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Π Α Γ Ε Ρ  ΐ-πολοχαγός τοΰ πεζικού χαι αρχηγός  
τω ν κατά ζηράν  ερευνών.

Π λο ίαρχος  Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Β Α Υ Π Ρ Ε Χ Τ  xvCep- 
νήτης τοϋ πλοίου Τ ε γ ε τ

Κ Ε Π Ε Σ  ιατρός rrerodsiwr τονς θαλασσοπόρους.
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Η  ΕΙΣ T ON ΑΡΚΤΙΚ.Ο Ν Π Ο ΛΟ Ν 

ΘΑΑΑΣΣΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ.

Τη 3 Σεπτεμβρίου 1 8 7 4  τηλεγράφημα έκ Νορβη
γ ία ;  σταλεν είς Βιέννην, ανήγγειλε την χαρμόσυνον εϊ- 
δησιν δτι οί είς τ ό ν ’Αρκτικόν πόλον πρό δ ιετ ία ; άνα- 
χωρήσαντες θαλασσοπόροι, και ώς άπολο)λότες πλέον 
νομιζόμενοι, έπανήλθον έκ του πολυπόνου ταξειδίου 
τω ν '  οί ήρωες οΰτοι τυχόντες λαμ ποοτάτης  υποδο
χή ς ,  καί ύμνηθέντε; δικαίω; υπό τών Σουηδών καί 
Νορβηγών έπιστημόνο)ν, έν Χριστιανία, τηπρωτευούση 
τ ή ;  Νορβηγίας, καί έν Αμβούργω ύπό τών Γερμανών 
γεωγράφων, ηλθον τή  2 5  7βρίου είς τήν Βιέννην. 'Η 
είσούος αύτών είς τήν προατεύουσαν τής Αύστρίας καί 
Ούγγαρίας έγένετο πανηγυρικωτάτη καί έν θριάμβω. 
Πρώτοι όε συνεχάρησαν καί ήσπάσθησαν αύτούς οί 
αντιπρόσωποι πασών τών Γεωγραφικών Εταιριών, 
έπίτηδες έκ διαφόρων τόπων άποσταλέντες.

Οί θαλασσοπόροι οΰτοι ησαν είκοσι καί τέσσαρες, 
ες ών 1 6 ναΰται, οι δέ λοιποί ήσαν αξιωματικοί καί 
επιστήμονες. Τούτων δέ άρχηγοί τρόπον τινά ήσαν 
οί κκ. Πάγερ ύπολοχαγός τοΰ πεζικού καί άρχηγός 
τών κατά  ξηράν έρευνών, καί Κάρολος Β άϋπρε/τ  
■πλοίαρχος καί κυβερνήτης τοΰ πλοίου Τ εγετχώ φ , συνο 
δευομενοι ύπό τοΰ ίατροΰ Κέπες. Τών τριών τούτων 
τ α ς  εικόνας βλέπει όπισθεν δ αναγνώστης.

Τής πολυπόνου ταύτης θαλασσοπορίας, ήτις διήρ- 
κεσε περί τούς 2 6  μήνας, σύντομον περιγραφήν έδη- 
μοσίευσεν δ κ, Πάγερ, $ν καί ημείς κατωτέρω δημο- 
σιεύομεν. Πρό τούτου δμως νομίζομεν καλόν νά διη- 
γηθώμεν πρώτον έν συνόψει, δποΐον τινα σκοπόν 
έχουσιν αί τοιαΰται πρός τόν άρκτικόν πόλον θαλασ- 
σοπορίαι, καί τ ί  μέχρι τοΰδε κατώρθωσαν οί κατά 
καιρούς θαλασσοπόροι.

Α'
Περι τών προτέρων Οαλασσοποοιώ#.

Πρό τριών περίπου αιώνων οί κ α τά  θάλασσαν έμ- 
πορευόμενοι, άθυμοΰντες διά τόν μέγαν κύκλον, δν 
ήσαν Αναγκασμένοι νά έκτελώσιν δσάκις έπλεον είς 
-τάς Ινδίας, ώνειρεύοντο σύντομόν τινα δρόμον πρός 
βορράν, άγοντα  άπό τής Εύρώπης είς τήν άνατολικήν 
άκτήν τής Ασίας. Εν τώ  ποώτω δημοσιευθέντι γεω- 
γραφικώ χάρτη τω  1 5 7 0  ύπό τοΰ γεωγράφου ’θρτε-  
λίου, σημειοΰται άνοικτή θάλασσα ού μόνον έφ’ δλων 
τών βορείων άκτών τή ;  Ευρώπης καί Άσίας, άλλά 
καί αύτής τής ’Αμερικής' επομένως καί δύο δδοί ή 
μέν βορειοανατολικώς ή δέ βορειοδυτικώς, άπολή- 
γουσαι άμφότεραι είς τόν Βεοίγγιον πορθμόν, δήλα δή 
άγουσαι τά  πλοία άπό τοΰ ’Ατλαντικοΰ ’Ωκεανού 
είς τόν Ειρηνικόν, διά τοΰ βορείου Παγωμένου ’Ω 
κεανού.

Καί πρώτον μεν έδοκίμασαν νά διαπλεύσωσι τήν 
βορειανατολικήν δ^όν, ά λλ ’ δμως αιώνες δλοι έπέοα- 
σαν καί ούδέν εύχάριστον έγένετο. *0 μυθευόμενος 
ποταμος Ω/.εανο; περιεκύκλου μέν πάσας τάς γνω- 
στάς χο)ρας, ω; ελεγον οί άρχαΐοι γεωγράφοι, άλλ’ 
δμως δ δριμύς χειμών καί ή συσσώρευσις τών πάγων 
καθίστων τόν ποταμόν τοϋτον άβατον, και ούδεις

ήδύνατο νά προχωρήση πέραν τής Νέας Ζέμβλας. ’Εκ 
τής συνεχείας δέ τών αρκτικών γαιών τής άμερικα- 
νικής ήπείρου έν τώ  δυτικώ ημισφαίρια), έπίστευον 
έν Εύρώπη, ώς καί έν ’Αμερική, δτι εύκολώτερον θά 
ητο όυνατόν νά εύοεθη κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην 
ή ζητουμένη βορειοδυτική δδός.

