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Ά φοΰ, μετά τήν έκ Ζιμπιζοΰς αίσχράν φυ
γήν, ήντάμωσα πάλιν τους Άραβας, είπον
πρός αύτούς άπροκαλύπτως, δτι,έπειδή έγκαταλειπουσι τούς πληγωμένους καί τούς α
σθενείς των, καί μόνον όπως σώζωσιν εαυ
τούς φροντίζουσι, δέν πρέπει νά έλπίζωσι
πλέον είς τήν σψπρ αξίν μου· δτι, οντες συ
νηθισμένοι νά φεύγωσι μετά τήν παραμικρά·;
ήτταν, θά έξοδεύσωσιν ύπέρ τό εν έτος δπως
Οριαμβεύσωσι κατά τοΰ Μιραμβώ καί δτι,
όσον τό κατ’ έμέ, δέν είχον πλέον καιρόν νά
χάνω. Ά ν έβοήθησα αυτούς τοΰτο έπραξα
ένεκα της πρός έμέ καλοσύνης τω ν έγώ καί
οί άνθρωποί μου έξετελέσαμεν είς Ζιμπιζώ τό
καθήκον μας. Έξεπλήρωσα λοιπόν τό χρέος
μου, ήμην έλεύθερος νά άναχωρήσω.
Πλήν διά ποιας όδοΰ ; Τήν όδόν μου έκλειεν ό πόλεμος. Νά παρεκκλίνω πρός βορ
ρά ν ; Ά λ λ ’ έκεΐθεν ήθελον άπαντήσει τούς
Βουασουχούς καί τήν μητέρα τοΰ Μιραμβώ,
ήθελον άπαντήσει τούς Βουατούτας, τούς
καταστροφεΐς τών οδοιπόρων. Νά στραφώ
πρός νότον ; Πλήν, μολονότι ό δρόμος έκεΐνος δέν έκλείετο ύπό τοιούτων έχθρών, όλίγιστοι έγίνωσκον αύτόν, έκ δέ τών όλιγίστων, παρ’ ών ήδυνήθην νά λάβω περί αύτοΰ
πληροφορίας,έμαθον δτι ή έλλειψιςΰδατος καί
οι Βουαζαβίραι ήσαν σπουδαία κωλύματα.
Έν τούτοις πριν ή ληφθη οποιοσδήποτε δρό
μος ήτο έπάναγκες νά εύρεθώσιν αχθοφόροι*
τό όποιον ήτο·δυσκολώτατον.
Ένω ένησχολούμην είς προετοιμασίας,
τήν,1 3 αύγούστου, έμαθον δτι ό Φάρκουαρ
καί ό άνθρωπος, δν είχον άφίσει παρ’ αύτώ
άπέθανον ένΜπουαπούα. Έ κτών τριών λοιπόν
λευκών ελειψεν ό ε·ς· τίς ήδη έμελλε νά τόν
άκολουθήση ; Τοΰτο έν τώ μέλλοντι θέλει
φανή. Εντούτοις καί οί ’Άραβες προητοιμάζοντο πρός νέαν εκστρατείαν, άλλά δι’ όλιγωτέρων έργων παρά λόγων, ένω ό έχθρός
αύτών ήργάζετο· συνεπεία τοΰ οποίου, τήν
πρωίαν τής 22 ίδιου, οί άνθρωποί μου καί
έγώ, καταγινόμενοι νά διευθετήσωμεν τά
χάνδρα, ήκούσαμεν συνεχείς πυροβολισμούς
πρός τό μέρος τής Ταβώρας. Ή τον ό Μιραβώ, δστις μετά δισχιλίων ανθρώπων ήλθε

