λουδοβίκος ΙΑ', ουδόλως έβασα- 
νίσθη δπως τόν μαντεύσ·»).

—  Στοιχηματίζω δτι είνε ό ’Ιωάννης 
Βάρτ ! είπεν.

‘Ο αξιωματικός ύπεκλίθη.
— ’Αφήσατέ τον νά τελειώσιρ την 

καπνοσύριγγά του, είπεν ό Λουδοβίκος 
ΙΔ'. χαί ε ίσαγάτετέ τον.
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Ό  ’Ιωάννης Βάρτ δέν έτελειω σε τη ν  
κα π νο σ ύρ ιγγά  του , τουνα ντίο ν  τη ν  ερ- 
^ιψεν είς τή ν  έβτίαν κα ί ώρμησε πρός τό 
«ιπουδαστήοιον τοΰ βασιλέως· ά λλά  μό
λ ι ς  ΰπερέβη τόν ουδόν τή ς  θύρας εστη 
τταιρετήσας ύπ ο κλ ινέσ τα τα  Λουδοβίκον 
τό ν  ΙΔ\

* *
#

Ό  ’Ιωάννης Βάοτ εφθασε τέλος εις 
τό ν  σκοπόν του . Εύρέθη εμπροσθεν τοΰ 
βασ ιλέω ς μ ετά  τή ς  έπ ιδ εξ ιό τη το ς, τη ν  
οπο ίαν έπεδείξατο  κα ί εμπροσθεν τώ ν  
έχ&ριχών σκαφών- ήρξατο τή ς συνδ ια- 
λέξεω ς διά τω ν σκοπέλων τώ ν πορθμί- 
δων κα ί τώ ν  βράχων δπου έπεθύμει νά 
•τόν οδηγήση, δηλαδή ήρξατο συγχαίρων 
εαυτόν ζωηρώς διά  τη ν  ίξοδόν του έκ 
το ΰ  λ ιμ ένος τή ς Δουνκέρκης, ενθα ατε
νώ ς άπεχλείσθη ΰπό τώ ν  Ά γ γ λ ω ν ·  έπ ί 
■τής πυρπολήσεως 80  Εχθρικών πλο ίω ν, 
stTtva εκαψεν έν μέση θαλάσση· έπ ί τής 
καταβάσεώ ς του τέλος έν Newcastle, ε- 
χλ»νε τό 2ν γόνυ εμπροσθεν τοΰ βασ ιλέ- 
<ος κα ι έτελείω σεν έξαιτούμενος τη ν  γ ά -  
ρ ιτα  τοΰ K eiser, ναύ-ιο.» του κ α τα δ ι-  
χασθέντος είς θάνατον, έπειδή είχε φο- 
νεύσει τόν α ντ ίπ α λό ν  του έν μονομανία .

‘Ο βασιλεύς έδ ίσταζεν.
‘ Ο Ιωάννης Βάρτ δν ή αδελφ ική φ ι

λ ία  η τ ις  τόν συνέδεε μ ετά  το~ι K eiser, 
χ αθ ίσ τα  εΰγλω ττον,παρεκάλεσεν, ίκ έτευ- 
βεν, έξώρκισεν.

—. ’ Ιωάννη Βάρτ, ε ιπ εν ό Λουδοβίκος 
ΙΔ\ σοΰ χαρίζω  έκεΐνο τό όποϊον ήονή- 
8ην είς τόν Τρουβίλ.

— Β ασ ιλεΰ ,άπήντησεν ό ’Ιωάννης Βάοτ, 
δ πατήρ  μου, δύο έκ τώ ν  αδελφών μου, 
χ α ί 20 άκόμη μέλη έκ τή ς  οίκογενείας 
*̂.ου άπέθανον ύπηρετοΰντχ  τη ν  ύμ ετέ- 

ραν Μ εγαλειό τη τα . Μοΰ δίδετε σήμερον 
τη ν  ζωήν τοΰ ναύτου μOJ κα ι σας δίδω 
άφεσ ιν δ ιά  τη ν  ζω ήν έκεινων.

Κ αι ό Ιωάννης Βάρτ εξήλθεν κλα ίω ν 
ώ ς πα ιδ ίον κα ί κοαυγάζων γεγω νυ ία  τνί 
φω νή

ο Ζ ήτω  ό Β α σ ιλ εύς» .
Την σ τ ιγμ ή ν  έκείνην περικυχλωθείς

ύφ* δλων τώ ν  α ΰλ ικώ ν , ο ΐτ ινες φθελον νά 
περιπο ιηθώσιν άνθρωπον τυχ ό ντα  πλέον 
τή ς ήμιώρου ιδ ια ιτέρας άκροάσεως παρά 
τώ  Λ ουδοβίκφ ΙΔ '. χα ί μη γνωρίζων 
πώ ς νά έξέλθη τοΰ κύκλου έχείνου 
δστις ήρξατο νά τόν ένοχλ·/) έπω - 
φελήθη τή ς έρωτήσεως, ήν τ φ  άπηύθυ- 
νε τ ις  τώ ν αΰλ ιχώ ν, ε ίπώ ν αύτώ .

