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ΣΑΒΑΙΟΙ 
Μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών αιρέ-

σεων, αί οποΐαι ευρίσκονται διεσκορπισμέναι 
είς την γήν καί άδιακόπως πολλαπλασιάζον-
ται, υπάρχει τις ολιγάριθμος, αλλ' άρχαιοτέ-
ρα ίσως πολλών άλλων κατέχουσα πολλούς της 
'Ασίας τόπους, οίον τήν Περσίαν, 'Αραβίαν, 
Συρίαν και Ίνδίαν. Οί οπαδοί τής αίρέσεως 
ταύτη; λέγονται Σαβαΐοι, η χριστιανοί 'Ιωάν-
νου τοΰ Βαπτιστοϋ· αλλά παραλόγως εδόθη εις 
αυτούς τό τελευταϊον τούτο όνομα, διότι ουδέν 
έκ των δογμάτων της χριστιανικής θρησκείας 
πρεσβεύομαι, εκτός μόνο / ότι βαπτίζοντα .Κατά-
γονται δέ κυρίως άπό τών 'Ιουδαίων, των ο-
ποίων τάς ιδέας άναμιγνύωσι μέ διαφόρους 
δεισιδαιμονίας τών παλαιών Χαλδαίων, η 
άστρολατρών, έν μέρει δέ καί μέ παραγγέλ-
ματά τ να ηθικής. 

Λέγεται δέ οτι ή αΐρεσίς των πηγαζει άπό 
τους μαθητάς αυτούς Ίωάνου τοΰ Προδρόμου, 
οΐτινες έμειναν κεχωρισμένοι έκ τών του 'Ιη-
σού Χρίστοj ρ.ετά τόν θάνατον τοΰ προφήτου 
και διδασκάλου των. Τοιούτος ητο αναφερόμε-
νος είς τάς πράξεις τών 'Αποστόλων 'Ιουδαίος 
Άπολλώς, Άλεξανδρεύς τό γένος όστις ηλθεν 
άπό της 'Εφέσου εις Κόρινθον μετά τόν άπό-
στολον, ούτος ήν κατηχημένος τήν όδόν του 

Κυρίου καί ζωήν τού πνεύματος έπιστάμενος 
μόνον τό βάπτισμα 'Ιωάννου. 

Οί Σαβαΐοι βαπτίζοντες έπιφωνούσί Βαπτί-
ζω Σε κατά τό βάπτισμα, ο έβάπτισεν ό Ίωάν-
vης τοΰς μαθητάς αυτού.» Και άναγνωρίζουσι 
μέν ότι ο Πρόδρομος προανήγγειλλε τόν Μεσ-
σίαν ώς οί άλλοι προφήται, άλλ' αρνούνται ότι 
Μεσσίας ητο ό Ιησούς Χριστός, όθεν περιμένουσι 
πάντοτε ώς οί λοιποί 'Εβραίοι την ελευσιν τοΰ 
Μεσσίου, κατηγορούσι δέ τους μαθητάς τού Χρι-
στού ώς διαφθείροντας τό βάπτισμα καί βαπτί-
ζοντας ουχί ώς' ο Ιωάννης, αλλ' είς τό όνομα 
τού πατρός και τού υίού καί τού άγιου πνεύ-
ματος. 

Εις τάς ιερουργίας των διαμοιράιζουσι μέλι 
καί άκρίδας πρός άνάμνησιν της τροφής τοΰ 
προφήτου Προδρόμου, τόν όποιον θεωρούσιν ώς 
άρχηγόν, καί είς τούτο συνίσταται ή κοινωνια 
των. Βαπτίζονται δέ καθ' εκαστον έτος έκ νέου 
είς τόν πλησιέστατον ποταμόν, εξερχόμενοι δέ 
αΰτόθεν γυμνοί ραντίζονται κατά κεφαλής δι' 
ύδατος, τό όποιον έπιχέει ιερεύς τις είς τήν 
όχθην ιστάμενος, λέγει δέ τότε «'Ανακαινίζω 
τό βάπτισμα έν ονόματι τού κοινού πατρός καί 
τού σωτήρος ημών Ιωάννου. Ώς δέ ούτος έβά-
πτισε τους 'Ιουδαίους είς τόν Ίορδάνην καί ε-
σωσεν αυτούς, ουτω σώσει καί Σέ.» 