νά πολιορκήση τήν Αραβικήν άποικίαν, ήν
χίλιοι Βουατοΰται προσέβαλον έξ άλλης θέ
σεως. Περί τήν μεσημβρίαν τής αύτής ήμέ
ρας, οι διαφυγόντες ήλθον σωρηδόν είς Κουιχάραν καί μας ανήγγειλαν τόν θάνατον πέν
τε έκ τών κυριωτέρων Αράβων, τήν διασκόρπισιν τών κατοίκων καί τήν πυρπόλησιν τής άποικίας. Ό κίνδυνος ήτο πλησίον
μας· καθότι άπείχομεν μιας μόνον ώρας όδόν
άπό τής Ταβώρας. ΙΙροητοιμάσθημεν λοιπόν
είς άμυναν άλλά παρήλθε καί ή επομένη ήμέρα χωρίς νά φανή ό Μιραμβώ, δστις έστράφη πρός τό βορειοδυτικόν, κατά τοΰ χωρίου
Ιίαζιμά. Ά λ λ ’ ό Σαύης, ό τόσον ταχύς,ό τό
σον επιτήδειος καί τόσον ικανός Σαύης, δέν
έκαμε πλέον τίποτε· ενώ έγώ ήργαζόμην
όσον ήδυνάμην περισσότερον, έκεΐνος έκάθητο άκίνητος, έχωντούς οφθαλμούς προσηλω
μένους είς τό χάος ! ΙΙροσέτι καί ό άριθμός
τών οπλοφόρων μου είχε καθ’ έπτά έλαττωΟή. Μεθ’ δλα ταΰτα δμως τήν 15 σεπτεμβρίου τό κιρβάνιόν μας είχε τέλος καταρτισθή· εϊχον έλαττώσει τό βάρος τών φορτείων,
διά νά περιπατώμεν ταχύτερον, προσέτι δέ
άφήκα καί τάς πραγματείας, αίτινες διά τήν
έπι "τροφήν ήθελον μοί χρειασθή, είς Κουιχάραν. Έλαφρυνθέντες ούτως άρκετά τήν
20 σεπτεμβρίου μετά τρίμηνον έν Ούνυαννυέμβη διαμονήν, έκινήσαμεν είς τήν πρός νό
τον άγουσαν όδόν. Τήν προτεραίαν έπασχον
ύπό θέρμης, οί δέ “Αραβες πολύ προσεπάθησαν νά μέ κρατήσωσιν, ά λ λ ’ εϊχον άποοασισει νά άναχωρήσω.
ϋεντήκοντα τέσσαρες άνθρωποι, άχθοφόροι, όπλϊται καί λοιποί, δυσκολώτατα συναθροισθέντες, άπετέλουν τήν συνοδείαν. Πλήν
μόλις είχομεν προχωρήσει πεντακόσια βήμα
τα καί ό Σαύης, δστις έκάθητο έπί όνου σχε
δόν άγρίου, έπεσεν έκ τοΰ ζώου. Πεσών «σέ
παρακαλώ» έκραξε πρός έμέ, «άφησέ με νά
έπιστρέψω.» Δέν τόν άφήκα. Περιπατήσαντες μίαν καί ήμίσειαν ώραν διά χώρας μαγευ
τικής, έφθάσαμεν είς τό χωρίον Μκουεγκουέ,
δπου καί έμείναμεν πρός διανυκτέρευσιν. Έγερθείς τό -ρωΐ ειδον δτι οί ήμίσεις έκ τών
αχθοφόρο.'·/ ;·ου ελειπον. Ζητήσας τότ: παρ’
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Άραβός τίνος άλυσον, δι’ ής δένουσι τούς
δούλους, έπεμψα προς άναζήτησιν τών φυγάδων. Τήν εσπέραν τής ήμέρας εκείνης μοί
έφερον εννέα· οί λοιποί δέν εύρέθησαν* Προσκαλέσας τότε πάντας τούς άχθορόρους καί
δείξας τήν άλυσον εΐπον «Ό στις έκτελεΐ τό
/ρέος του δέν έχει νά φοβήται διόλου τό βα
σανιστή ptov τοΰτο· τό έχω δμως διά τούς
κλέπτας, δσοι πληρωΟέντες μέρος τοΰ μισθοΰ των, φεύγουσι μέ τά φορτεΐα, τά ό'πλα
καί τά πολεμοφόδιά μου.» Τήν επαύριον μοί
ελειπον πάλιν δύο· πρός τό έσπέρας μοί τούς
έ'φερον καί τότε τούς έδεσε. Πλήν ό άριστος
τρόπος δι’ ου ήδυνάμην νά εμποδίσω τάς δρα
πετεύσεις ήτο νά έξέλθωμεν έκ τής επαρχίας
των. Ά λ λ ά αί άσΟένειαι έπληθύνοντο· έφαί
νετο δτι τύχη τις εναντία έζήτει νά μάς βιά
ση δπως έγκαταλείψωμεν τήν έπιχείρησιν.
Τήν 2 ί τοΰ μηνός έφθάσαμεν είς τό χωρίον
Κιγανδοΰ, οπου μάς ειδοποίησαν δτι διά νά είσέλθωμεν έπρεπε νά πληρώσωμεν φόρον,
δι’ δ καί δέν είσήλθομεν. Έκ τής Οέσεως ταύ
της επεμψα τόν Σαύην,μή δυνάμενον νά προχωρήση, μισθώσας έκ τοΰ χωρίου τέσσαρας
ρωμαλαίους άνδρας διά νά τόν σηκώνωσι.
Τήν ακόλουθον ήμέραν, έξηκολουθήσαμεν
τήν πρός νότον διεύθυνσιν. ’Έπρεπε νά διέλθωμεν διά δασών, δι’ ώκεανοΰ φύλλων, διά
τών οποίων, μετά έπτάωρον οδοιπορίαν, έφΟάσαμεν είς τό χωρίον Ούγούνδα. "Ημεθα
τότε έκτος τών ορίων τής Ούνυανυέμβης, ής
τά νότια δρια διήλθομεν, Τό χωρίον <>ύγούνδα, κείμενον έπί ομωνύμου έπικρατείας, κά
τω κεΐ-: ο τότε ύπό δισγι/νίων ψυχών καίήτο
τόσον καλώς ώχυρωμένον διά χώματος, τά
φρων καί προμαχόνων, ώστε τρις ό Μιραμβώ,
έπινειρήσαςνά τά κυριεύση άπεκρούσθη, πάν
τοτε. Ώς έκ τούτου οί Βουαγοΰνδαι (κάτοι
κοι τής Ούγούνδης) δικαίως ύψηλοφρόνησαν, άλλά πράγματι μόνον όπισθεν τών τει
χών των ήσαν άνδρεΐοι. Κατά τάς ήμέρας
έκείνας φήμαι πολέμων εφθανον πανταχόθεν.
Έλέγετο δτι ό Λίβόγος μετά χιλίων άνθρώ
πων ήρχετο κατά τής Ούγούνδης· δτι οί
Βουαζαβΐραι προσέβαλον εν κιρβάνιον δτι
ό Σιμβά, έπί κεφαλής συμμορίας αγρίων, διέτρεχε τ/,ν /ώραν κτλ. Ή θέρμη είναι παντοτεινή εις τά μέρη έκεΐνα, δπου ή φύσις ούδένα οχετόν οιά τά ΰδατα εσκαψεν. Έν καιρω
ξηρασίας φαίνονται ύγειινά. Τά χόρτα καί
τά έδαφος ξηραίνονται, άν δέ δένδρον τι σα-

πηθή, μυριάδες εργατών άκαμάτων εργάζον
ται όπως τό άφανίσωσιν ούδέν προσβάλλει
τήν δρασιν ή τήν δσφρησιν. Καί έντ;ύτοις
έκ τής ξηράς έκείνης γής έκ τής νεκράς φυ
τείας εξέρχεται δηλητήριον λεπτόν, ούχί
όλιγώτερον επικίνδυνον τοΰ τής σκιάς τοΰ
δένδρου ούπά, ώς λέγουσιν, είς δν τινα τά
άναπνέει. Α τονία καταθλιπτική έπέρχεται,
ή κεφαλή βράζει, πΰρ κυκλοφορεί έντός τών
φλεβών, δίψα κατατρύχει. Έν τώ διακεκαυμένω έκείνω άέρι κυματίζονται μυριάδες άσχημοτάτων τεράτων, έρπετά άγνωστα, μεταρμοφούμενα άδιακόπως δπως πάντοτε γίνωνται φοβερώτερα. Πάσα προσπάθεια δπως
φύγη τις άπό τήν σκηνήν έκείνην καθιστά
αύτήν τρομερωτέραν καί προξενεί νέα βάσα
να. Πολλάς, πλείστας ώρας έστέναξα καί
ήγωνίσΟην έντός τοΰ καταχθονίου έκείνου
κύκλου. ?>άσανα πνεύματος, βάσανα σώμα
τος, σκληρά άγωνία !
Μεθ’ δλα ταΰτα τήν 1 όκτωβρίου έφΟάσαμεν παρά τήν όχθην λίμνης τινός- τήν δέ
άκόλουΟον ήμέραν μετά 6 1(2 ώρών οδοι
πορίαν άπαντήσαμεν τό χωρίο ν Μανυαραν,
οί κάτοικοι τοΰ οποίου, ού μόνον ένεκα τοΰ
πολέμου μάς ήμπόδισαν νά είσέλθωμεν είς
αύτό, ά λ λ ’ ούδέ τροφάς ήθελον κατ’ ούδέν α
τρόπον νά μας πωλήσωσιν, ή 6ε όοός, την
οποίαν έμέλλομεν νά διατρέξωμεν ήτο έρη
μος. Έδέησε λοιπόν νά καταπεισΟη ό αρχη
γός τοΰ τόπου διά πολλών οωρων δπως έπιτρέψη νά μάς δοθώσιν τροφαί. Μετά τό ό
ποιον έπισκεφθείς ημάς εΟαύμαζε τάς άποσκευάς καί τά δπλα μας· ακολούθως ιοων
τό κιβώτ'ον τών ιατρικών, ήρώτησεν εις τί
έγρησίμευον αίκομψαί έκεΐναι μικραί φυάλί,ι.
Είναι «δοχούα» ήτοι ιατρικά, τώ άπήντησα,
δεικνύων δέ είς αύτόν φιάλην άμμωνίας<π:ροσέθηκα· «τοΰτο λ. χ. ιατρεύει τόν κεφαλόπο
νον καί τά δήγματα τών οφεων.» Άμέσως
τότε ό άρχηγός Μα-Μανυάρας ήρχισε νά παοαπονήται δτι πάσχει άπό κεφαλόπονον. Τώ
εΐπον λοιπόν νά κλείση τούς οφθαλμούς, καί
έπλησίασα τήν μικράν φιάλην ανοικτήν ύπό
τήν ρίνα του. Ά μέσως εύρέθη ύπτιος καί έκαμεν άπεριγράπτους μορφασμούς. Οί άξιωμάτικοί του έξεκαρδίσθησαν άπό τόν γέλω
τα. Μετ’ όλίγον ό Μα-Μανυάρας άνέλαβεν.
ήτο ένδακρυς ένεκα τοΰ γέλωτος. « Ω, ελ 3γεν άναχωρών,οί λευκοί ούτοι γινώσκουσι τά
πάντα· οί'Αραβες είναι πηλοίένώπιον αύτών.«