— Κύριε Ιω ά ννη  Βάρτ, πώς λο ιπόν 
έζη λ θ ΐτε  έκ τοΰ λιμένος τή ς Δουνχέρ- 
κης, περιχυκλωμένο; ώς ησθε ΰπό τοΰ 
ά γγλ ικο ΰ  σ τόλου ;

—  Θ έλετε νά τό μάθητε ; το ϊς ά πε- 
κρίθη.

— Μ ά λιστα , μ ά λ ισ τα , ειπον δλοι έν 
χορφ, θά μάς εΰχαρ ιστήσητε πολύ.

— Κ αλά , λο ιπόν, θά ϋδητε· έγώ  είμ αι 
ό ’Ιωάννης Βάρτ, α λή θ ε ια ; Σείς εισθε δ 
’Α γγλ ικός στόλος- μέ αποκλείετε είς τον 
άντιθάλαμ ον τοΰ βασιλέως κα ί δέν μέ 
ά φ ίνετε  νά  έξέλθω . Έ  ! λο ιπόν ! β λ ί !  
β λά ν ! π ίφ !  π ά φ ! ιδού πώ ς έξέοχομαι.

—  Καί είς έκάστην έπ ιφώ νησ ιν κ α τα - 
φέρων Εν κ τύπημ α  δ ιά  τοΰ πςδός ή τής 
χειρός κ α τ ’ έκείνου δστις εύρίσκετο 2μ- 
προσθέν του , κα ί ρ ίπτω ν αΰτόν κ α τά  τοΰ 
γείτονός του , ήνο ιξε δίοδον μέχρι τή ς  
θύρας.

Φθάσας δέ έκεϊ:
— Κύριοι, ε ίπ εν , ιδού πώς έξήλθον έκ 

τοΰ λιμένος τή ς Δουνκέρκης !
Καί έγκ α τέλε ιπ ε  τόν ά ντιθάλαμ ον τοΰ 

βασιλέως.

ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
ΤΟΐ ΣΤΡΑΤΜΤΙΚΟΪ H0V ΒΙΟΤ.

(Ή Άνάστασις έν Άκτίω .)

Περί τη ν  όγδόην εσπερινήν ώραν τής 
ΐ8 η ς  ’Απριλίου 18 8 6 , ήμέραν τοΰ μ εγά 
λου Σ αββάτου, έσήμανεν έν τώ  φρουρίφ 
τοΰ Ά κ τ ίο υ , ώς συνήθως, ή άποχώρησις. 
Π λήν, έκτακτόν τ ι έλάμβανε χώραν έν 
τνί φρ,υρό£· ά ν τ ί δηλαδή νά έκφωνηθώσι

X.

—  3 0 1

τ ά  προσκλητήρια τής κάτω θ ι κα ί έγγύς 
τοΰ φρουρίου έσκηνωμένης ήμ ισείας αΰ
τή ς  δυνάμεως, δ ιετάχθημεν νά συναθροι- 
σθώμεν πάντες είς τόν έντό ; τοΰ φοουρί- 
ου μικρόν στρατώνα 2νθα διέμενε τά υπό
λο ιπον τή ς φρουράς άπαρτιζόμενον έκ 
τοΰ λόχου μας, δστις ήτο ό 4ος τοΰ 1ϋ 
Πεζ συντάγμ ατο ς.

‘Ο Λοχαγός μας κ. Π ., άνήρ καθ’ ό
λα  σ τρ α τιώ τη ς, μ ετά  τήν έκφώνησιν τοΰ 
προσκλητηρίου, ά νήγγε ιλεν  ήμ ϊν τήν πρω
τοφανή κα ί εΰάρεστον εΐδησιν, δ τ ι τό 
μεσονύκτιον θά έπεραιοΰτο έκ τής έναντι 
παραλίας τής Πρεβέζης ίερεύς δπως μάς 
ψάλη την άκολουθίαν τή ς Ά ναστάσεω ς. 
Καί πρωτοφανής μέν, καθότι πρώτην ή 
δη φοράν μετά  τήν άπελευθέρωσιν τής 
λωρίδος τα ύ τη ς  έν ή ΰψοΰτα ι τό φρούρι- 
ον Ά κ τ ιο ν  έ'μελε ν’ άντηχήση έντός αύ
τοΰ φωνή χριστιανού κα ί "Ελληνος ιερέ— 
ως· εΰάρεστος δέ, δ ιότι αμα τώ  ά γγ έλ -  
μ α τ ι α ί πεπ ιεσμένα ι καοδίαι δλων ήμών 
ήσθάνθησαν δτι θ’ άνεκουφίζοντο έν μέ- 
ρει έκ τοΰ βάρους δπερ, συν το ϊς ά λλο ις, 
έπροξένει καί ή ελλειψ ις θρησκευτικών 
συγκινήσεων.