Οί Σαβαΐοι πανηγυρίζουσι δέ καί επίσημόν 
τινα έορτήν ώς άνάμνησιν θαύματος άποδιδο-
μένου εις τόν Πρόδρομον διότι πιστεύουσιν ότι 
έλύτρωσέ ποτε τήν Γαλλιλαίαν φονεύσας άγριόν 
τι θηρίον έξελθόν έκ τής Τεβεριάδος λίμνης· 
όθεν τότε άναχωρούντες και. αυτοί πανταχόθεν 
ερχονται εις τήν είρημένην έπαρχίαν ώς προσκυ· 
νηταί· οί έμποδιζόμενοι όμως άπό βιωτικάς α-
σχολίας τελούσι τήν έορτήν κατ' οίκον. 

Συνδρομη έτησία 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 
Ελλάδος . . δρ. 7 
Έξωτερ. . . φρ· 7 

Ετος Β. ΑΘΗΝΑΙΣ τή 15 Νεομβρίου 1895. Αριθ.22. 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΣΤΡΑΠΗΣ 

—όδ. Βορέου 13.— 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Ό πληρώνων συνδρομητής οφείλει να άπαιτη 
έντυπον άπόδειξιν πληρωμής της Διευθύνσεως. 
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Εχουσι δε καί άλλας δύο ιεράς ημέρας την 
μνήμην δηλ. της γεννήσεως και τήν της τελευ-
τής τοΰ βαπτιστοΰ 'Ιωάννου. 

Τέσσαρα διαθρυλλοΰνται τά ιερά των βιβλία-
εκ τούτων τό μεν πρώτον Διβάν λεγόμενοι 
πραγματεύεται περί της πτώσεως τών αγγέλων, 
και της τοΰ ανθρώπου δημιουργίας- τό δέ δεύ-
τερον Σέδρα-λάδαμ καλούμενον, περιέχει τά 
κατά τόν Αδάμ· τό δέ τρίτον, Σέδρα Γιαίγια, 
περιλαμβάνει τήν άποκάλυψιν τοΰ Προδρόμου' 
τήν οποίαν παρέδωκεν εις τους προγόνους των 
ό άγιος· τό δέ τέταρτον, Χολάς, περιέχει πά-
σας τάς εΰχάς και άγιστείας των. Τά "βιβλία 
ταΰτα διατηρούνται παρ' αΰτών μετά πολλής 
εΰλαβείας κα'ι προσοχής- διότι οί έπιβουλευό-
μενοι αΰτοϋς Μαρωνίται, κάτοικοι τοΰ ορους 
Λιβάνου, άπεπειράθησαν πολλάκις νά τά συλή-
σωσι καί νά τά διαφθείρωσι μάλιστα. 

^ Ή εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας εχει πολ-
λά βιβλία τών Σαβαίων μετενεχθέντα έκ της 
'Ασίας βασιλεύοντος τοΰ μεγαλοπρεπούς καί 
δυνατοϋ μονάρχου Λουδοβίκου δεκάτου τετάρ-
του κατά διαταγήν τοΰ μεγάλου υπουργοΰ Κολ-
βέρτ- άλλ' αΰτά μένουσι κατάσκεπα υπό τοΰ 
κονιορτοϋ καί ουδείς μέχρι τοΰδε γνωρίζει τό 
περιεχόμενον διότι άπλήν τινα μόνον περί αΰ-
τών σημείωσιν έξέδωκε πάλαι ποτέ ό περίφημος 
'Ασιανογράφος Σίλβεστρος ό Σασύ. 