Αναχωρήσαντες έκ Μανυάρας καί διαβάντες τόν ποταμόν Γαμβήν έπροχωροΰμεν διά
τής έρημου, πρός πολλήν θλίψιν τών πλείστων έκ τών άνθρώπων μου,τινέςτών οποίων
καί νά μέ φονεύσωσιν έζήτησαν. Πλήν διορθωθέντος καί τούτου έξηκολουθήσαμεν. Διηρχόμεθα διά δάσους, δάσους άπεράντου, έν
τός τοΰ οποίου άπαντήσαμεν τέσσαρα χω
ρία περιτοιχισμένα διά τειχών λιθίνων καί
Ιχοντα έπί τής κυριωτέρας πύλης του έκα
στον εννέα κρανία λευκά έπί έννέα πασσά
λων· σημεΐον δτι ό τόπος διετέλει είς πόλε
μον πρός τούς Βουαζαβίρας, ών ή χώρα έκειτο δυτικώτερον. Ό Σελίμ, δστις μετ’ έμέ ή
το τό κυριώτατον άτομον, ήτο τόσον άσθενής, ώστε έδέησε νά σταθμεύσωμεν.
Περιποιηθέντες αύτόν έπί τέσσαρας ήμέ
ρας, άκολούθως ήδυνήθημεν νά προχωρήσωμεν. Οί άνθρωποι ήσαν εύθυμοι, διότι, ώς έλεγον, ήρχισαν νά όσφραίνωνται τούς ίχθεΐς
τής μεγάλης λίμνης. Μετ’ όλίγον είσήλθο
μεν είς τήν φοβεράν τών Βουαζαβιρών χώ
ραν, ά λ λ ’ ούδένα είδομεν άνθρωπον. Ό άρ
χηγός τών Βουακαχουένδων Σιμβά, είχεν
έρημώσει δλον τό βόρειον τής χώρας μέρος.
Ή χώρα, καθόσον ήδυνήθημεν νά κρίνωμεν
έκ τών κατεστραμμένων χωρίων, ήτο πριν
πολυάνθρωπος, ή δέ γή εύφορος- Τήν άκό
λουΟον ήμέραν άπηντήσαμεν χωρίον έγκαταλελειμμένον, μετά τών οικιών αύτοΰ άνεπάφων καί τών κήπων του βρυθόντων άπό
λαχανικά. Ή οδός δμως τήν όποιαν ήκολουθοΰμεν έμελλε νά μάς φέρη έν μέσω λυσσωδώς μαχομένων φυλώ ν όθεν καί μετά ώρι
μον σκέψιν άπεφασίσθη νά στραφώμεν πρός
βορράν,όπωςφθάσωμενείςτόν μέγαν ποταμόν
Μαλαγαράσην, τόν χυνόμενον έντός τής λ ί
μνης Ταγκανύκας. Δυστυχώς δμως ούδείς
τών τής συνοδείας μας έγίνωσκε τήν όδόν,
ό δέ άρχηγός τοΰ χωρίου, δπου έλήφθη ή
άπόφασις αΰτη, δέν ήθέλησε κατ’ ούδένα
τρόπον νά μάς δώση ένα οδηγόν. Ά πό τής
ήμέρας έκείνης αί δυσκολίαι μας ηύξησαν
οί άνθρωποι, είτε ύπό φόβου είτε εξ ιδιοτρο
πίας, εΰρισκον χιλίας προφάσεις, δέν ήθελον
νά προχωρήσωσιν, αί δέ στερήσεις καθίστων
αύτούς χειροτέρους. Αι δυσκολίαι καθ’ έκά
στην ηύξανον· ό πόλεμος έκλειε καί τήν ό
δόν τήν οποίαν ήκολουθοΰμεν. Τότε ήναγκάσθημεν νά διέλθωμεν δι' έλών, έντός τοΰ
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άνθρώπων ειχε γείνει άφαντος. Έν τούτοις
είς ήμας ούδέν άπευκταΐον συνέβη· φθάσαντες είς τόν Μαλαγαράσην διέβημεν αύτόν.
Πλήν διά νά προχωρήσωμεν έδέησε νά πλη
ρώσωμεν ακριβά. Τήν επαύριον 3 Νοεμβρίου
1 871 , περί τήν 10ην πρωινήν ώραν, έφάνη
έκ τοΰ μέρους τοΰ Ούζιζί συνοδεία 80 Ούαγουχίων, φυλής κατοικούσης πρός τό νοτειοδυτικόν μέρος τής λίμνης Ταγκανύκας. Έρωτήσαντες τά νέα έμάθομεν παρ’ αύτών δτι
λευκός τις άνθρωπος έφθασε πρό’όλίγου είς
Ούζιζί έκ Μανυουέμας· Ή είδησις* αύτη μάς
συνεκίνησεν.
« Αευκος άνθρωπίς;» ήρίυτήσαμεν.
«Ναί, λευκός άνθρωπος·» άπήντησαν.
«ΙΙώς είναι ένδεδυμένος ;»
« Ως τον κύριον» απάντησαν δεικνύοντες
έμέ.
«Νέος είναι ή γέρων ;»
«Είναι γέρων· έχει λεύκάς τρίχας έπι τοΰ
προσώπου καί είναι άσθενής.»
«Πόθεν ήλθε;»
«Έκ πολύ μακρινής χώρας, πέραν τής
Ούγούχης, όνομαζομένης Μανυουέμας.»
«Α ληθώ ς ! καί μένει είς Ούζιζί τώρα ;»
«Λαΐ; τον ειδομεν πρό όκτώ ήμερών.»
«Στοχαζεσθαι δτι Οά μένη έκεΐ έωσότου
τόν ένταμώσομεν;»
«Δέν είξεύρομεν;»
«Ή το πριν είς Ο ύζιζί;»
«Ναί, άλλά πρό πολλοΰ καιροΰ εΐχεν άναχωρήσει.»
Χαρά ! ΕΤναι ό Αίβιγκστον ! Πρέπει νά
ήναι ό Αίβιγκστον ! Αδύνατον νά ήναι άλ
λος· άλλά, ένδεχόμενον νά ήναι καί τις έκ
τής δυτικής Παραλίας έλθών ή ίσως ό Βαΐκερ ! Ο χι, ό Βαΐκερ δέν έχει λεύκάς τρίχας
επι τοΰ προσώπου του. Ά λ λ ήμεΐς ήδη πρέιπει νά βαδίσωμεν ταχέως, ίνα μή, άκούσας
δτι έρχόμεθα, μάς φύγη.
Στραφείς πρός τούς άνθρώπους μου, ήρώτησα αύτούς άν θέλωσι νά βαδίζωσιν είς Ούζιζί χωρίς νά σταθώσιν είς κανέν μέρος, και
τότε τούς ύπεσχέθην, δτι άν παραδεχθώσι
τήν έκπλήρωσιν τής επιθυμίας μου, θέλω δώ
σει εις έκαστον έξ αύτών δύο μέτρα ύφάσματος. Όλοι άπήντησαν καταφατικώς καί
σχεδόν τόσον χαίροντες δσον καί έγώ. Ά λ λ ’
ή χαρά μου μέ έτυράννησε. Σφοδρά μέ κατέλαβεν έπιθυμία νά λύσω τό φλογερόν ζήτη
μα άν ήναι ό περί ού έμάθομεν ό Δ. Αίβιγκ-