Δύο ίδίως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς τύποι τών 
θαλασσοπόρων, τώ-< έπιχειρησάντων νάνακαλύψωσι 
τήν δδόν ταύτην. Ο άγγλος Ούδσων, δστις τώ  1 6 0 7  
τολμηρώς λίαν έπεχείρησε νά φθάση είς τόν αρκτικόν 
πόλον μεταξύ Γροελανδίας καί Σπιζβέργης, καί δ 
Ραφΐνος, άναζητήσας τώ  1 6 1 6  τήν βορειοδυτικήν 

οόον πρόςδυσμάς τής Γροελανδίας, δαπάναις άγγλικής 
τίνος εταιρίας, προσπαθούσης νά εύρη δδόν εμπορικήν 
πρός τάς  Ινδίας. Καί δ μέν πρώτος τετράκις έταξεί- 
δευσεν, άνακαλύψας τέλος τόν έκτεταμένον πορθμόν 
τον απ  αύτοΰ Οΰδσόνειον δνομασθέντα, καί φονευθείς 
εκεί υπό τοΰ έπαναστατήσαντος πληρώματος του, 
δ δε δεύτερος, διευθυνθείς πρός τήν δυτικήν άκτήν 
τής Γροελανδίας, άνεκάλυψε σειράν θαλασσών καί 
γαιών, αΐτινες άπό τοΰ ονόματος αύτοΰ έπωνομάσθη- 
σαν Ραφίνειοι. Οί πάγοι δμως δέν τον άφησαν νά 
προχωρήση περαιτέρω.

Επί δύο δλους αιώνας οί μετέπειτα  θαλασσοπό
ροι ούόέν πλειότερον κατώρθωσαν. Πρέπει δμως νά 
ομολογήσωμεν δτι  δλίγαι μ-όνον είς τόν πόλον έκδοο- 
μα ί  έγένοντο. Μόλις δέ τω 1 8 1 8  ή ’Αγγλία  καί αί 
Ηνωμέναι Πολιτεΐαι έπανέλαβον τάς πρός' τό βορειο

δυτικόν έρεύνας αύτών. Τότε δ έδοξάσθησαν δ Ρός 
καί μ ετ ’ αύτόν δ Παρρύ, δστις προ«βη κατά τόν Ι ο ύ 
λιον τοΰ 1 8 2 7  μέχρι τοΰ 82°,  45  βαθμοΰ βορείου 
πλάτους. Ο σίρ Ιωάννης Φραγκλΐνος, είς δν δρείλεται 
ή ανακάλυψις κατά  μέγα  μέρος τής βορείου ακτής 
τής Αμερικής, μετά  διάπλουν είκοσι καί πλέον έτών 
πρός άρκτον, έφθασε τω  1845  είς τό βορειοδυτικόν 
μετά δύο πλοίων 'Ερέβους  καί Τρόμου .  Τρία δ’ δλα 
ετη παρήλθον καί ούδεις έμαθέ τ ι  περί αύτοΰ. Πρός 
άναζήτησιν δ αύτοΰ έπιχείρησαν πολλοί έκδρομάς, 
αΐτινες ώφέλησαν μέν τήν γεο)γραφίαν, άλλά υ.ετά 
δώδεκα μόλις έτη εύρον δ ,τ ι  έζήτουν' τώ  1 8 5 9  μόλις 
δ πλοίαρχος Μάκ Κλίντωκ άνεκάλυψε τά  ϊ^νη τοΰ 
άπολεσθέντος Σίρ Ιωάννου Φραγκλίνου.

Ο Μάκ Κλύρ τώ  1 8 5 0  είχεν ανακαλύψει τήν βο
ρειοδυτικήν δίοδον άπό τοΰ Βαφινίου κόλπου μέχρι 
τοΰ Βεριγγίου ποοθμοΰ, μεταξύ λαβυρίνθου γαιών, 
πορθμών, χεοσοννήσων καί νήσων τής βορείου ’Α με
ρικής. Αλλ ή δδός αυτη ήτο άβατος ύπό τών έμπο-  
ρικών πλοίων, διότι ήτο τόσον πλησίον τοΰ πόλου, 
ώστε έκλείετο στενώς ύπό τών πάγω ν, καί άπη-  
τοΰντο έτη καί έτη  ΐνα έπ ιτύχη  τις τήν σπανίαν ευ
καιρίαν, καθ ·?ιν οί πάγοι άφινον έλευθεραν τήν δίο
δον. Καί τάς άνακαλύψεις δέ τοΰ Μάκ Κλύρ δυσκόλως 
θά έπίστευέτις,  έάν μή ήτο γνωστόν δτι ούτος, πλεύ- 
σα: πρός τήν δυτικήν άκτήν τής ’Αμερικής, άνεφάνη 
έπί τής άνατολικής.

Πάσας τάς έπιχειρήσεις ταύτας μετά  πλείστης 
προσο/ής παρηκολούθει δ έν Γόθα περιφανής γεωγρά
φος Πέτερυ.αν, δστις πρό πολλοΰ έπέμενε λέγων δτι 
δύναταί τις νά φθάση εί; τόν πόλον, πλέων πρός 
άνατολάς τών νήσων τής Σπιζβέργης, ένθα, ώς διε-

τείνετο, υπάρχει θάλασσα έλευθέρα, περικυκλουμένη 
ύπό λεπτής ζώνης πάγω ν, εύκόλως διαλυομένων εύθύς 
ώς φανώσιν αί πρώται ακτίνες τοΰ έαρος. Θέλων δέ 
νά βεβαίωση τήν ύπόθεσίν του ταύτην, προεκάλεσεν 
ίδιωτικάς συνεισφοράς, καί ουτω συνέλεξε ποσότητα 
χρημάτων, ήτις έπήρκεσεν είς τρεΐ; έπανειλημμένας 
έκδρομάς άπό τοΰ 1 8 6 8  μέχρι τοΰ 1 8 / 3 .  Τής πρώ
τ η ;  εκδρομή; τώ  1 8 6 9  μετέσχεν δ γνωστό; ήδη 
ήΐΛΪν ύπολοχαγό; τοΰ αύστριακοΰ στρατοΰ Πάγερ, 
καί όρο; ύψηλότερον τοΰ Λευκοΰ, δπερ ώνόμασεν 
Ορο; Πέτερμαν. 'Η έκδρομή αυτη δύναται νά θεω- 