'Η ευχή τών Σαβαίων, τήν οποίαν άποδίδου-
σιν εις τόν Πρόδρομον, εκφράζει αι'σθήματα με-
γάλης κατανύξεως, μαρτυρεί δέ και τήν συμ-
πάθειαν πρός τόν Θεάνθρωπον σωτήρα 'Ιωάννου 
τοΰ Βαπτιστοΰ. 

«Εΰλογητός ό κύριος της δόξης· ήμάρτομεν 
Κύριε, άφες ήμΐν τά πλημμελήματα, έλέησον 
ημάς ό άγαθός και εΰσπλαγχνος. 'υπέρτατε βα-
σιλεΰ τοΰ φωτός έπάκουσον ευμενώς τών ημετέ-
ρων δεήσεων, ένίσχυσιν ήμας ο υποστηρίζων 
τούς έργάτας τών αρετών καί διανέμων τά χά-
ριτας- λυτρωτά τών πιστών άπάλλαξον ήμάς 
παντός κακοΰ. Σώτερ τών ψυχών σώσον ημάς 
έκ της αμαρτίας κτλ. 

Ό όρέγων χείρα βοηθείας τοις πράοις και 
άγαθοΐς τη καρδία, βοήθησον ημΐν όλισθαίνου-
σιν εμφύσησαν δέ τής αληθείας τόν έρωτα· μή 
παροργισθης υπό τών αμαρτιών τών δούλων σου· 
άλλ' άφες τά παραπτώματα ήμών και έλέησον 
ημάς, ό δεσπότης τής κτίσεως καί τών ψυχών. 
Εΰλογητόν τό όνομά σου, κτλ. 

Αί δέ έντολαΐ τοΰ θεοΰ, κατά τους Σαβαίους, 
αί δοθεϊσαι διά τοΰ Προδρόμου φαίνονται μεν 
ερανισμέναι έκ τών Μωσαϊκών βιβλίων φέρουσιν 
ομως χαρακτήρά τινα ευαγγελικής αξίας καϊ 

χάριτος ΰψηλότερον. 

Οΰ κλέψεις- οΰ φονεύσεις· οΰ ψεύσεις · ουκ έπι 
θυμνίσεις τοΰ χρυσού και αργύρου- οΰ θύσεις τό 
Σατανά καϊ τοις είδώλοις αΰτοΰ- οΰ ψευδομαρ 
τυρήσεις- οΰ διαστρέψει τήν δικαιοσύνην. Δός 
έλεος τοις πένησι- δίδοντος δέ μή γνώτω ή άρι-
στερά σου τί ποεϊ ή δεξιά σου και τό άνάπα-
λιν- ένδυσον τούς γυμνητεύοντάς· άπάλλαξον 
τών κακών τους πάσχοντας. Τίμα τόν πατέρα 
σου και τήν μητέρα σου και τους πρεσβύτας. 
ΟΰαΙ τω ολιγωροΰντι τών γονέων αΰτοΰ- δόξαζε 
τόν Θεόν καί έσθίων καϊ πίνων και εισερχόμε-
νος και εξερχόμενος και έν πάσι τοις εργοις σου. 

Οί Σαβαϊοι άγαπώνται πρός αλλήλους καϊ 
όμονοοΰσι πάντοτε- σέβονται τόν γάμον, οί δε 
σύζυγοι συνδιαιτώνται αδιάσπαστοι. Και οί μέν 
άνδρες καταγίνονται εις τήν γεωργίαν, αί δέ 
γυναίκες εις τήν ΰφαντουργίαν' τής μετάξης. 
κατά δέ τήν ένδυμασίαν, τήν τροφήν, τήν φι-
λοξενίαν καί έν γένει τήν έξωτε'ρικήν συμπερι-
φορών άπασαν ομοιάζουσι πολύ μέ τους άραβας. 