Μ ετά τα ΰ τα  π ά ντες , πλην τώ ν σκο
πώ ν , κατεκλίθημεν ή ρ ε μ α  μέ τό πρό
σ ταγμ α  δπως ήρ  έμ  α έγερθώμεν περί τό 
μεσονύκτιον.— Τής έννοιας τοΰ έπιρρή- 
ματος ή ρ έ μ α  άπρεπε πάντοτε έν καιρώ 
νυκτός νά  κάμνωμεν χρήσιν κ α τ ’ άνω - 
τέραν δ ια τα γή ν : Δ ιά νά μή άνησυχώμεν, 
φ α ίνετα ι, τούς αντίπεραν ήμών Τούρκους 
ο ΐτινες εΐχον τήν εΰγένειαν νά μόϊς προ- 
σέχωσι πά ντο τε  μήπως πάθωμεν τ ίπ ο 
τε ! ...........

Περί τό μεσονύκτιον λοιπόν — διά  τοΰ 
έπιρρήματος ή ρ έ μ α  — άφυπνίσθημεν 
π ά ντες  δ ι’ αμοιβαίων τ ρ α β ι γ μ ά -  
τ  ω ν κα ί τ ινα γμ ά τω ν  άπονεμομένων το ϊς 
ΰ π ν η λ ο ΐ ς  πρός τελε ία ν  αΰτώ ν ξ ε σ κ ό
τ ι  σ ι ν.

Ά λ λ ά  πρός μ εγίσ την πά ντω ν τώ ν χ  α- 
σ μ ω μ έ ν ω ν  στενοχώριαν ή ώρα παρήο- 
χετο  κα ί ό εΰλογημένος π  α π  π δίς δέν 
έφα ίνετο . Δ ιεδίδετο μ ά λ ισ τα  δ τι μ ετέβα 

λε  γνώ μ ην κα ί δτι έπρόκειτο νά Ιλθη α 
μα τ·71 ήοϊ. Οί μάλλον δ απαισιόδοξοι 
έξ ήμών μυρίας ήδη σκέψεις έξέφερον περί 
τής το ιαύτη ς αργοπορίας, ών μ ία  δτι 
ένδεχομενον ό πχππΧς \ά συνελήφθη ΰπό 
τώ ν Τούρκων κατά  τήν σ τιγμ ή ν τή ς έπ ι-  
βιβάσεώς του καί δτι ί'σως νά έπήραμε 
τόν δυστυχή είς - όν λαιμόν μας, έπειδη 
δυνατόν νά έ ελήφθη ώς κατάσκοπος κα ί 
Κύριος οίδε μέπως κ ά μ η  λ α μ π ρ  ή έν 
το ϊς  Οΰρανοΐς. Μέ δλους δέ τούς λ ο γ ι
κούς Ισχυρισμούς τ '.ΰ  μετρ ιωτάτου μέν τό 
ανάστημα  πλήν ίκανοτάτου έπιλοχίου 
μας, δστις σύν τοϊς ά λλο ι; έφώνει δτ ι δ 
π α π πά ς είνα ι ιΡωμηός κα ί ώς έχ τούτου 
δέν π ιά νετα ι εύκολα κα ί δτι ίσως π ερ ι
μένει τή ν  κατάλληλο ν ευκαιρίαν δπως 
τ ό  σ τ ρ ί ψ η  λ α θ ο ε μ π ο ρ ι κ ώ ς  άπό 
τή ν  Π ρέβίζαν, ή έπικρατεστέοα ιδέα ύ - 
πήρξεν .ή  έπάνοδος είς τόν ΰπνον.

Έ π ί τέλους, περί τήν δευτέραν κα ί ή - 
μ ίσειαν τή ς πρωίκς άφυπνίσθημεν έκ 
δευτέρου διά  τοΰ όμ'.ίου ή ρ έ μ α — τρό 
που· ά λλά  τν.ν φοράν ταΰτη ν δπως πραγ- 
μ α τικώ ς άκροασθώμεν τή ς  Ιεροτελεστί
α ς, καθότι ό ίερεύς κατώοθωσε νά πεοαι- 
ωθϊί έπ ί λέμβου αλ ιευτ ική ς έπ ί το ύ τφ  
κρυφίως σταλείσης ΰπό τοΰ λοχαγοΰ μας.