ρηθή ώς άποτυχοΰσα, διότι διέψευσε τρόπον τινά τάς 
περί έλευθέρας θαλάσσης υποθέσεις τοΰ Πέτερμαν, 
οστις βαθέω; έλυπήθη, μαθών παρά πάσαν προσ
δοκίαν οτι αί σπουδαιόταται γεωγραφικαί άνακαλύ- 
ψει; έγένοντο διά τών ελκύθρων, καί ούχί διά τών 
πλοίθ)ν, ατινα ούδ ήδυνήθησαν καν νά φθάσωσι 
μέχρι , τοΰ δοίου έκείνου, δπου κατ έτος έκατοστύες 
νορβηγικών πλοίων παραπλέουσι. Δέν άπεθαρρύνθη 
δμω;,  καί έξηκολούθησεν άποστέλλων πλοία πρός 
άνατολάς τής Γροελανδίας. Εκ τών άποστολών τού 
των μία είνε καί ή δευτέρα έκδρομή τοΰ Πάγερ, τώ 
1 8 7 1 ,  ε’; τήν ^ώραν τήν μεταξύ Σπιζβέργης καί 
Νέας Ζέμβλας. Ο Πάγερ παραλαβών καί τόν Βάΰ- 
π ρ έ / τ ,  τόν γνωστόν έπίσης άξιωματικόν τοΰ αυστρια
κού ναυτικού, έπέβη τή  9 Ιουνίου έπί λέμβου αλιευ
τικής μετά  επτά  άνδρών, καί έν μέσο;» κινδύνων 
άνεκδίηγήτων, έξήτασαν κάλλιστα τήν θάλασσαν τήν 
κειμένην μεταξύ τού ανατολικού τής Σπιζβέργης καί 
τού δυτικού τής Νέας Ζέμβλας. Μετά μάκρους δέ 
καίπολυκαμπεΐς περίδρομους, ενεκα τών προσπιπτόν- 
των πάγων, ένόμισαν δτι  άνεγνώρισαν σημεία ύπάρ- 
ξεως γής πολικής, δπου δμως δέν κατώρθωσαν νά 
φθάσωσι. Τη πρώτη Σεπτεμβρίου ήλπιζον νά φθάσωσι 
τόν 79  βαθμόν βορείου πλάτους, άλλ άτελεύτητοι δ '  
μ ίχλα ι ,  άνεμοι έναντίοικαί σφοδρότατοι δέν τους άφη
σαν νά προχωρήσωσιν, άλλά τούς έρριψαν πρός τήν 
Ευρώπην. Εν τούτοις ή θερμοκρασία έφαίνετο γλυ- 
κανθεΐσα, είδον κορμούς δένδρων έπιπλέοντας, φύκη 
καί πάγους γλυκέος υδατος, άναγνωριζομένους έκ τής 
διαύγειας αύτών. Πλήθος δέ πτηνών έπέρασαν υπεράνω 
τής λέμβου κατευθυνόμενα πρός νότον. Καί τοι δέ 
τ ά  μέσα ήσαν άνεπαρκή, οί κκ. Βάΰπρεχτ καί Πάγερ 
άνέπλευσαν έτι πρός τόν πόλον, τά  αύτά σημεία 
παρατηρήσαντες. Αλλ αί τρικυμίαι ήσαν άδιάλειπτοι 
καί τόσον σφοδραί, ώστε ευτυχείς έλογίσθησαν δτι 
έπέστρεψαν σώοι τη  20  Σεπτεμβρίου τοΰ αΰτού 
έτους 1 8 71 .  ("Επεται συνέχεια.)

Π Ε Ρ Ι  ΤΟΥ Ε Ν  ΚΟΜ Π ΙΕΧ Η , Μ ΟΥΣΕΙΟΥ
ΤΩΝ

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ω Ν  ΑΡΧΑΙΟ ΤΙΤΓΩΝ

Τώ 1 8 6 7  άνεκαλύφθησαν έν ’ίνδοκίν^, καί ίδίως έν 
τοΐς βασίλείοις τοϋ Σ ιάμ καί Καμπόζ, έρείπια άρ- 
χα ιοτήτων μέγιστα καί π ά μ πολλ α ,  μνημεία, ναοί, 
ανάκτορα, ά γά λ μ α τα ,  άνάγλυφα, κλπ .,  μαρτυροϋντα 
οτι δ τόπος έκεΐνος είχεν άλλοτε ποτε  πολιτισμόν 
καί άνάπτυξιν οΰκ εΰκαταφρόνητον.

Τώ 1 8 7 3  δ γάλλος ύποπλοίαρχος Δελαπόρτ, άπο- 
σταλείς είςΤογκίναν ώς προϊστάμενος έπιτροπής τίνος, 
έσκέφθη δτι δέν θά ήτο κακόν, έάν χρησιμοποίηση 
τούς ί '  μήνας καθ οΰς έμελλε νά διαμείνη έν Κοχιγ- 
κίνα- άπεφάσισε δέ νά μεταβη είς έπίσκεψιν τών έ- 
ρειπίων τούτων, καί, εί δυνατόν, νά μετακόμιση είς 
Γαλλίαν τινά έξ αΰτών. Τη συνδρομή λοιπόν τοΰ 
γάλλου διοικητοΰ τής Κοχιγκίνας, καί τοϋ έν Γαλ-  
λίοι ύπουργοϋ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ’Ιουλίου Σί- 
μωνος, δστις τώ  παρέσχε πρός τοΰτο δέκα χ ιλ ιάδας 
φράγκων, καί διάφορα πρά γμ α τα ,  ΐνα τα  δώση δώ- 
ρον πρός τόν βασιλέα καί τούς μανδαρίνους τοΰ Καμ
πόζ, δ Δελαπόρτ κατώρθωσε μετά  μυρίους καί άτρύ* 
τους κόπους καί μόχθους καί κινδύνους, νά συναγάγη 
άξιόλογον συλλογήν άγαλμάτω ν, τμημ άτω ν  γ λ υ π τ ι 
κών έργων, άναγλύφων, προπλασμάτων, σχεδίων, 
ιχνογραφημάτων καί φωτογραφιών. 'Η συλλογή α υ 
τη μετακομισθεΐσα ύπό τοϋ Δελαπόρτ είς Γαλλίαν, 
άπετέθη έν ταΐς εΰρυχώοοις αίθούσαις τοϋ έν Κομπιέ- 
νη άνακτόρου, δπερ έπωνομάσθη Μουσεΐον τών έξ 
άνατολής αρχαιοτήτων. Δύο αίθούσας τούτου παριστά 
ή έν σελ. 44  είκών.