στον ; Ό Θεός νά μοί δώση υπομονήν,
ά λ λ ’ έπεθύμουν νά ύπήρχον σιδηρόδρομοι ή
τουλάχιστον ίπποι είς εκείνην τήν χώραν.
’Έχων ίππον ήδυνάμην νά φθάσω είς Οΰζιζί
μετά δώδεκα ώρας. Ά λ λ ’ ώ ! πρός δυσμάς
έπί έπτά είσέτι ήμέρας, διά βάλτων καί ελών,
διά ποταμών, διά καταπεφοβισμένων χωρίων,
πληρώνοντες «Χόγγαν» ή μπαξίς είς ύπόπ το ν^ ρ νη γ ο ύ ς κ α ί ..............
' ) /

/ΑΞΙΟΣΠΜΕΙΩΤΟΣ ΠΡΑΞΙΣ ΕΑΕΦΑΝΤΟΣ.

Κατά τήν ύπό τών ’Ά γ γ λ ω ν πολιορκίαν
τής Ινδικής πόλεως Ιϊοντιχερής, έπί της
κυβερνήσεως τοΰ κ. Α άλλυ, οί Γάλλοι είχον
πολλούς έλέφαντας, οίτινες πάντες, έκτός
ενός, άπεθανον ώς έκ της έλλείψεως τών
τροφίμων. Ό είς, ό έπιζήσας, ουδόλως Οά
διέφευγε τήν τύχην τών συντρόφων του, έάν
δέν ήτο πεπροικισμένος μέ σπάνια προτερή
ματα, τά όποΐα ειλκυον τήν συμπάθειαν καί
διήγειρον τόν θαυμασμόν πάντων. Ό έλέφας
ουτος έπαιζεν ήμέραν τινά είς τό ύπαιθρον
μετά της άλύσσεώς του, κατά τήν άπουσίαν
τοΰ φύλακός του, δτε άνθρωπός τις, δστις
εί-/ε διαπράξει κλοπήν, κατεδιώκετο καί έκινδύνευε νά συλληφΟη. Ό άνΟριοπο; έκεΐνος,
άπελπισθείς περί της σωτηρίας του, κατέφυ
γεν είς τοΰ έ\έφαντος τήν προστασίαν. Καταγοητευδέν τό ζώον έκ της εμπιστοσύνης
τοΰ άθλιου ανθρώπου, έστάΟη έναντίον τοΰ
πλήθους, ϋψωσε τήν προβοσκίδα του, ερριψε
τήν άλυσσίν του ε:ς τόν αέρα, ώς έν καιρώ
συμπλοκής μετά τοΰ έχΟροΰ τά ζώα ταΰτα
πράττουσι, καί εγεινε τόσον μανιώδες, ύπερασπιζόμενον τόν κακοΰργον, ώστε ούδεμία τέχνη, ούδεμία κολακεία, ούο’ αύτός ό φύλε,ξ
του, τόν όποιον πολύ ήγάπα, καί δστις προσεκλήθη νά τό κατευνάση, ήδυνήΟησαν νά
τώ άποσπάσωσι τόν κακοΰργον. Ά φοΰ ή
σκηνή αυτη διήρκεσεν έπί τρεις ολοκλήρους
ώρας, ό οιο'.κητ/,ς άκούσας τέλος τό παράξενον συμβεβηκός, μετέβη είς τ/,ν Οέσιν έκεί
νην καί τοσοΰτον κατεθέλχΟη ύπό της γεν
ναίας έγκαρτερήσεως τοΰ εύγενοΰς τετραπό
δου, ώττε συνεχώρησε τόν ένοχον. Ό δυστυ
χές άνθρωπος,· έν τη παραφορα της εύγνωμοσύνης του, ήρξατο νά έναγκαλίζηται καί
νά καταφιλη τήν προβοσκίδα τοΰ ύπερασπιστοΰ του, δστις τόσον ένόησε τά γενόμενα,

ώστε άμέσως ύπετάγη εις τήν θέλησιν τοΰ
φύλακός του.
ΕΞ ΜΗΝΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΤΟΣ

ΠΑΓΟΙ-.