Τραπέζιον έν μέσω στρατώνος τεθέν 
κα ί προχείρως και έπί τό σ τρ α τ ιω τ ικώ - 
τ 3ρον διασκευασθέν, έφ’ ου έτέθησαν δυο 
λαμ πάδες έπ ί κενών φ ιαλών έχρησίμευσεν 
είς τόν μικρόν κα ί εΰσαρκον, πλήν άληθή 
τύπον καλοΰ χριστιανού, ιερέα, ώς ά γ ία  
τράπεζα· ήρχισε δέ τήν τελετή ν  περιχυ- 
κλούμενος ύφ* xpocTouvT(i>v
άνημμένας λαμ πάδας.

Ά μ α  τ·7ί πρώτη αντηχήσει τώ ν  λόγων 
τοΰ ίερέως έν τ φ  κτιρ ίφ  -ιοΰ στρατώνος 
πολλο ί έξ ήμών έδάκρυσαν, άλλο ι δέ, 
πρός άπόκρυψιν τής συγκινήσεως, Ιστρε- 
φον τούς αρειμάνιους τω ν μύστακας· καθ
ό τ ι τη ν  σ τιγμ ήν έκείνην πλήν τώ ν π α ν 
το ίων α ισθημ άτω ν, άπερ άνεζωπυρώθη- 
σαν έν τα ΐς  καρδίαις ήμών, γλυκειώ ν α 
ναμνήσεων παρέλασις, ούτως ε ιπ εΐν , έ
λάμβανε χώραν έν τ ί !  έγκ εφ άλφ  μας.
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Καθ οσον προέβκινεν ή τελετή ,τό  πρό- 
σωπον τοΰ ίερέως άπό βοβαροϋ ήρχιζε νά 
προσλαμβάνν) ύφος τ ι γλυκεία ; συγκινή 
σεως προδιδούσης μυχίαν χ αράν άδολου 
καρδίας. Καί πάντες μ.ετά ήδέων π α λ 
μών προσηλοΰμεν επ’ ‘κύτοΰ τά βλέμμα
τα , οτε αίφνης το ή ρ έ μ, α χάνει πλε-
ον έν ήμ.ϊν την έ'ννοιάν του, οίονεί ήλεκ- 
τρισμός διαχύνεταί άνά τόν στοατώνα, 
πάντες καταλαμ-βανόμεθα ΰπό τοΰ αΰτοΰ 
αισθήματος, πάντων αί μορφαί καλ.λύ- 
νονται ΰπό τοΰ αυτοΰ χρώματος, πάντες 
από τοΰ λοχαγού μέχρι τοΰ τελευταίου 
στρατιώτου ποιοΰμ.εν την αΰτήν κίνησιν, 
έκφωνοΰμεν τάς αύτάς λέξεις, και, τό 
«Χ .ρ εσ το ς  «.νεστ*]» άναπέμ,πεται μ.ιόί 
φωνή μελπόμενον, οΰν τω ίεοεΐ, ύφ’ ένός 
λόχου Ελλήνων στρατιωτών τετάγμένων 
παρά τά σύνορα καί έν ω γνωρίζουσι νά 
συνδυάζωσι τάς λέξεις θ  c η σ κ ε ί α — 
11 α τ ρ ί ς.

’Ί ω ν .

Η ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ
ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ EliOfIN

Οΰδεμ,ία άλλη σωιιατική άσκησις ένι- 
σχύει τοσοΰτον τά κυριώτερα ήμών όρ
γανα, όσον μ,εμετρημένη Ορειβασία. Είς 
πολΰ σημαντικότεροι βαθμόν ώφελεΐ την 
καρδίαν καί τους πνεύμονας. Κατά την 
καθημερινήν δίαιταν καί την μ.2λλον έν
τονον ε ν έ ρ γ ε ι α ν  άναπνέομεν λ,ίαν έπιπο 
λαίως, παρηυ.ελην.ένον άαάοτηαα, ούτινος 
θ5! ττον η βράδιον θέλομ.εν αίσθανθή τάς 
συνεπείας έφ’ ολοκλήρου τοΰ οργανισμ.οΰ, 
άν μ,η σπεύσωμ.εν ν’ ά\ακτήσωμεν τό ά- 
πολεσθεν κατά τάς διακοπάς τών έργα- 
otc3v. Μεγαλειτερα έπισκόπησις τών ά- 
νανκών τοϋ άνθοωπίνου σώματος καί 
γνώσι; τών στοιχειωδών φυσιολογικών 
σχέσεων πολλούς θά έσωζεν έκ. πλείστων 
ασθενειών καί επιδημιών. Έν τούτοις 
πολλοί τών άνθρώπων βιοΰσι, ,ιρόπον τινα |

κατεογαζόμενοι την παντελή αύτών σω
ματικήν καταστροφήν, οί τοιοΰτοι ασθε
νείς προσέρχονται τότε είς τόν ιατρόν 
έπί τη έλπίδι, δτι οΰτ.ς διά δοαστικοΰ 
τίνος φαρμάκου, ήθελεν άνασκευάσει τάς 
συνεπείας άνατετραμμένης καί παοά ©ύ- 
σιν διαίτης.