CXOAEION ΒΑΛΑΝΤΙΟΤΟΜΩΝ
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι.

Μή άπορεΐτε διά τήν λέξιν σ χο λε ΐο ν ,  δεν έτέθη 
κατά λάθος. Μάλιστα’ σ χ ο λ ε ΐο ν  β α λ α ν τ ιο τό μ ω ν ,  
σχολεΐον κλεπτών, ένθα έξασκοϋνται καί τελειοΰνται, 
οί τάς δδούς τοΰ Λονδίνου πλημμυροΰντες έπιδεξιώ- 
τ α το ι  βαλαντιοτόμοι. Πράγμα, ευτυχώς άγνωστον 
παρ ήμΐν καί παράξενον. Αλλά πώ ; όχι,  άφ οΰ ε 
σχάτως άνέγνωμεν έν τινι έφημερίδι δηλοποίησιν έξο- 
χω τά του  ίατροΰ, δηλοποιοΰντος δτι ήνοιξε σ χο λε ΐο ν ,  
έν φ άναδέχεται νά δ ιδ ά ζη  έπί ώρισμένι.) μισθω 
σώους καί υγ ιε ίς  άνθρώπους πώ ; νά μ ιμ ώ ν τ α ι  τόν 
χωλόν καί άνάπηρον, τόν τυφλόν κ λ π . ,  ΐνα ουτω 
προκαλώσιν εύκολώτερον τήν συμπάθειαν καί τήν ε
λεημοσύνην τών διαβατών. ’Αλλ’ άς ίδο)μεν πλησιέ- 
στερον τό σχολεΐον τών βαλαντιοτόμων.

Ί δ ίω ;  έν ’Αγγλία διδάσκεται καί μανθάνεται τα· 
κ τ ικώ ; ή τέχνη τού κλέπτειν, καί μετά  τοσαύτης ά -  
φελείας, δπως άλλαχού διδάσκεται ή ταχυδακτυλουρ
γική. ’Αλλά μήπως καί δ βαλαντιοτόμος δέν είνε ειδός 
τ ι ταχυδακτυλουργού; Πρός τοϋτο λοιπόν υπάρχου- 
σιν έν τοΐς άθλιωτάτοις τμήμασι τοϋ Λονδίνου, ούχί 
§ν 9) δύο, άλλά π ο λ λ ά  σχολεία, έν οίς έπίτηδες κλέ- 
π τα ι  διδάσκουσι τήν επ ισ τή μ η ν  ταύτην. Συνηθέστα- 
τα  δέ διδάσκαλοι μέν είνε οί γονε ίς ,  μαθηταί δέ τά  
τέκνα .  Οί γονείς, ν.λέπται έν άποστρατια, πολλάκις 
συλληφθέντες καί τιμωρηθέντες^ καί δμως άδιόρθω* 
το ι άπομείναντες, δ ιδάσκουσι  τούς π α ΐδ α ;  καί τάς 
θυγατέρας των. Κυλιόμενοι δέ έν τη  δκνηρίοί καί τ η  
κακία, δαπανώσιν είς τό ποτόν δ ,τ ι  τά άθλια τέκνα 
των κερδήσωσιν έκ τ ή ;  κλοπής. Επειδή δέ έν τοΐς 
καπηλείοις πάντοτε  διαμένουσι, τά  καπηλεία συνήθως 
χρησιμεύουσι καί ώς σχολεία.

Το',ούτου τινός καπηλειού άπόκεντρον δωμάτιον



παριστά ή κατωτέρω εικών. Έπί τοϋ απέναντι τοί
χου τοϋ δωματίου κρέμανται ωρολόγια, υπεράνω δ’ 
αΰτών επί οανίδος καί κατά γής, βλέπομεν διάφορα 
κλοπιμαία, σάκκους οδοιπορικούς, άλεξίβροχα κλπ.

κλπ. Καί δεξιά μέν ό κάπηλος χύνει ποτόν μεθυστι
κόν έν τώ ποτηρίω, δπερ κρατεί διά τής δεξιάς ή 
νεαρα κόρη, κομψότατα ένδεδυμένη, διά νά δύναται 
νά Ιμβχίν/ι εις τάς οικίας χωρίς νά την υποπτεύωσι.

Τήν βλέπετε πόσον εντροπαλή καί σεμνή φ α ίνετα ι; 
Ό  κάπηλος τή  δμιλεϊ μειδιών βλακωδώς, καί εκείνη 
νεύει κάτω  τού; έφθαλμούς καί ερυθρι$ ϊσως. Καί ό
μως είνε κ Α ίπ τρ ια  πρώτης τάξεοις. ’Αριστερά δ έ ΐσ τ α -  
τ α ι  προ τοϋ παραθύρου καί βλέπει Ιξω άνήρ σοβορός,

έχων μακράν γενειάδα. Ο άνήρ ούτος είνε ο σκοπος, 
καί φυλάττει  μήπως ελθη τις  αίφνης, καί ένοχλήσν] 
τούς συντρόφους του καί διακόψη, το  παραδιδομενον 
μάθημα.

’Αλλά δεν είσθε περίεργοι νά μάθητε πώς διόά-

ΣΧΟΛΕΙΟ Ν ΒΑΛΑΝΤΙΟΤΟΜΩΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΜ1.