Αί πρός τόν βόρειον πόλον τής Γης έκδρομαί, αι χάριν έπιστημονικών παρατηρήσεων καί ανακαλύψεων γινόμεναι, κατές·ησαν
πολυπληθείς κατά τά τελευταία ταΰτα ετη.
Ιίάντα τά πεπολιτισμένα έθνη τοΰ παλαιού
καί νέου Κόσμου, έφοδιάζοντα μέ πάντα τά
άναγκαΐα πλοΐα, άμιλλώνται ποιον νά ύπερβή τό άλλο κατά τήν άληθή ταύτην δόξαν.
Τά πλοΐα ταΰτα, προχωροΰντα δσον δυνηθώσι βορειότερο ν, πολλάκις κινδυνεύουσι νά καταστραφώσι, προσκρούοντα είς τούς πάγους,
ή καί αίφνης μένουσιν άκίνητα, πηγνυομένης
τής περί αύτά θαλάσσης.
Ήμέραν τινά τοΰ παρελθόντος Μαιου είδησις άπρόοπτος κατασυνεκίνησε τούς κα
τοίκους της έν Νέα Γη πόλεως τοΰ Ά γ .
Ίίοάννου. Κατά τήν είδη σι ν έκείνην δεκαεν
νέα άνθρωποι, άνδρες γυναίκες καί παιδία,
έφέρΟησαν είς τόν λιμένα της πόλεως, εύρεΟέντες έν τώ μέσω τοΰ ώκεανοΰ, έπί πάγου
πλέοντος. Οί άνθρωποι έκεΐνοι είχον μείνει
έπί τοΰ πάγου ύπέρ τούς εξ μήνας καί εΐ*/ον
διατρέξη μετ’ αύτοΰ ύπέρ τά 1500 μ ιλ ιά !
11 ώς δέ εύρέΟησαν έπί τοΰ πάγου έκείνου εξη
γείται ώς έξης.
Τό θέρος τοΰ 1871 τό άτμόπλοιον ΙΓ ο
λ ι κ ό ς, διοικούμενον ύπό τοΰ Πλοιάρχου
Χάλλ, άπέπλευσεν έκ τών Ηνωμένων Πολι
τειών διευθυνόμενον πρός τόν βόρειον Πόλον.
Μέχρι τοΰ μηνός Αύγούστου τά πάντα εύωδοΰντο καλώς· τόν μήνα δμως έκεΐνον τό
πλοΐον τόσον ήρχισε νά άπειλήται ύπό τών
πάγων ώστε έκριθη φρόνιμον νά πλεύση πρός
τόν κόλπον τής Ευχαριστίας. Ό πλοίαρχος
άποβιβασθείς είς τήν ξηράν έπεχείρησε μαράν
τινα οδοιπορίαν ώς έκ τών κόπων τής ο
ποίας, έπανελΟών μετά Ιο ήμέρας είς τό
πλοΐον, έπεσεν άσΟενής καί μετ’ όλίγον άπέΟανε.
Πάσα σκέψεις περί τοΰ ταξειδίβυ τότε έξέλειπεν. Ό χειμών υπήρξε μακρός καί φο
βερός, άλλά τέλος καί ουτος παρήλΟε. Τόν
’Ιούνιον τοΰ επομένου έτους τά πέριξ τοΰ λιμένος, έντός τοΰ οποίου τό πλοΐον εί^ε πα
γώσει,ήλευθερώΟησαν έκ τής κχτακαλυπτούσης αύτά χιόνος καί φυτά τών κατεψυγμέ-

νων χωρών έφύτρωσαν. Ή γή έκαλύφΟη
ύπ’ άραιών χόρτων,ίκανών δμως δπως διαθρέψωσι τούς πολλούς μοσχοβόας, οίτινες εύρίσκοντο είς έκεΐνον τόν τόπον. Έκ τών
βοών έκείνων οί έν τώ πλοίω έφόνευσαν τριά
κοντα εως τεσσαράκοντα. Ή ϋπαρξις τών
ζώων τούτων είς τό μέρος έκεΐνο δεικνύει
δτι ό γειμών δέν είναι υπερβολικός. Έκτός
τούτων κουνέλια ήσαν πολλά, μία ή δύο άρ
κτοι έφάνησαν, τά άγρια άνθη ήσαν λαμπρά,
πτηνά δέ πολυάριθμα έκ τών νοτειοτέρων με
ρών ήλθον.
Τήν 15 τοΰ έπομένου ’Οκτωβρίου ένώ τό
άτμόπλοιον επλεεν έν καιρώ σκοτεινής νυκτός
εύρέθη τόσον πολιορκημένον ύπό πάγων ώ
στε ή άπώ7,ειά του έφαίνετο βεβαία· ή ισχυ
ρά ξυλική του ήρχισε νά τρίζη φοβερώς καί
έφαίνετο άπό άκρας είς άκραν σχιζομένη.
Οί φεγγυται έθραύθησαν, μόνην δέ σωτηρίαν
οί πλέοντες έβλεπον είς τήν δσον τό δυνατόν
ταχυτάτην άποβίβασιν έπί.τοΰ πάγου. Αί γυ
ναίκες καί τά παιδία άπεβιβάσθησαν πρώται, οί δέ άνδρες, έχων έκαστος παρ’ αύτώ
τόν σάκκον του, ήρχισαν νά έκφορτώνωσι
τά τρόφιμα καί τά άναγκαιότερα τών έν τώ
πλοίω πραγμάτων. Άφοΰ πολλαί ζωοτροφίαι καί τά δύο άπομείναντα άκάτια τοΰ
πλοίου έτέθησαν έπί τοΰ πάγου, αίφνης τό
μέρος τοΰ πάγου έφ’ ου τό πλοΐον ήτο έρριμμένον άπεσπάσθη, τό δέ τεμάχιον αύτοΰ
έφαίνετο Οραυόμενον ύπό τούς πόδας τών
έπ’ αύτοΰ εύρι^κομένων. Τό πλοΐον, τό ό
ποιον ήτο κεκλιμμένον, αίφνης έστάθη πά
λιν όρθιον. Τινές έκ τών άνθρώπων εύρέθησαν έπί άλλου τεμαχίου πάγου, Ιχοντος μό
νον όργυιάς διάμετρον, καί τόσον πλησίον
τοΰ πλοίου όντες, ώστε έφώνησαν είς τόν
πλοίαρχον νά τούς ρίψη σχοινίον, έκεΐνος δ
μως τούς παρήγγειλε νά φθάσωσι μέγαν πά
γον είς τόν όποιον έπί τέλους κατώρθωσαν
νά πλησιάσωσι, πλήν δέν ειδον πλέον τό
πλοΐον κατ’ έκείνην τήν νύκτα. Τήν άκόλουθον ήμέραν τό πλοΐον έφάνη τέσσαρα ή
πέντε μίλια μακράν καί έφαίνετο δλον τό
άπόγευμα. Οί έπί τοΰ πάγου ένόμιζον δτι
έβλέποντο ύπό τών έν τώ πλοίω, ώς φοροΰντες μαΰρα καί κινούμενοι έπί τοΰ λευκοΰ όγ
κου. Άνήλθον έντούτοις είς τό ύψηλότατον
μέρος τοΰ πάγου καί διά μαύρου σκεπάσμα
τος εκαμον σημεΐον είς τό πλοΐον. Τό πλοΐον
έν πρώτοις έφάνη ερχόμενον πρός αύτούς,