‘Η ία ρική επιστήμη SIν δύναται ν’ ά· 
παλλάξη τινά τών καθηκόντων αΰτοΰ, 
δπως τόν ύποχρβώστ) νά σεβασθη τάς 
διατάξεις τής φύσεως. Οΰδέν Ι'στι φάρμ,α- 
κον δυνάμ,ενον άναπληοώσαι τον καθαρόν 
άερα. ’Έδει μάλιστα άπό τοΰ σχολικού 
εδωλίου νά έντυπωθή τοΐς παιδίοις, δτι 
ήτε ζωή τοΰ ανθρώπου καί ή τών λοι
πών ζωικών όργανισμ,ών μ.όνον διά δ ιη 
νεκούς ατμοσφαιρικής συναλλαγής δύνα- 
τα ι ύφίστασθαι. Διά τοΰ οξυγόνου, τό ό
ποιον άνθρωποι καί άπαντα τά  σπονδυ- 
λνωτά μετάγουοι διά τή ;  αναπνοής έκ 
τοΰ άέρος είς τούς θρεπτικούς χυμούς τοΰ 
σώματος, παράγονται απασαι αί κ ινητι
κά! δυνάμεις ήμών, άς θεωροΰμεν τεκμή- 
οιον τοΰ ζή,ν. Ή  συναλλαγή αυτη αΐμ.α- 
τος καί άέρος εχει τόπον, παρά τε τοΐς 
άνθρώποις καί πάσι τοΐς άέοα εισπνέουσι 
σπονδυλωτοΐς κατά μ.έγα μέρος είς τους 
πνεύαονας. Ά λ λ ’ έν γένει τό όξυγόνον 
εισχωρεί εις τό αίμα. παντοϋ ενθα τοΰτο 
εύρίσκεται είς άμ.εσον έπαφην μ,ετά τοΰ 
άέρος, έπισυμβαινούσης ούτω τής λεγο- 
μένης άεοίων διαχύσεως (gaz diffusion)· 
Μέ την λέζιν διάχυσιν νοοΰμ,εν την άξιο — 
περίεργον ιδιότητα τών αερίων, τοΰ δια· 
πεοκν τάς ζωϊκάς μεμβράνας καί πορώ
δη διαφράγματα άνοργάνων ουσιών, οίον 
τρόπον τ» ρευστά, χωρίς νά παρίσταται 
ανάγκη, κατά την αποδοχήν τοΰ οξυγό
νου, οΰδεαιας έι/.μέσου επαφής μετκξυ 
τοΰ είδους τούτου τοΰ αερίου καί τοΰ 
αϊαατος Οί τουφεροί τοίχοι τών λεπτών 
τριχοειδών αίμ.ατοφόοων άγγείων, ουδέν 
παοεαβάλλουσι πρόσκομμα ?ίς την συναλ
λαγήν ταύτην αΐμ.ατος καί χτμ,οσφαίρας, 
έξ ού γίνεται δήλον, δτι ή άποστολη τοΰ 
οξυγόνο·; τελε ίτα ι οΰ μ.όνον διά τών 
πνευμόνων', άλλά καί δι’ δλης τής 1~'.~

φανείας τοΰ δερμ.ατος τοΰ ανθρωπίνου σώ
ματος, καθόσον τά διά λεπτότατων αί- 
μ.ατοφόρων άγγείων έπιστεγασμ.ενα στό- 
μ.ια τών ίδρωτικών κύστεων, διευκολύνου- 
σι την διάλυσιν Διά τής αΰτής λοιπόν 
όδοΰ δι’ ής ό άήο εισχωρεί είς τό αίμα, 
άποχωοεϊ τό ά\θρακικον όξύ, ούτως ώ 
στε μεταξύ τοΰ σώματος ήμών καί τής 
περιβκλλούσης αΰτό άτμ.οσφκίρας έπι- 
κοατεΐ διηνεκής συναλλαγή χημ.ικοφυσι- 
κήςέπόψεως.