σκεται τό μάθημα τοΰτο; ’Ας σταΟώμεν ολίγον νά 
ίδωμεν, καί δέν θά χάσωμεν τ ίπ ο τε ,  μή φοβεΐσθε. 
Παρατηρήσατε άπό τοϋ μέσου τής οροφής τοϋ προ
χείρου τούτου σχολείου, κρέμαται μακρόν φόρεμα, έ- 
χον εν τή  άχρα έξηρτημένα μικρά κωδώνια. ϊ ό  φό

ρεμα δέ τοϋ το είνε τρόπον τινά το fiiC.hoy, όι οΰ ό 
μικρός εκείνος παϊς θά διδαχθ  ̂ τήν έ.τισιήμην του. 
Είνε ήδη ή ώρα froO μαθήματος. Προ τοϋ φορέματος 
ίσταται ορθιος, καί τάς /εΈρας έχων εντός τών θυλα
κίων του, έ διδάσκαλος, επιβλέπων τον πκΐόα, οοτις



μετά  προσοχής μελέτα  το μάθημά του. Τό δέ μάθη
μα  είνε τό έξης' Πρέπει δήλα δή νά έκβάλη τό μαν- 
δύλιον άπό τοϋ θυλακίου, χο)ρί; νάκουσθή ήχός τις 
των κωδων'ων. Πέριξ δέ κάθηνται οί κοσμήτορες τοΰ 
σχολείου, έπιδοκιμάζοντες ή άποδοκιμάζοντες τόν 
μαθητήν, άναλ.όγως τής έπιδεξιότητος καί έπιμε- 
λείας του.

Καί άφ’ οΰ τό παιδίον γυμνασθή καλώς νά κλέ
π τ η  τό μανδύλιον τοϋ αψύχου φορέματος /ωρίς νά- 
κουσθώσι τά  κωδώνια, θά το> δοθή έπειτα ή άδεια 
νά κλέπτη  μανδύλια καί εμψύχων φορεμάτων, καί αν 
επίδειξη έπιόεξιότητα καί εύφυ'ίαν, τότε  πλέον άνα 
γνωρίζεται άξιος τού Ερμοϋ οπαδός καί π τυ χ ιο ΰ /ο ς  
κλέπτης μανδυλίων.

Μετά τό στοιχειώδες τοϋτο μάθημα, προβιβάζεται 
δ παΐς εις άλλο μάθημα δυσκολώτερον, καί γυμνά
ζετα ι πώς νά κλέπτη  ωρολόγια, άλύσεις ωρολογίων, 
/ ρυσά κομβία καί πόρπας, καί τέλος βαλάντια πλήρη 
χρημάτων, ότε πλέον γίνεται καθ αυτό β α .Ια ντ ιο -  
τόμος.  Δέν είνε δέ δύσκολον νά φθάση δ μαθητής 
εις τήν τελε ιότητα  ταύτην, διότι οί διδάσκαλοι καί 
καθηγηταί εϊνε έμπειροι, άκάματο ι  καί μεθοδικώτα- 
τοι,  ώς μαρτυρεί καί ή φυσιογνωμία των.

Εν δέ μόνον δύναται νά διακόψη τάς  προόδους 
καί τήν έπιτυχίαν τοϋ βαλαντιοτόμου, δ άστυνομικός 
κλ.ητήρ, δ διώκτης οΰτος καί καταδρομεύς τής έπι- 
κερδεστάτης ταύτης επ ισ τήμ ης .  Ιδο ύ  δέ δποΐον τό 
τέλος καί ή τύχη  τών βαλαντιοτόμων. Νέοι μέν όντες 
εργον έχουσι τό κλέπτειν καί μεθύειν καί τό μεθύειν 
καί κλέπτειν, άφ οδ δέ γηράσωσι παρακαίρως καί 
άποβλακωθώσιν ύπό τής καταχρήσεως τών ποτών, 
διημερεύουσιν έν τώ  καπηλεία) καί μεταμορφοϋνται 
εις ύ ιόασχΰ .Ιονς  καί κοσμήτορας  τού οχολείου τών 
βαλαντιοτόμων.

S I T A N G H
Δ ιή γη μ α  Φ.Ιαματδικό)·,

♦
(Συνέχεια και τέλο;).

Καί άφα'-ρέσας τά  σανδάλια του, άνέβη δίς επάνω 
πρώτον μέν διά νάναβιβάση τόν δίσκον, οπου είχε 
τόν άγιον Νικόλαον καί άλλα γλυκίσματα, καί δεύ
τερον διά νάναβιβάση τήν κούκλαν, τό λάκνον καί τά  
φορέματα τής κούκλας. ’Αποθέσας δ’ αυτά εξω τοϋ 
δωματίου, κατέβη πάλιν, καί φορέσας τά σανδάλιά 
του άνέβη συρίζθ)ν διά νά δείξη οτι αΰτός άνέβαινε.

Η δέ Σιτάνθη έξηκολούθει κοψ.ωμένη.
—  Θέλω νά ϊδω τήν χαράν της ,  όταν λάβη εϊς 

χεΐράς της τόν άγιόν της Νικόλαον' διά τοϋτο ίσα 
ισα μένω έδώ, είπεν δ εφημέριος πρός τόν ’ίάνς 
είσελθόντα.

Αλλ. δ ιερεύς δέν έμενε διά τούτο ' άλλη αϊτία  
όέν τον άφινε νά φύγη.

Και εξαγαγών έκ τοΰ κόλπου του μικρόν εΰχολό- 
γιον, κεκαλυμμενον διά σκέπης διά νά μή φθείρηται, 
έίΛησιασεν εις τό  τοαπέζιον καί άνεγίνωσκ^ν. ’Εκ

διαλειμμάτων δέ έστρεφε τό βλέμμα του πρός τήν 
Σιτάνθην, εκλειε το βιβλίον του θέτων τόν δάκτυλόν 
του, διά νά μή χάση τήν σελίδα, καί έλεγε καθ’ 
Ιαυτόν.

- Πολυευσπλαγχνε Κύριε, ελεησον τους δυστυχείς 
γονείς !

Οτε δ έσήμανε μεσονύκτιον, ή Σιτάνθη άκούσασα 
θόρυβον εν τή οικία, έξύπνησε καί ήρώτησε μήπως 
το ονάριον τοϋ άγιου Νικολάου κατέβαινεν είς τό 
δωμάτιον άπό τής καπνοδόχου, ' θ  δέ ’ίάνς είξεύρων 
ότι ο θόρυβός εγεινε κάτω όπου αϊργάζοντο οί έργά- 
τ α ι  του, εθώπευσε τήν Σιτάνθην καί τη είπεν ότι τώ  
οντι και αύτος ηκουε τόν κρότον τών πετάλων τοΰ 
οναρίου.