Έκ τών περιηγητών, όσοι έσπούδασαν τά 
ήθη καϊ τά φρονήματα τών λαών τούτων άπό 
τοΰ ΙΖ αιώνος μέχρι τοΰδε έγραψε μάλιστα 
περί αΰτών ό έκ Σουηδίας ιατρός Καίμπφερ, 
οστις παρηκολούθησε τόν πρέσβυν τής δυνά-

μεως ταύτης εις Περσίαν, μετέπειτα δέ έξα-
κρίβωσε τήν ίστορίαν των ό άπό Γοτίγγης 
Ματθαίος Νορπόργ τότο μάλλον, όσω ώφελήθη 
πολύ έκ τών ειρημένων βιβλίων τής έν Παρι-
σίοις εθνικής βιβλιοθήκης γεγραμμένων εις Συ-
ριακήν διάλεκτον, έμαθε δέ πολλά περί Σα-
βαίων και έκ τής τών Μαρωνιτών συνδιαλέξεως. 

Τ Ρ Ο Π Ο Ι Κ Α Ι ΥΛΗ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Ε Ο Σ 
Άπό τόν άέρα λαμβάνουσι τά φυτά τόν άν-

θρακα, ό'στις ευρίσκεται αΰτόθι ενωμένος μετά 
τοΰ οξυγόνου πνεύματος καϊ λέγεται παρά τών 
χημικών ά ν θ ρ α κ ι κ ό ν οξύ· έπειτα τά μό-
ρια αΰτοΰ συναπτόμενα μετά τοΰ έκμυζωμένου 
παρά τών ριζών εις τό βάθος τής καί τίνων 
άλλων οΰσιών γής υδατος άποτελοΰσι τό ξύλον, 
ώστε τοΰτο υπάρχει, σύνθετον έξ άνθρακος, ύ-
δατος καϊ γαιώδους υλης. 

Κατά τόν Γκαιλουσάκ καϊ Τενάρ τό έντε-
λώς ξηρόν ξύλον περιέχει 52 μέρη άνθρακος καί 
48 ύδατος, έκτός μικράς τίνος διαφοράς κατά 
τό είδος τοΰ ξύλου. "Οθεν τοΰτο διαφέρει οΰχί 
κατά τήν αληθή αΰτοΰ σύνθεσιν, άλλά κατά 
τήν πλειοτέραν. η όλιγοτεραν στερεότητα. Ού-
τω διά τοΰ αΰτοΰ βαμβακιού κατασκευάζονται 
αραιά, έλαφρά καί πυκνά, η βαρέα υφάσματα, 
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νες πυρώδεις καί ελαφροί ευκόλως αποσβεννυ-
μενοι. Τουναντίον τά ογκώδη ξύλα άποδίδουσιν 
ολίγην φλόγα, καί ακολούθως άφίνουσι πλειότε-

ρον άνθρακα, οστις διαρκεί καί περισσότεραν ώς 
πυκνότερος. 

Ο λόγος ένταΰθα γίνεται κυρίως περί τών 
έστιών- επειδή εις τήν θερμάστραν ή θερμότης 
άντί νά καταναλωτή δια τής φλογός, καθώς 
εις τάς εστίας, μεταδ δόται εις τήν έπιφά-

νειαv καί τούς σωλήνας τών θερμ-αιτρών, ώστε 
αποφέρει πληρέστερον τό αποτέλεσμα τής θερ-
μάνσεως- πάντοτε όμως ώφελοΰσι κατά τοΰτο 
μάλλον τά στερεά ξύλα όθεν καί δικαίως προ-
τιμώνται παρά τών ειδημόνων. ^ 

' Διακρίνουσι δέ εις τό έμπόριον πέντε ειδη 
ξύλων κατά τήν ποιότητά των. 

1) Σ τ ερεά · δρΰς, πτελέα, φηγός, μελία, 
ζυγία, σφένδαμος, πλάτανος, συκομορέα. 

2) Πορώδη- σημύδα, κληθρα, ^ λεύκη, 
ράμνος, αίγειρος, ί'τέα, καστανέα, φιλλύρα. 

3) "Α γ ρ ι α- μηλέα, άπέα, ροδακινί, μεσμι-
λέα, ώα, συκάμηνος, κρανία, καρύα, εΰώνυμος, 
η τετραγωνία. 