Τοΐς πάσι γνωστόν,δτι αί ΰπό τοΰ ήμε- 
τέρου σώματος παραλαμ.βανομέναι θρε- 
πτ ικα ί οΰσίαι υποβάλλονται είς κκυστι- 
κήν ίνόργανον ύλην. ‘Ο φορεύς τοΰ καυ- 
στικοΰ ύλικοΰ καί τοΰ άναγκαίου πρός ο- 
ξείδωσιν ανθρακικού όξιος τυγχάνει τό 
αίμα. Τοΰτο παρκλαμβάνει έκ τών όργά- 
νο>ν, άτινχ διζρρέει καί άποπλύνει τάς 
διά τοΰ οξυγόνου συνθέσεις τής ένοργά - 
νου καυστικής ύλης, ’ιδίως άνθρακα καί 
ούρα, άτινα πάλιν διά τών πνευμόνων, 
δέρματος καί νεφρών έκκρίνονται. "Ινα 
σχημ,ατίσωμεν ιδέαν, διά ποίων χημ.ικών 
συνδυασαών συνοδεύονται αί ζωϊκαί ·/)- 
μ.ών ένέργειαι δέον νά γνωρίζομ,εν, δτι τό 
άλευρον, ή κυριωτέρα ήμών τροφή, σχε
δόν τήν αΰτήν χημ.ικήν σύνθεσιν εχει, οΐ- 
αν τό ξύλον, δι οΰ θερμ,αίνομεν τούς κλ ι
βάνους καί λέβητας τών άτμομ,ηχανών. 
Καθώς διά συνήθους άναφλέξεως έκ τής 
άνθρακικής ύλης τοΰ ξύλου τνί εισχωρή
σει τοΰ άέρος σχημ.ατίζεται άνθρακικόν 
όξύ, καί έκ τής υδάτινης αΰτοΰ ύλης κα
τά  σταγόνας ρευστόν ύδωρ καί ύόατμός, 
ουτω βλέπομεν παραγόμ.ενον τη τών πνευ 
μονών άναπνο’Τ) έκ τής έιιπίριεχομ,ενης έν 
αυτοϊς ένοργάνου αναφλεκτικής ύλης ΰπό 
την επήρειαν τοΰ οξυγόνου έκ τών θρε
πτικών μ.εσων, αλεύρων καί όμ,οίων άέ- 
ριον τοΰ άνθρακικοΰ οξέως, ύδωο καί ύ- 
δατμούς. ‘ II ζωϊκή δθεν ήμών μηχανή 
θερμαίνεται καί συντηρείται ύπό τής αΰ
τής ώς καί ή άψυχος άτμομηχανή ύλης.
Αν τώ άνθρωπίνω σώμ.ατι ήτο δυνατόν, 

νά πέπτγ) λιθάνθρακας, θά ήδυνάμεθα ά- 
νκμφιβόλως διά τής θερμαντικής ταύτη ς

ύλης νά πκρατείνωμ,εν τήν ζωήν ήιιών.
Πασοζ μηχανική πρός εργασίαν προσπά

θεια τοΰτε ζω'ίκοΰ καί άνθρωπίνου όργα- 
νισμ.οΰ εγκείται έν τ·7ϊ άποσυνθέσει τών ΰ -  
λών, τή τελουμ.έν·/) διά τής παραλαβής 
τοΰ οξυγόνου ύπό τών διά τών θρεπτικών 
ουσιών δημ.ιουογουμ.ένων οργάνων. Τοΰτο 
οφείλει τις νά άντιπαραθέσν) έαυτώ, Ϊνα 

ι κάλλιον έννοήσν), διατί συστολή τις τών 
αναπνευστικών οργάνων, otov βραδεία τών 
πνευμονών άνάπτυξις αποβαίνει ή πρώ
τη άφορμή διαφόρων άσθενειών. Έκ τής 
γνώσεως τών πρΆεχθέντων, κατανοοΰμεν 
όποίαν ύγιεινήν επήρειαν εξασκεΤ ή ορει
βασία έπί τοΰ διά παρατεταμένης ίργα- 
σίας έζησθενισμένου ήμδν σώμ.ατος.