άλλά μετ’ όλίγον είδον αύτό νά διευθύνεται
όπισθεν φαινομένης τινός νήσου, τήν τής
Νορθυμβερλάνδης. ΟΕ έπί τοΰ πάγου τότε
ήρχισαν άπηλπισμένας προσπαθείας δπως
φθάσωσι τήν ξηράν, πλήν άνεμος ισχυρός
καί θάλασσα τούς έμπόδιζον. Ό άνεμος έ
κεΐνος έντούτοις έσπρωξε πρός αύτούς τε
μάχιον πάγου έπί τοΰ όποιου εύρίσκετο εν
άκάτιον, εξ σάκκοι διπύρου καί άλλα
πράγματα, τά όποΐα είχαν γάσει τήν
φοβεράν νύκτα. Μετά πολλάς προσπαθείας
ίδόντες τό άδύνατον νά φθάσωσι τήν ξηράν
άφέθησαν έπί τοΰ πάγου, άνεμος δέ βορειοα
νατολικός τούς έσπρωχνε ταχέως πρός
νότον.
Αί ζωοτροφία», τών έπί τοΰ πάγου άνθρώ
πων τούτων ήσαν 11 1(2 σάκκοι διπύρου
καί διάφορα άλλα έντός κιβωτίων κεκλεισμένα φαγητά ώς καί κρέας άλατισμένον είχον
δέ ουτοι καί σκεπάσματα, δέρματα βοών,
μίαν σκηνήν, καί πολλά πολεμοφόδια Κατά
τάς άποπείρας των δπως φθάσωσι τήν ξηράν
τά δύο άκάτια ειχον πολύ βλαβή, άπεφάσισαν λοιπόν νά χαλάσωσι τό εν καί μέ τόν
χαλκόν αύτοΰ νά έπιδιορθώσωσι τό άλλο,
τά δέ ξύλα του νά καύσωσιν. Έκτός τούτου
ήρχισαν νά κατασκευάσου καί καλύβας έκ
χιόνος, κατά τήν μέθοδον τών Έσκιμώων·
άφοΰ δέ κατεσκεύασαν τρεις, έστρωσαν αύτάς
μέ δέρματα, τήν δέ νύκτα έσκεπάζοντο μέ
τοιαΰτα. Ή θερμοκρασία έντός τών καλυ
βών ήτο πάντοτε 0.
Ό πάγος έπί τοΰ όποιου εύρίσκοντο είχε
περί τών πέντε μηλίων περιφέρειαν, άλ?ν’
ένεκα τών ανέμων, κυμάτων καί τοΰ παγετοΰ πάντοτε ηύξανε. Κατά τούς μήνας
Νοέμβριον, Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον οί έπί
τοϋ πάγου έζων μόνον μέ τάς ζωοτροφίας
των, τάς όποιας μετ’ οικονομίας έξώδευον
φώκαι ήσαν σπάνια!, έφόνευσαν έν τούτοις
μερικάς. Κατά τά τέλη τοϋ Φεβρουαρίου εζων
κυρίως έκ πτηνών, κατά δέ τόν Μάρτιον εί
χον άφθονίαν τροφής καί φωτός, έπειδή έφό
νευσαν πλείονας φώκας ή δσαι τοΐς έχρειάζοντο. Ά τυχ ώ ς τόν μήνα τοΰτον, ό πλω 
τός των πάγος έδείκνυε σημεία άναλύσεως,
τά δέ κύματα άδιακόπως έθραύοντο έπ’ αύ
τοΰ. Έβιάσθησαν λοιπόν νά ζητήσωσι καταφύγιον είς τό μόνον άκατιόν των, πλήν
έπειδή ήτο πολύ μικρόν άπεφάσισαν νά μή
παραλάβωσιν δλας των τάς τροφάς. Ά π ό

— Όμιλών πρός τούς μαθητάς τής ιατρι
τα ύτη ς τής έποχής ήρχισαν νά πάσχωσι δεινώς έκ τοΰ ψύχους καί τών στερήσεων. Ά λ  κής δ Κ. Δομίνικος Κόρριγαν, εΐπε καί Ttva
λοτε έβιάζοντο νά έργάζωνται έντός τοΰ ΰδα έφαρμοζόμενα είς πάντα νέον. Εΐπεν δτι οι
τος, άλλοτε νά έρπωσιν έπι τεμαχίων πά μεγάλοι άνδρες δέν άνεδείχθησαν ώς παίγνια
γου καί νά σύρωσιν έπ’ αυτών τό άκάτιον τύχης, ά λ λ ’ έξουσίαζον αύτήν· δτι ούδείς
τ ω ν έτύπτοντο ύπό παγωδών κυμάτων, άνθρωπος άνεδείχθη μέγας, άν δέν άφιέρωσε
άπέβαλον τά άναγκαΐά των, καϊ είς τιναπε- 1 πρώτον τόν καιρόν του είς σύντονον μελέτην.
ρίπτωσιν έχασαν τήν σκηνήν καϊ τό ύπόλοι- Οί φίλοι δυνατόν νά ύψώσωσι τόν άνθρωπον
πον τών τροφών των. Ά ν άνδρες ισχυροί 1 άλλά μόνον ή δύναμις τής διανοίας του δύάντέχοντες εις τόσον μεγά?»ας κακουχίας ναται νά τόν κρατή ύψηλά.
προξενώσι θαυμασμόν, είναι πολύ θαυμαστό— Πλουσιώτατος τών άνθρώπων εΐναι
τερον προκειμένου περί γυναικών, ποαδίων, έκεΐνος δστις, οίαδήποτε καί άν ήναι ή κατάκαί ένός νεογεννήτου βρέφους. Τέλος ή έ- στασίς του, εύχαριστεΐται εις ό,τι έχει.
σχάτη άνάγκη τούς κατέλαβε· κατέφαγον
— Ή άρετή γέννα ώραιότητα, ή δέ κατάπαν ό,τι ειχον ζωικόν, κατέφαγον και αύτά χρησις άσχημίαν. Ή άρετή μηκύνει τήν
τά κατεργασμένα δέρματα, ό δέ θάνατος έ ζωήν, ή δέ κατάχρησις έπισπεύδει τόν θά
φαίνετο ερχόμενος φρικτός· πλήν και πάλιν νατον. Τήν ευσέβειαν, ήτις εΐναι ήγεμών πά
διέφυγον αύτόν. Έπί μεγαλητέρου τινός σης άρετής, άκολουθεΐ καθαρότης ηθική,
τεμαχίου πάγου, φερθέντος πρός αύτούς διά καί ούχί λελουμένον καί μυρωμένον δέρμα.
τοΰ άνεμου,άνελάλυψαν λευκήν τινα άρκτον,
πολύ πεινασμένην, τήν οποίαν διά στρατη
γήματος έφόνευσαν καί διά τής οποίας ήΕΦΙΑΛΤΗΣ.
δυνήθησαν νά ζήσωσιν έπί τινας ήμέρας.
Τοΰτο συνέβη τήν 21 Απριλίου, τήν δέ 28
Εΐναι άδύνατον οί ήμέτεροι άναγνώσται
Εδίου ήρχισαν νά χαίροισι χαράν άπερίγρα- νά μήν ήκουσάν ποτε περί τοΰ Β ρ α χ ν α,
π το ν καθότι, ίδόντες μακρόθεν άτμόπλουν τοΰ τρομερωτάτου τούτου τών τυράννων
τι πλέον, ένόησαν ότι εύρίσκονται είς συχνα- καθ’ ύπνον. Ήμεΐς ήκούσαμεν δτι οί ύπ’ αύ
ζόμενον μέρος καί ήλπισαν ότι ταχέως θέλει τοΰ καταλαμβανόμενοι βλέπουσιν αύτόν ώς
τούς άπαντήσει κανέν έκ τών πο7^υαρίθμων έπί τό πλεΐστον είς σχήμα φοβερού άνθρωπλοίων, τών κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ έ πομόρφου τέρατος, τό όποιον ερχόμενον κάτους πλεόντων έκεΐ. Τήν άκόλουθον ήμέραν, θηται έπί τοΰ στήθους τοΰ κοιμωμένου καί
εύρισκόμενυι είς πλάτος 53 καί 35, ή μόνον τυραννεΐ αύτόν είς τρόπον άπερίγραπτόν· ώ
4·0 μίλια μακράν τής ξηράς, ίδόντες άλλο στε έξ όλων τών καθ’ ύπνον φαινομένων, καί
άτμόπλουν πλησιέστερον αύτών πλέον, ήρ- άπό αύτά είσέτι τά φρικτά όνειρα, ό Ε φιάλ
χισαν νά πυροβολώσιν έπανειλημμένως της είναι τό φοβερώτατον. «Διακρίνεται δέ
έωσοΰ έπέσυρον τήν προσοχήν τών έν αύτω. ό Ε φιάλτης άπό τά σκληρά όνειρα, καθό
Ή το τό άτμόπλουν ή Τ ί γ ρ ι ς, διοικού- τι κατά τά όνειρα ή δύναμις τοΰ κρίνειν λεί
μενον ύπό τοΰ πλοιάρχου δαρλέττου, δστις πει άπό τόν άνθρωπον ένώ δτε κατέχεται
καί άμέσως δ/έταξε νά τούς λάβωσιν έντός. ουτος ύπό Ε φιάλτου, ή δύναμις αύτη εΐναι
Ό ντες συνηθισμένοι έπί τοΰ ψυχροΰ αύ παροΰσα καί ενεργεί* ή δέ παρουσία αύτής
τών πλοίου, άμα είσήλθον είς τό άτμόπλουν αύξάνο^σα έτι μάλλον τήν φρίκην των,τήν έκ
τόσον έστενοχωρήθησαν δλοι ώστε πολύ τοΰ οράματος, καθίσταται πρόξενος περισσο
ύπέφερον ύπό τής θερμότητος· ύπέφερον δέ τέρων δεινών. Έκ τούτου φαίνεται δτι ό Ε 
μέχρις ου άπεβιβάσΟησαν είς τήν πόλιν τοΰ φιάλτης έρχεται κατά τήν άρχήν τοΰ μετα
ξύ έγρηγόρσεως καί ύπνου διαστήματος,
Ά γ . Ίωάννου.
άρχήτερον παρά τά όνειρα καί πριν ή έτι τά
τής σκέψεως όργανα κυριευθώσιν ύπό τοΰ
E1U1 Χ Ι Μ 'ϋ Α .
ύπνου. Ο τρόμος εντούτοις καί ή τυραννία
Άναγινώσκων τις δυνατόν νά μάθη πολ τοΰ Εφιάλτου δέν εΐναι πάντοτε τοΰ αύτοΰ
λά, διά νά χωρίση όμως τό άχυρον άπό τόν βαθμοΰ, ώς ούτε όλοι, όσοι ύπ’ αύτοΰ κατα
σίτον άπαιτεΐται συνεχής σκέψις.
λαμβάνονται, πάσχουσιν έξ ίσου. Τινές μά-