4) ' Α ε ι θ α λ ή - Πεύκη, ελατός, λάριξ, 
ποινος, σμίλας, έλαία, φελλός, άρια. 

5) Διάφορα άλλα. Άρκευθος, ροδή, σπάρ-
τις, λύσγος, έρείκη, κισσός, βάτος. 

'Εκ τούτων, ή καρύα, λεύκη κτλ. χρησιμεύ-
ουσα ιδιαιτέρως εις τάς τέχνας· ή φ ηγός, η 
ζυγία, ή πτελέα ευρίσκονται σπανιώτερα, άλλά 
προτιμώνται, διά τοΰτο εχουσι καί άξίαν με-
γαλητέραν· ή αίγειρος κερκίς ή άφκίς δίδει τό 
ξύλον τών εναυσμάτων. 

Έκ τής θερμότητος τών καιομένων εις τήν 
έστίαν ξύλων, ' η άνθράκων, πόσον άρα γε μέρος 
περιέρχεται εις ώφέλειαν τοΰ άνθρωπου ; πολ-
λοστημόριον- μόλις τά δύο, η τρία εκατοστά !! 
ενίοτε' μάλιστα καί ήμισυ μονον εκατοστόν, 
κατά τ'άς ακριβείς παρατηρήσεις καί τήν θεω-
ρίαν τοΰ χημικού Κλεμαν. 

Τό πράγμα ίσιος φανή παράδοξον, άλλ' απο-
δεικνύεται έκ τών ακολούθων τεκμηρίων. 

Κατά δύο τωόντι τρόπους μόνον ή θερμότης 
τοΰ καίοντος ξύλου, η άνθρακος μεταδίδοται, 
πρώτον διά τών έκπεμπομένων παρ' αΰτοΰ 
άκτίνων, δεύτερον διά τών μορίων τής καιομέ-
νης υλης, τά δπ'οΐα μεταβληθέντα εις άνθρακι-
κόν οξύ σύρουσι μεθ' εαυτών ει'ς τά άνω τινά 
θερμότητα άλλ' ή θερμότης αυτή υπερβαίνει 
κατά πολΰ τήν άλλην. Διά νά πληροφορηθώμεν 
περί τούτου άρκεϊ νά φέρωμεν πλησίον καιομέ-
νης λαμπάδος καί εις ϊσην άπόστασιν τους δύο 
δακτύλους τόν λιχανόν καί τόν αντίχειρα κρα-
τοΰντες εκείνον μέν έπάνω ταύτης, τοϋτον δε 

τά όποια άν καί διαφέρωσι κατά τό φαινόμε-
νον, όμοιάζουσιν ομως κατά τήν οΰσίαν. Τό δε 
υδωρ καί ό άνθραξ ευρίσκονται τοσούτον σφιγ-

κτώς συνδεδεμένα, ώστε χρειάζεται θερμότης 
πολύ άνωτέρα τής τοΰ βοάζοντος ύδατος διά 

χωρίση τό υδωρ, τό δποϊον τότε έξατμίζε-
ται, ΰποληπομένου, η μείνοντος καθαρού σχεδόν 
τοΰ άνθρακος.' Κυρίως δμως τό ύδωρ άναβαΐ-
νον εις 'τόν άέρα, παρασύρει μιθ' έαυτοΰ καί 
μόρια τινα άνθρακος ώς καπνόν, ώστε μόλις 

μένει ώς άνθραξ τό τέταρτον μόνον τοΰ βάρους 
τών ξύλων. 