‘Η άναρρίχησις ύψωματός τίνος μάς α
ναγκάζει συνεχέστερον καί βαθύτερον νά 
άναπνέωμεν ή περιπατώντες ίπ ί  όμαλο.ΰ 
και ίσου έόάφους, τούτου ενεκα τό αίμ.α 
έρχεται συνεχέστερον είς έπαφήν μετά τοΰ 
οξυγόνου, διοχετεΰον ούτω τό ζωϊκόν 
τοΰτο στοιχεΐσν είς τά ενδότατα όργανα 
καί κελεΐα. ‘Οπόσον μεγάλη εινε ή έκ- 
τασις έφ’ ής λαμ.βάνει χώοαν ή τής έ- 
π·.φκνείας συστολή μεταξύ τοΰ είσπνεο- 
μενου άέρος καί τοΰ έν τοΐς αίματοφόροις 
άγγείοις κυκλοφοροΰντος αΐμ.ατος, άρκεΐ 
νά είπωμεν, δτι ό μέγας άνατόμ.ος Χοΰ- 
σκ,ε άπερίθμησε 18 0 Ικατομυρια κύστεις. 
έπί τών πνευμόνων, άποτελ.ούσας έπιφά- 
νειαν περίπου 2 ,0 0 τετραγωνικών πο
δών. Έπειδή λοιπόν τό δίκτυον τών αί- 
ματοφόρων άγγείων κατέχει σχεδόν τήν 
αΰτήν έ'κτασιν έπί τών π^ευικ,όνων επεται 
δτι ό διά μ.ιας μόνης εισπνοής είσελαύνων 
άήρ έκτείνεται έπί καταπληκτικής θα
λάσσης αΐμ.ατος. . "Αν δέ άναλογισθώμ,εν, 
οτι είς έκαστον καρδιακόν παλμόν, κατά 
μέσον δρον, διαχύ εται έπί τής γ ιγαντε ί-  
ου εκείνης έπιφανείας τών 2 ,000  τετρα
γωνικών ποδ ών 18 γραμ,μ.άρια αΐμ,ατος, 
ΐνα είσπηδήστ) πάλιν είς τήν άοιστεοάν 
καρδίαν, έ’πεται, δτι ή έκάστοτε έπαφή 
μετά τοΰ έν τοΐς πνεύμόσι έμ.περιεχομ,έ- 
νου αίματος δ^ν διαρκεΐ ακέραιον δεύτε
ρον λεπτόν άφοΰ άνά έκαστον πρώτον λε-
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πτόν συμδαίνουσι 70 καρδιακοί παλμοί.
‘Ο βραχύς ουτος χρόνος έπαρκεϊ οπως 

κορέοι) i t ’ οξυγόνου τήν διδομένην ποσότητα 
αίματος, ήν δύναταί νά παραλάδΐ) μέσον της 
χημικές «ροσελκύσεως της χρωματιστικής 
ύλης τοΰ αίματος. (hamoglobins)

Ό πως καταλογίσ») τις τήν μάζαν τοΰ αί
ματος, ήτις είς έκαστον πρώτον λεπτόν είσ- 
ελάύνει έκ της καρδίας είς τό στόμιον τής 
αορτής, άρκεΐ νά πολλαπλασιάσω μέ 70 τήν 
είς έκαστον καρδιακόν παλμόν μετακινουμέ- 
νην μάζαν. Έ χομεν οδτω γινόμενον 12.600 
γραμμαρίων. Τό σύνολον τής αίματίνης μά- 
ζης ανεπτυγμένου ανθρώπου είναι περίπου 
5 ,000  γραμμαρίων. Ιΐρός ?ξωσιν τής μάζης 
ταύτης διά τής καρδίας απαιτούνται τό πο- 
λυ 23-24 δεύτερα λεπτά οθεν έν ένΐ πρώτω 
λε πτω δύναταί ύπό κανονικόν σ ιγμ ο ύ  παλ
μόν τό σύνολον τοΰ ανθρωπίνου αίματος νά 
διατρέξΐ) τρις τήν διά τών αίματοφόρων αγ
γείων κυκλοφορίαν του.

Α ΐ  ίσχυρότεραι κινήσεις τών μυόνων τής 
κνήμης, τυγχάνουσαι απαραίτητοι κατά τάς 
δρειδασίας άνυψώνουσι πολύ σημαντικώς τήν 
δραστηριότητα τής καρδίας, ής άμεσος συν
έπεια ή έπίσπευσις τής κυκλοφορίας. Τό αί
μα έρχεται συνεχέστερο·/ είς έπαφήν μετά 
του άέρος τών πνευμόνων, παραλαμδάνον 
ουτω πλεΤον όξυγόνον ή διά τών συνήθων 
σχέσεων. Αΐ βαθύτεραι άναπνευστικαι κινή
σεις ώθοΰσι λοιπόν τό αΤμα πρός έκείνην τήν 
διεύθυνσιν πρός ήν έκ τής καρδίας μετατο
πίζεται.

’Οφείλομε» να σαφηνίσωμεν τήν φυσιολο
γικήν ταύτην λεπτομέρειαν, οπως νοήσωμεν 
τήν ύπερδάλλουσαν χρησιμότητα τών έρεινών 
άναδασεων. Ό τα ν  ή όρειδασία δέν έπιφέρει 
κόπωσιν είνε τό ώραιότερον ά'μα καί καταλ- 
ληλότερον διά τό σώμα πάθος. Τψόντι δέν 
ϊύνατα ι τ ις καλλιον νά χρησιμοποιήση τάς 
ώρας τής σχολής και άδειας, είμή λαμδά- 
νων άνά χεΤρας τήν βακτηρίαν του και άρ- 
χόμενος τών έρειδασιών έν φαιδροτάτη όμη- 
γύρει. Τάς παρειάς φέρων ήλιοκαεΤς και 
τήν καρδίαν νέαν, έπανακάμπτει έκ τών δά- 
Οίσι περιίστιμμένων δρέων εις τήν ανακα
λούσαν αυτόν πάλιν σφαίραν, αισθανόμενος 
εαυτόν ικανόν πρός πασαν έργασίαν, ένδυ- 
ναμωμένος μέχρι βάθους ψυχής. ’Ιδού ήμεϊς 
είς τά πρόθυρα τής περιοδευτικής έποχής. 
‘Ο βεδαρυμένος και ράθυμος ένστερνιθήτω 
τάς άρχάς τής φυσιολογίβς ϊχω ν πρό όφθ«λ-