λίστα λέγουσιν δτι δύνανται καί νά τόν άποδιώξωσιν δι’ ίσχυράς τής θελήσεως αύτών
προσπαθείας.
Είς πολλά βιβλία άπαντώνται περιγραφαί τοΰ Εφιάλτου, τινές μέν φοβεραί καί
επικίνδυνοι, τινές δέ σχεδόν κωμικαί καί
χονδροειδούς χαρακτήρος, καθότι ό Βραχνάς
φαίνεται έκτελών κινήματα διαβολικά, τά
όποΐα κακοδιασκεδάζουσι τόν κοιμώμενον.
ΙΙεριγράφεται δέ ποΰ μέν ώς τρομερόν φάν
τασμα, ποΰ δέ ώς αίμοβόρον μορμολύκειον,
ποΰ ώς βλοσυρός καί πελιδνός δαίμων, ποΰ
ώς τερατόμορφος έρυννύς καί ποΰ μέ άλλα
άνάλογα ονόματα, Ό Φουζέλης, δστις φαί
νεται άφιέρωσε προσοχήν τινα είς τό τέρας,
έζωγράφισεν αύτόν, τήν δέ εικόνα τοΰ διακεκριμμένου τούτου προσώπου, πας δστις νο
μίζει άντάξιον τοΰ κόπου δύναται νά ίδη εις
τό μουσεΐον τοΰ Σίρ Ίωάννου Συάννη (έν
Α γ γ λ ία ), έν η φαίνεται καθήμενος έπί τοΰ
στήθους τοΰ κοιμωμένου άκριβώς έκεΐ όπου
κυρίως πιέζει τόν άνθρωπον. Κατά τόν Δ.
Μάκνυς ό δυστυχής κοιμώμενος, ό έχων σύνευνόν του τόν Βραχνάν, δένεται ύπό γοη
τείας καί μένει θύμα άνευ άντιστάσεως είς
τάς χεΐρας τοΰ τυράννου του. Δέν δύναται
οέούτε ν’ άναπνεύση, ούτε νά περιπατήση, ού
τε νά τρέξη μέ τήν συνήθη εύκινησίαν του.
Έάν κινδυνεύη μέγαν τινά κίνδυνον μόλις
κατορθεΐ νά θέση τό εν σκέλος πρό τοΰ άλ
λου* έάν εύρεθή μαχόμενος αί πληγαί άς
καταφέρει είναι όλως άβλαβεΐς* έάν πέση είς
τούς όνυχας θηρίου τινός ή είς τάς χεΐρας
έχθροΰ, ή έλευθέρωσις εΐναι άδύνατος. Ηαλαί-.ι, άσθμαίνει, άποκάμει, ά λ λ ’ όλα είς μάτ η ν οί μυώνές του δέν ύπακούουσιν είς τάς
διαταγάς τής θελήσεώς του. Κ ατ’ ούδένα
τρόπον αισθάνεται πλήρη άπελευθέρωσιν* ή
κατέχουσα αύτόν νάρκωσις ούδέποτε τόν
εγκαταλείπει, όλος δέ περικλείεται έντός
ίσχυροΰ τίνος σπασμοΰ. Ενίοτε προσπαθεί
νά διέλΟη δι’ όπής μή χωρούσης τό σώμά
του, έκεΐ δέ μαγκόνεται καί βασανίζεται ώς
μέλλων νά σκάση έκ τής στενοχώριας έν ή
εύρίσκεται* άλλοτε πλανάτε έντός στενοΰ
καί αδιεξόδου λαβυρίνθου δπου μαγγόνεται
καί πλακώνεται ή θάπτεται ζών έντός τά
φου παρά τό πτώμα άνα7^υομένου νεκρού.»
Τά αίτια τοΰ Εφιάλτου κοινώς Οεωροΰνται ώς συνεχόμενα μετά τος δυσπεψίας καί
άκρασίας. Σοφός τις αίνίσσεταί τινα τών