Έκτος δμως τοΰ ύδατος τούτου, τό όποιον 
συνέχεται χημικώς μετά τοΰ άνθρακος υπάρ-
ξει καί άλλο, τό όποιον ποτίζει άπλώς τό ξύ-
λον. Έξ αΰτοΰ τό ξύλον φαίνεται πλέον, η ήτ-
τον χλωρόν καί ξηρόν- άλλά καί τά ξηρότατα 
ξύλα περιέχουσι πάντοτε ίκανήν αΰτοΰ ποσοτη-
τα. Διά νά έξατμισθη τό πρόσθετον τοΰτο ύ-
δωρ, βάλλονται τα ξύλα εις ϋπόκαυστον· άλλ' 
άφ' οΰ έξαχθώσιν ηδη ξηρά, πάλιν επειτα ά-
πορροφώσι κατ' ολίγον τήν υγρασίαν τοΰ αέρος 
ώς σπόγγος- όθεν τά ξηρότατα υποτιθέμενα 
ξύλα περιλαμβάνουσι συνήθως ΰγρομετρικόν ύ-
δωρ- σχεδόν τό 1)4 τοΰ βάρους των διότι άφ' 
ου ξηρανθώσι γίνονται κατά τό τέταρτον ελα-
φρότερα, εις δέ τά χλωρά ξύλα ευρίσκεται ύ-
δωρ ϊσον μέ τό 4)19 τοΰ βάρους των. 

Ή σποδός (στάκτη) σύγκειται έκ γαιώδους 
υλης περιεχούσης διάφορα Γάλατα, άποτελοΰσι 
δέ αΰτό 'τό' 1)1000—5)100 τοΰ βάρους τών 
ξύλων. 

Έκ τών ειρημένων συμπεραίνομεν οτι ή α-
ληθής άζία τοΰ καυσίμου ξύλου ΰπάρχει τό 
βάρος του, οΰχί δέ ό ογκος- όθεν συμφέρει νά 
άγοράζωμεν τα ξύλα μάλλον διά τοΰ ζυγίου, 
παρά διά τών άγκαλίδων καί σωρών. Τότε 
μόνον δυνάμεθα ακριβώς ώς έγγιστα νά κρίνω-
μεν καί τήν θερμαντική· των δύναμιν- έπειδή 
100 χιλιόγραμμα, είτε 200 λίτραι ξηροΰ ξύ-
λου άποδίδουσιν ώρισμένην τινά ποσότητα άν-
θρακος, καί ακολούθως θερμότητος, ενώ άγνοοΰ-
μεν παντελώς πόσον άνθρακα περιέχει κυβικόν 
μέτρον ξύλων- πρόσθες δέ εις τοΰτο οτι ή αλη-
θής' ποσότης τοΰ ξύλου ή περιεχομένη εις εν 
κυβικόν μέτρον διαφέρει ώς τό διπλούν κατά 
τόν όγκον τών τμημάτων τοΰ ξύλου έπει δή τά 
όγκωδέστεοα εχουσι καί πλειοτέραν ύλην, άκο-
λούθως δέ και άξίαν. Διά τοΰτο άρμοδιώτατον 
ώς καύσιμον ξύλον υπάρχει τό βαρύτατον όγ· 
κωδέστατον καί ξηρότατον. Τών ελαφρών ξύ-
λ ων τό πλείστον μέρος τοΰ άνθρακος άφανίζε-
τα ι διά τής φλογός χωρίς πολύ νά θερμάνη 
έπειτα δέ μένουσιν εις τήν έστίαν άνθρακές τι-
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έμπροσθεν εις τά πλάγια· επειδή ευθύς θέλο-
μεν αίσθανθή τοσαύτην θερμότητα είς τόν λι-

χανόν, ώστε άναγκαζόμεθα νά τόν ΰψώσωμεν, 
ενώ μόλις ένοχλούμεθα εις τόν άντίχειρα ποο-
φανεστάτη και ψηλαφητή άπόδειξις ό'τι ή θερ-
μότης περισσεύει μάλιστα εις τά υψηλά μέρη, 
πρός τά όποια' φέρεται φυσικώς, άλλ' άραιου-
μένου τού άέρος καταναλίσκεται χωρίς ώφέλειαν 
τών άνθρώπων, οί όποιοι κάθηνται έμπροσθεν 
τής έστίας, καί μάλιστα Αν μένωσι καί μα-
κράν όπωσοϋν αυτής· όθεν μόλις θερμαίνονται. 