μών, οτι ό σπουδαιότερος ορος τής ζωής εί
νε ό άήρ. Τό άναπνέειν δέν αντικαθίσταται 
ύπό τοΰ τρώγειν. Ή  διαμονή ομως έν τώ 
έλευθέρω καί καθαρώ άέρι καί τά ατελέστε
ρα έδέσματα είς ορεκτικά μ,ετατρέπει. Τά 
ανθηρά τών πτωχών χωρικών παιδιά καλλί- 
στη τούτου μαρτυρία.

’Εν τέλει δίδομεν έπιστημονικήν τινα δι- 
ευκρί'ησιν τής άναψυκτικής έπιδράσεως, ή'ν 
ή όρειδασία έξασκεΤ έπί τοΰ μυ'ΐκοΰ συστή
ματος. Γνωστόν, οτι μετά τινα όρειδασίαν, 
άποκάμνομεν, ά λ λ ’ ομως μετά τινας ήμέρας 
θαυμασίως άναλαμδάνομεν, τρόπον τινα άνα- 
γεννώμενοι.Πόθεν ή εύάρεστος αίίτη μετενέρ- 
γ ε ια ; Κοινώς λέγομεν οτι αρκούντως έξε— 
δράμομεν. ’Α λλά τοΰτο είνε εικονικός τρό
πος τοΰ λέγειν , δι’ ου ούδέν διαφωτίζεται. 
Ιΐρός νόησιν τής έπιδράσεως τών άναδατι- 
κών κινήσεων έπί τοΰ ήμετέρου σώματος δέ
ον είδέναι, 2τι υπάρχει καί ή λεγομένη, 
τών μυόνων αναπνοή· δι’ αύτής νοοΰμεν πα- 
ραλαδήν οξυγόνου και άποδολήν ανθρακικού 
όξέως διά τών μυονων, καθ’ ήν στιγμήν αρ
δεύονται ΰπό τοΰ αίματος, ήτις οσω ζωηρό
τερα τόσω δραστηριότεροι οί μΰς, έντός τών 
οποίων πραγματοποιούνται καί χημικαί τινες 
αλλοιώσεις ούσιών. ‘Η έν τώ μυ’ΐ ένυπάρ- 
χουσα γλύκωσις άποσυντίθεται παράγουσα 
ζάκχαριν και γαλακτώδες σαρκικόν οξύ άν- 
τ\ ταύτης. ‘ Η άνακάλυψις αϋτη οφείλεται 
τώ καθηγητή Bois-Rayraond. Τό γαλακτώ
δες έκεΐνο της σαρκός ήδύ και τά διά τής 
παρουσίας αύτοΰ σχημ.ατιζόμενα οξέα ά'λατα 
τού μυικοΰ χυμοΰ είνε τά προξενούντα τό 
αίσθημα τής κοπώσεως. Παραμελοΰντες οθεν 
τήν άναγκαίαν κίνησιν, διάγοντες καθεστη- 
κυίαν ζωήν συσωρεύομεν έν τοϊς μυσι τάς έ- 
πιδαρυντικάς έκείνας ίίλας, μεταπίπτοντες 
οϋτω είς χαύνωσιν. ’Εν τοιαύτη καταστάσει 
διάκεινται κατά τάς άρχάς τών αργιών και 
διακοπών πολλοί ύπάλληλοι, έμπορευόμενοι 
και λόγιοι. Ά ν  οί τοιούτοι ποιώσιν όλίγας 
έκδρομάς άναδατικάς, τό είς ζωηράν κυκλο
φορίαν μεταδαΤνον αίμα θέλει άποπλύνει κα ι 
έξουδετερώσει τά συσωρευθέντα γαλακτώδη 
τής σαρκός οξέα. Τοιαύτη ή συμαντική τών 
ορειβασιών χρησιμότης ύπ’ ούδενός φαρμά
κου άναπληρουμένη.

’Εν Λευκάδι τη 23 Μαρτίου 1889. 
γ ε β ρ ι ί ο ϊ  φ ε τ ς β ε  
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