Καί έξελθών τοϋ δωματίου επανήλθε μ ε τ ’ δλίγον 
φέρω.ν έπί καθίσματος τήν κούκλαν, τό λίκνον, τά  
φορέματα τής κούκλας, τόν άγιον Νικόλ>αον καί τά  
γλυκίσματα.

Ευχαριστώ, «γιε Νικόλαε, ευχαριστώ διά τήν 
Σιτάνθην μου, είπεν δ Ιάνς έμβαίνων.

Η Σιτάνθη ίδούσα τήν εύμορφον κούκλαν καί τό 
λ'-κ_νον, διέστειλε τα  χείλη της καί προσεπάθησε νά 
μειδιάση.

1 ψωσας δε δ Ιανς τό  κάθισμα έδειξεν εϊς τήν Σ ι-  
τάνθ/ιν τά  ίχνη τής κόνεως, άτινα αΰτός είχε κάμει 
πατήσας έπί τοϋ καθίσματος.

ΐδε, Σιτάνθη, είπεν ή μήτηρ, εϊς τό κάθισμα 
τοϋτο έπάτησε τό γαϊδουράκι τοϋ άγίου Νικολάου, 
Βλεπεις τά  π α τή μ α τ ά  του ;

Η Σιτάνθη έμειδίασε, καί άμέσως κλίνασα τήν 
κεφαλήν ως άνθος τοϋ κήπου· υπό τόν καυστικόν 
ήλιον, άπεκοιμήθη.

Διδάσκαλέ μου, είπε πρός τόν ίερέα ή μήτηο 
συνάπτουσα τάς χεΐράς της, φοβοΰμαι] μήπως πέση 
κάνέν δυστύχημα εϊς τήν οϊκίαν μας.

Ας ελπιζωμεν, κόρη μου, εϊς τόν Παντοδύνα
μον, άπεκρίθη 5 ιερευς, υψών τήν χεΐρα πρός τόν 
ούρανόν.

Ακριβώς κατά  τήν στιγμήν έκείνην δ χονδρός 
κρεωπώλης Κανού, άπλώσας έπί τής τραπέζης τόν 
άγιον Νικόλαον τών τέκνων του, έλεγεν είς τήν γ υ 
ναίκα του βλέπων πρός τήν οικίαν τοΰ ’ίάνς.

Αλήθεια, Ζηνοβία, κάτ ι  τρέχει εϊς τοϋ γε ίτο ·  
νός μας τοϋ Ίάνς ,  διότι βλέπω δπίσω τού λευκοΰ 
παραπετάσματος τοϋ παραθύρου του σκιάς, αί δποΐαι 
πηγαίνουν καί έρχονται άδιακό-ως. *Αν ή Σιτάνθη 
του είχε τήν υγείαν τής Καλλιόπης καί τής ’Ανθής 
μας ,  βέβαια δέν θά ειχεν ανησυχίαν, άλλά τό άμοιρον 
έκεΐνο κοριτσάκι είνε ώσάν ενα κομματάκι βαμβάκι 
ποϋ τό φυσά δ άνεμος καί το παίρνει καί πάει καί 
πάει!

Εϊς όλας δέ τάς οικίας τής πόλεως καί τών χ ω 
ρίων, όλα τ ά  παιόία είτε πλούσια είτε π τ ω χ ά ,  έκοι- 
μώντο κατ  έκείνην τήν ώραν καί ώνειοεύοντο γλυ
κίσματα καί παιγνίδια.

'Π γραία μάμμη ,  ήτις έκάθητο πλησίον τής Ιστ ίας, 
άποθέσασα τάς βελόνας καί τό πλέξιμον της έπί τών 
γονάτων της, έκοιματο φορούσα έτι τά  δίοπτρά της. 
Αλλ δ Ιάνς καί ή σύζυγός του δέν έκοιμώντο, ά λ λ ’ 

έκάζηντο σιωπηλοί, καί δέν έτόλμων νά ’(δωσ^ν ά λ λ ν

λους- έσκέπτοντο οί δυστυχείς ότι ή Σιτάνθη έφαί
νετο μάλλον οτι ήτο νεκρά ή ότι έκοιμάτο.

' θ  δ ’ έφημέριος έλεγε καθ εαυτόν-
—  'Η αναπνοή τής Σιτάνθης εινε ώς δ βόμβος 

τοϋ κώδωνος τής εκκλησίας, όταν άκούεται μακρόθεν 
άφ’ οΰ παύση νά σημαίνη.

fH Σιτάνθη άνέπνεε τόσον ελαφρά, ώστε έν τώ  δο>· 
μ α τ ίω  ήκούετο μόνον δ τριγμός τοϋ έλαίου τοϋ 16-  
χνου, καί δ ρογχασμός τής κοιμωμένης μάμμης.

Μετ’ δλίγον ή γραία έξυπνήσασα, έθαύμασεν ϊδοϋσα 
ότι δ έφημέριος ήτο άκόμη έκεΐ. Παρατηοήσασα δέ 
ότι  δ Ίάνς  καί ή σύζυγός του ήσαν γονατισμένοι 
πρό τή ;  κλίνης τής Σιτάνθης, έσυρεν έκ τοϋ κόλπου 
της τό μέγα ραβδωτόν μανδύλιόν της, καί καλύψασα 
τό πρόσωπόν της, ήρχησε νά κλαίη χωρίς καί αύτή 
νά εϊξεύρη διατί.

Τότε δέ έξύπνησε καί ή Σιτάνθη καί είπε’
—  Καλημέρα, άγιε Νικόλαε.
Τόσον δέ σιγά τό είπεν, ώστε ή γοαΐα μάμμη δέν 

ήκουσε τίποτε .
—  Καλημέρα, πατέρα μου, καλημέρα μητέρα μου, 

καλημέρα μάμμη μου.
Καί ταϋ τα  εϊποϋσα μετά φωνής έσβεσμένης, έκλεισε 

τους οφθαλμούς της πάλιν καί άπεκοιμήθη μέχρι τής 
πρωίας.