Έκ τούτου συμβαίνει δτι καίοντες τριάκον-
τα μέτρα ξύλων, ή ανθράκων κερδαίνομεν κυ-
ρίως ό'σην θερμότητα αποδίδει εν μόνον μέτρον. 

Χάνεται όμοίως πολλή θερρότης καί δταν 
αί έστίαι εχωσι μέγα στόμα· διότι φερομένου 
αυτόθι πολλού άέρος αυξάνει μέν ή καύσις, άλ-
λος δέ ψυχρός αήρ ερχόμενος είς τό δωμάτιον 
έκ τών άραιαν,άτων τών θυρών καί θυρίδων άνα-
πληροϊ τόν διά τής καπνοδόχης έξερχόμενον. 
Διά τούτο προστίθεται έμπροσθεν τής έστίας 
πλάξ μεταλλική άναβαίνουσα καί καταβαίνου-
σα κατά τό δοκούν έως κάτω διά νά έμποδί-
ζη τήν ΰπερβολικήν ταύτην τού άέρος είσρροήν 
καί τήν αΰτόθεν προερχομένην τής υλης κατα-
νάλωσιν. Επειδή όμως ό κινούμενος διά μέσου 
τών δωματίων άήρ μέχρι τής έστίας προξενεί 
ρεύμά τι έπιβλαβές είς τούς ένοικονντας, οικο-
νομείται εκ τών έξωθεν άμέσως ή είσοδος τού 
άέρος έπάνωθεν τής έστίας διά στενού τίνος 
άραιώματος είς τά πλάγια του τοίχου. Τούτο 
εμποδίζει καί τόν καπνόν νά καταβαίνη, πάλιν, 
άφ' ού μέχρι τίνος άνέβη, ώς συχνάκις γίνεται. 

Καίει δέ τό πύρ τόσω μάλλον, οσω ή καπνο-
δόχος τύχη ΰψηλοτέρα καί υπερέχουσα όλων 
τών μερών τής οροφής· άλλ' ή υπερβολική φλόξ 
άφίνει όλίγην θερμότητα εις τόν θάλαμον, κα-
θώς καί ή άδύνατος πάλιν άφίνει τόν καπνόν 
είς τά κάτω· ώστε ό τεχνίτης πρέπει κατά τού-
το νά διατηρήση τόν μέσον δρον. 

'Αλλά καί ή πέραν τού δέοντος πλατεία 
τρύπα τής καπνοδόχης αυξάνει μέν τό πύρ, ολι-
γοστεύει δέ τήν θερμότητα τού δωματίου· διότι 
υπάρχει τόσον διάστημα κενόν, ώστε ό μέν έ-
σωτερικός άήρ άναβαίνων εξέρχεται, ό δέ έξ ω-
τερικός καταβαίνει είς τό δωμάτιον παρασύρων 
αυτόθι καί μέρος τού καπνού. Έν γένει δ σωλήν 
ούτος δέν πρέπει νά περιέχη πλειότερον εμβα-
δόν παρά τό 1)4 τού μέτρου είς έπιφάνειαν 
θεωρούμενον· ή τρύπα δέ αυτή τής καπνοδό-
χης συμφέρει νά στενεύηται πλησίον τής έστίας 
καί νά καταβαίνη σχεδόν μέχρις αυτής. Τέλος 
άν θέλομεν νά αύξηση ή έκ τών άκτίνων θερ-

μότης πολλαπλασΐάζομεν τό άποτελεσμα των 

σκέπαζοντες τα πλαγία της εστίας διά στιλ-
βωμένης μεταλλικής πλακός. 

Έν γέ ει αί θερμάστραι θερμαίνουσι καλήτε-
ρον διότι τό σώμα αυτών ολον καί οί σωλήνες 
άπορροφώσι τήν πλείστην θερμότητα, ώστε ό 

αηρ καί ό καπνός καταντώσιν είς τά έξω σχε-
δόν ψυχροί. Τόσω δέ τελειότεραι θεωρούνται 
αί θερμάστραι, οσω τό άποτέλεσμα τούτο γί-
νεται τελειότερον. 