αίτιων τούτων, ώς τό δειπνεΐν τό μεσονύ
κτιον μέ σικυά (άγγούρια), άώρους καρπούς,
κρέας ώμον ή άλλα φαγητά δύσπεπτα. Ό
αύτός άποδεικνύει δτι ό Βραχνάς, ώς καί παν
άλλο διαταράσσων τήν ησυχίαν μας κακόν,
είναι προϊόν κακών μαγείρων καί κακής συνειδήσεως* άναφέρει δέ ώς παράδειγμα τό δτι,
καίτοι δέν δύναται τις νά σφάξη άνθρωπον
μέ λίτραν σολομοΰ, δύναται δμως νά μεταβάλ>νη αύτήν είς φοβερό'/- δπλον, άν τήν δώση πρός φαγητόν είς άνθρωπον δυσπεπτι
κόν, μέλλοντα ταχέως νάπλαγιάση. Ό συγγραφεύς ούτος ύποστηρίζειδτι, καίτο,· ό Βρα
χνάς εΐναι κακός βασανιςής,γενικώς όμως εΐ
ναι εύεργέτης τών άνθρώπων, καθότι γίνεται ό
νυκτερινός τιμωρός τών τής ήμέρας κατα
χρήσεων, καί ούτω δέν διαλείπει δίδων σω
τήρια μαθήματα εις τούς παρεκτρεπομένους
θνητούς περί τής άνάγκης καί τής άξίας
τής έγκρατείας. ίίροσέτι εΐναι γνώμη τοΰ
αύτοΰ δτι «άποπνιγμός διά προσκεφαλαίων,
συσσώρευσις βράχων έπί τοΰ στήθους, τα
φή ζώντος, καί προσπάθεια πρός άναπνοήν
άνευ στόματος, είναι όίκαιαι τιμωρίαι
καχουργημάτων, τά όποΐα οί λαίμαργοι διαπράττουσιν πρός ζώά τινα, ώς λόγου χάριν,
«ίχΟεΐς όπτανομένους ζώντας, χοίρους θανατουμένους μέ μάστιγας, μόσχους φλεβοτομουμένους μέχρι θανάτου,» καί τά τοιαΰτα,
γνώμη ήτις δέν μάς φαίνεται άλογος.
Οί υποκείμενοι είς τάς νυκτερινάς έπισκέψεις τοΰ Εφιάλτου πολλάκις προσκαλοΰσιν
αύτόν πλαγιάζοντες ύπτιοι, καίτοι ούτος δύναται νά έλθη καί δτε ή τοΰ σώματος Οέσις
εΐναι άλλη, καθ’ ήν δηλαδή ή έλευθέρα τών
πνευμόνων έργασία παρεμποδίζηται. Οί ύπό
τούτου πάσχοντες πρέπει νά προσέχωσι πο
λύ τά φαγητά τά όποΐα τρώγουσι καί νά
μή δυπνώσι ποτέ άργά ή μάλλον νά συνηθίσωσι χωρίς δεΐπνον, προσέτι δέ καί νά παρατηρώσι πολύ τήν τοΰ στομάχου των κατάστασιν. Όταν ό Εφιάλτης καταντήση
συνήθης τότε γίνεται καί επικίνδυνος* οί ια
τροί ύποΟέτουσιν δτι πολλοί έκ τών εύρισκομένων Νεκρών τό πρωί είς τήν κλίνην
των πνίγονται ύπό τοΰ Εφιάλτου. Ή προδιάΟεσις είς τό πάθημα τοΰτο δύναται έν
τούτοις ν’ άποσοβη0?; είς πολλάς περιστάσεϋς διά καταλλήλου διαίτης, άποχής βρωμάτων, καί καθαρκτικών, καΟαριζόντων συ
νάμα καί ένισχυόντων τό πε-τικόν σύστημα.

ΕΝ

ΟΝΕΙΡΟΝ

Μ’ έφαίνετο εις άγνωστον δτ’ εύρισκόμην τόπον,
Τόσον λ α μ π ρ ό ν ώστε ποτέ, οχ’ έξυπνος δέν είδα
Ά λ λ ’ ουτε κάν ’ς τόν ΰπνον μου νΰν έχω τήν έλπίδα
Καί πάλιν νά ίδώ.
οο--------'Ήτο ώς κήπος έκτακτος, παράδεισος ωραίος
Μέ δένδρα καταστόλιστος άπειρα καί λουλούδια
Μέ ρύακας* πολλά πτηνά κ’ άγγελικά τραγούδια
Ήκούοντο έντός.
οο-----1ίλήν όσα τόν έστόλιζον κι’ αΰτό το φώς άκόμη
Τό έν αύτώ έπί τής γής είν’ άγνωστα καί ξένα
Καί ούτε περιγράφονται λεπτομερώς πρός ένα
<·'/\
>' ·*> ■
> >r
Οστις δεν ειδ αυτα.
οο--------Γοητευμένος κ’ έκθαμβος έλεγον « Ά χ , Θεέ μου,
Αόσε μοι κ’ άλλους οφθαλμούς, δόσε μοι κ’ άλλα ώτα
Νά βλέπω τόσα γρώματα, νά βλέπω τόσα φώτα
'Ν’ ακούω τά πτηνά,»
οο-----ΓΌ τ’ αίφνης είδον, καί ιδού, μορφή τις ουρανία
Εμπρός μου μόνη έστεκεν, ώς τις θεά μεγάλη
Έστολισμένη μ’ άπειρα μυστηριώδη κάλλη
Καί μ’ έβλεπε πικρά.
οο-----Όπόταν συνηντήθησαν αίφνης τά βλέμματά μας
Μέγαν ησθάνθην κλονισμόν, μοί έλειψε τό θάρρος
Καί κύπτων κάτω επιπτον ώς ύπό μέγα βάρος
-Θλιβόμενος κακά.
οο-----Πρώτην φοράν έπί ζωής, κ’ έκείνην κοιμισμένος,
Ήκουσα τότε νά λαλή άγγελος πληγωμένος
Καί μέ φωνήν μελωδικήν πλήν μ’ ύφος παραπόνου
Νά λέγη τά έξής·
οο-----«Είπέ πρός όσους λέγουσιν δτι μέ άγαπώσιν
"Οτι πληγαί πληθύνονται άν δέν άγαπηθώσιν
Αύτοί· καί δτι ά ψ υ χ ο ν έγώ ποσώς δέν είμαι.»
Ιν’ έξύπνησα ευθύς !
ΪΈΑΟΣ

TOV

ΠΡΟΤΟΥ

ΤΟΜΟΥ