Καί ότε τήν αΰγήν οί άλέκτορες έφώνησαν, τά  
πα ιδ ία  τής πόλεως, έξυπνήσαντα ένίορίτερον τοϋ συν
ήθους, έπήδησαν μετά χαράς άπό τής κλίνης τών διά 
νά ϊδωσιν έάν ήλθεν δ άγιος Νικόλαος. Μόνη ή Σι- 
τάνθη δέν έξύπνησε.

—  * Α χ ! διδάσκαλέ μου, άνεφώνησαν αίφνης δ 
πατήρ καί ή μήτηρ, ριπτόμενοι εϊς τάς  άγκάλας τοϋ 
ίερέως.

—  Θάρρος, τέκνα μου, είπεν δ ίερεύς συγκεκινη- 
μένος καί μετά λυγμών. Θάρρος! ή ψυχή τής Σι- 
τάνθης μας έπέταξεν είς τόν Παράδεισον. . . .

’'Εκτοτε δ δυστυχής ’ίάνς δέν κατεσκεύασε πλέον 
άνθρωπίσκους ^άριν τής εορτής τοϋ άγίου Νικολάου!

’Αλλά τήν χαρμόσυνον ταύτην ήμέραν ήσαν κατ 
έτος τά  παράθυοα τοϋ εργαστηρίου του σκοτεινά.

ΒΩΔΟΥΟΙ.

’Εν Δαχομέη, έν τώ  άκρωτηρίο» Λάω έν Κογκώ 
καί έν άλλαις χώραι; τή ;  ’Αφρική; υπάρχουσι λαοί 
τινες αιμοχαρείς, λατοεύοντες τόν θεόν βωόοΰ  δήλα 
δή όφιν τινά έξημερωμένον, τρεφόμερον έν άπο 
κρύφω καί μυστηριώϊει τόπο) υπό ίερέο)ν, οΰς μόνοι 
οί μεμυημένοι γινώσκουσιν, άλλος δέ οΰδείς. Οί ίερεΐ; 
οΰτοι έ/ουσιν όνομα π α π ά ,  καί άποκαλύπτουσιν εϊς 
τούς πιστού; τά  προστάγματα  τοϋ Θεού. Οσω δέ 
τά  προστάγματα  ταϋτα εινε σκληρότερα καί άπαν- 
Οοο)πότεοα, όσω πλείονα άνθρο)πινα θύματα άπαιτεΐ  
δ Θεό;, τόσο) μεγαλητέρα είνε καί ή χαρά καί δ φα 
νατισμός τών πιστών.

Πολλοί τών πιστών τούτο)ν πρό αιώνων μετέβη- 
σαν έξ ’Αφρικής εί; τ ά ;  ’Αντίλλας νήσους τής Αμε 
ρικής, έκ τού σκότους είς τό  φώς τοΰ πολιτισμού

καί όμο)ς δέν άφήσαν τάς αιμοχαρείς έξεις των, άλλά 
άπό γενεάς είς γενεάν μεταδ ίδετα ι  ή άπάνθρωπος και 
ϊάρβαρος αυτη αΐοεσις, καθ ής οΰδεν ϊσχυσαν οΰτε 
αί προτροπαί τών χριστιανών ίεοέο)ν, οΰτε αι άπει-  
λαί τής εξουσίας.

Καί τοι δέ ή εξουσία έπιτηρεΐ αΰτούς μετά μ εγ ί
στης αΰστηρότητος, εΰρίσκουσιν όμο)ς καιρόν και 
καταφεύγουσι κρύφα καί έν ώροι νυκτός έντός τών 
πυκνοτάτων δασών, όπου τελοΰσι τάς φρικώδεις αυ
τών ιεροτελεστία;.  ’Εκεΐ $έ κορεσθέντες αίματος και 
σαρκών άνθρωπίνων, χορεύουσιν ώς μαινόμενοι περί 
τόν κλωβόν, έν ώ κοιμάται δ ιερός όφις. Αμα δε τού 
ήλίου άνατε ίλαντο ;,  γίνονται άφαντοι ώ; σκιαί, έτο ι
μοι όντε; νά έπιστρέψο)σι πάλιν όταν δ άοχηγός των 
τού; καλέοη.

Τοιαύτη; τινο; άγρια; άφρικανική; τελετής τόν 
έπίλογον παριστά ή όπισθεν είκών. Ιδού δε εν δλί- 
γοις τ ί  συνέβη.

Περί τά  μέσα τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1 8 6 3  γεωργός 
τ ις μαϋρος, ονομαζόμενος Κογκώς, κατοίκων έξω τής 
πρωτευούσης τής 'Αϊτής, έπιθυμήσας νά ΐδη τήν ά -  
θλίαν κατάστασίν του βελτιουμένην, κατέφυγεν εϊς 
π α π ά ν  τ ινα παρακαλών αΰτόν νά έρωτήση τόν θεόν 
Βωδοΰ τ ί  πρέπει νά κάμη πρός έπιτυχίαν τοΰ πο-  
θουμένου. ’"Ηθελε δήλα δή άπό πτο)χοΰ έργάτου νά 
γείνη πλούσιος κτηματίας .  Ερωτήσας δ ίερεύς τόν 
Θεόν, είπεν εϊς τόν μαΰρον «δ θεός θά σε πλουτίση έάν 
θυσιάσης είς αύτόν ένα άνθρωπον ». Άκούσας δ Κογ
κώς τήν άπόκρισιν τοϋ θεοϋ τρέχει άμέσως πρός τήν 
άδελφήν του ’Ιωάνναν, πλύντριαν τό έπάγγελμα  καί 
πιστήν δπαδόν τοΰ θεοϋ Βο)όοΰ, καί την έρωτ^ πώς 
είνε δυνατόν νά εΰρωσι άνθρο)πον να τον θυσιασο)σι.

'Η  Ιω άννα  είχε σύνοικον τήν άνεψιάν της Κλαιρ- 
σίνην κοράσιον μόλις επτά  έτών. Μετά πολλάς δε  
σκέψεις δ Κογκώ; καί ή Ιω άννα , δ θείος δήλα δή κ α ί  
ή θεία άπεφάσισαν νά θυσιάσο)σι τήν μικράν άνεψιάν 
το)ν, τήν Κλαιοσίνην. 'Αρπάσαντες δέ τήν κορασίδα 
τήν ώδήγησαν είς τήν οϊκίαν π α π ά  τίνος Ιουλιανοΰ, 
όστις είχε προσκαλέσει έν τή  οϊκία του πολλούς π ι 
στούς, ο'ίτινες άν^ομόνοις  περιέμενον τό θΰμα. Α μέ
σως δέ ώς ήλθε, έδεσαν τό στόμα καί τ ά ;  χεΐράς τ η ;  , 
καί την μετεκόμισαν εϊς τήν οϊκίαν τινός όνομαζο- 
μένου Φλωρεάλ, οΰτινος καί ή σύζυγος Σειρήν ήτο 
συνενοημένη.

Τέσσαρας όλας ημέρα; έμεινε κεκλεισμένη ή μικρά 
έν τή  μυστηοιώδει έκείνη οικία, 'ίΐ δέ μήτηρ αΰτής 
ή Κλαίοη, άπο)λέσασα τήν κόρην της άνεζήτησεν α ΰ 
τήν πανταχοΰ , άλλά δέν την εΰρεν. Η πόλις όλη ήτο 
άνω κάτω. 'Η δ’ άπιστος Ιο)άννα, έλθοϋσα ·:ίς τήν 
οϊκίαν τής άτυχοΰς αδελφής της προσεπάθει νά την 
παρηγορήση. 'ΐνα δέ τήν καθησυχάση, τή  έλεγε' «τήν 
κόρην σου τήν ήρπασε τό σ το ιχε ιό  καί μετ δλίγον 
χρόνον θά σού την φέρη πάλιν ' πίστευσέ με διότι μέ 
το είπεν δ παπάς .»

Ή  Κλαίοη, γυνή δεισιδαίμων ώς πάσαι αι ά π α ί-  
δευτοι γυναίκες τή ;  Αϊτής, καί τυφλώ; πιστεύουσα 
εί; τήν μ αγίαν, έπίστευσε τόν μΰθον τής Ιωαννας καί 
ησύχασε.

Τή 18 Δεκεμβρίου 1 8 6 3  περί τήν δεκάτην ώραν 
τ ή ;  νυκτός, συνήλθον έν τή  οϊκία τοϋ Φλώρε αλ τα



ίξής οκτώ θ-flpCot* δ Κογκώς, δ Φλωρεάλ, δ ’ίουλιανος 
καί δ Γεριέρος, έργάται γεωργοί, καί ή Ιωάννα, η Βέ- 
γ ια ,  ή Σειρήν καί ή Ροζίς πλύντριχι.  Εφερον δέ καί 
τήν άτυχή  Κλαιρσίνην.

Καί ή μέν ’Ιωάννα, η θεία, ’έπνιξε την ανεψιάν 
της ,  έν ω δ Φλωρεάλ έσφιγκε τάς πλευράς της, δ δέ 
Γεοιέρος εκράτει τούς πόδας της.

'Η  μάρτυς έξέπνευσε μ ετ ’ ολίγον μετά  φρικώδη 
αγωνίαν καί το πτώμ.ά της έξηπλώθη κατά  γής. Ο 
Φλωρεάλ άπέκοψε τήν κεφαλήν καί έξέδειρε το θερμόν 
ετι σωμά της. Αιαμελίσας δ’ αύτο έρριψε τά  τεμάχια  
εις τούς αγρίους περιεστώτας, ο'ίτινες ώς γύπες έπέ- 
πεσαν καί κατεβρόχθισαν τάς θερμάς σάρκας. Ψ η -  
σαντες δ ’ έπε ιτα  τήν αξματόφυρτον κεφαλήν μετά

γεωμήλων, έφαγον μ ε τ ’ άπληστίας, καί άνέθηκαν το 
κρανίον έπί τίνος βωμοϋ.

Ε πε ιτα  δέ ή ’Ιωάννα λαβοΰσα κωδώνων, εσημανε 
βιαίως, καί πάντες ηοξαντο χορεύοντες πέριξ τοϋ 
βωμοϋ, μεθύοντες έξ α ίματος και άγρίως τραγωδοϋν- 
τες μυστηριώδες άσμ.α.

Μετά δέ τα ΰ τα  παρέχωσαν το  δέρμα καί τά  έν- 
τόσθια τής μικρας μ.άρτυρος, το δ αίμ.α καί τά  όστα 
ξηράναντες καί τρίψαντες εις κόνιν, έφύλαξαν έντος 
πήλινων άγγείων, καί άπεχωρίσθησαν χαίροντες καί 
άγαλλόμενοι. Συνεφώνησαν δέ νά συνέλθωσι πάλιν 
τήν εορτήν τών Θεοφανείων, ΐνα θυσιάσωσι μικράν 
τ ινα  κόρην Λοζάναν δνομαζομένην, ^ν είχε κλέψει 
κ α τ  έ*είνας τάς  ημέρας ή Σειρήν. Ευτυχώς ομως ή

Αρ/η κατώρθωσε νανακαλύψη τούς άνθρωποφάγου; 
τούτους, οίτινες συλληφθέντε; καί δικασθέντες υπό 
τοϋ κακουργιοδικείου, κατεδικάσθησαν ttj 2 7  ’ία ν- 
νουαριου 1 8 6 4  εις θάνατον, δόντες ουτω δίκην τώ ν 
υπανθρώπων πράξεών των.

γ λ ίν α ς  δε σ τιγμ ά ς προ τής θανατώσεώς τω ν ίφ ω -

τογράφησαν αυτούς, καί τή ς φωτογραφία; εκείνη; 
άντίγραφον είνε ή παρατιθεμένη εϊκών, έν συμπλέγ- 
μ α τ ι παριστώσα τά  ειδεχθή καί άνθρωπόμορφα τ έ 
ρατα.

Τν*β'.ς Π*ερτ,·

Ανθςχύτιογάγοι ,ΐατρεύοντες fo r  3-ευκ Β Ω Δ Ο Τ  α'ς θ ά να το ν  χαταϋιχασθέντίς  
i r  zfj νήσφ  'Α ϊτή  κ α τά  ’Jaro vd p io r τον 4 8 6 3 .