Κατασκευάζοντα. αί καλαί πυρεστίαι (πρωσ-
σικαί λεγόμεναι, η ala Desarnod) τοιουτοτρόπως 
ώστε ό έξωτερ κός άήρ διά τίνων σωλήνων κει-
μένων επάνω τής εστίας θερμαινόμενος χύνεται 
είς τό δωμάτιον καί άναπληροι τόν καέντα ήδη 
άέρα, αυτός δέ ό καείς άήρ καί ό καπνός δέν 
εξέρχονται έξω πριν κυκλοφορήσωσι διά πολ-
λών έλ·κοειδών σωλήνων καί θερμάνωσιν αρκούν 
ως τό δωμάτιον. 
Τέλος διά τής έστίας άλλοι σωλήνες έκ τής 

εξωτερικής επιφανείας τού τοίχου διερχόμενοι 
απολήγουσιν είς τήν έσωτερικήν τού δωματίου, 
δπου χύνουσι θερμόν τόν όποιον έξωθεν έλαβον 
ψυχρόν άέρα. 

Έν συντομία ή αυτή θερμότης, τήν οποίαν 
λαμβάνομεν άπό είκοσι λίτρας ξύλων είς συνήθη 
πυρεστίαν, κατορθοΰται διά 10 μόνον είς πυ-
ρεστιαν τεχνικώς κατασκευασμένων (έχουσαν 
δηλ. μεταλλικήν πλάκα καί άεροφόρους όπάς) 
είς δέ άλλην τελειοτέραν άπό χυτόν σίδηρον, 
ή φαγεντιανόν πηλόν διά δύο μόνον δεκατημο-
ρίων τής ποσότητος ταύτης. 

Αλλά καί ή ποιότης τού ξύλου δέν υπάρ-
χει πράγμα άδιάφορον ούτω π. χ. 

Β ά ρ ο ς ά ξ ί α χ ι λ ι ό γ ρ. 
1 'Εκατόλλιτρον άνθρακος χιονώδους ύδατος. 

φηγοϋ, ή δρυός 4 φρ. θερμ. 1,875 
— λινάνθρακος 4.10 4,800 
—καυστοΰ λινάνθρακος(coke)2.85 1,980 
—γαιάνθρακος (tourbe) 5 5,000 
—κυβόμετ. ξύλων κατωτ. 1 5 6,000 
—φηγοΰ, ή δρυός 18 12,000 

Έκ τών είρημένων αποδεικνύεται οτι κερ-
δαίνομεν πραγματικώς καίοντες καλής ποιότη-
τος ΰλην καί οτι πρέπει νά προτιμώμεν έν γέ-
νει τάς καλάς καί έλληνικάς πυρεστίας παρά 
τάς μελαγχολικάι τής Ευρώπης θερμάστρας· 
επειδή στερούμενα τό ήμισυ τής ηδονής τοΰ 
πυρός, άν περιοριζώμεθα μόνον είς τήν θερμότη-
τά του, χωρίς νά βλέπωμεν καί τήν λαμπράν 
του φλόγα, ή νά άνασκαλεύωμεν τήν σπινθηρο-
βολούσαν ανθρακιάν. 
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ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝ 

Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Θ Ε ΟΝ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Ν 

(Μετάφρασίς έκ τοΰ Ρωσσικοΰ). 

Σπανίως συμβαίνει ώστε έν τινι πόλει νά 
γίνη) λόγος έν μια ημέρα περί τού αυτού άντι · 
κειμένου, σπανιώτερον δέ άντικείμενον τής δμι-
λίας νά παιδίον τι. Έγενόμην αυτόπτης μάρ-
τυς τούτου τού συμβάντος, ούτινος δ ήρως ήν 
άθώον καί άκακον παιδίον. 

Τούτο συνέβη έν Πετρουπόλει πρό τίνων 
έτών. Έν ταϊς έκκλησίαις, σχολίοις θεάτροις ξε-
νοόοχείοις καί καφείοις, οδοϊς καί οίκίαις,άγο-
ραϊς καί δημοσίοις τόποις συνωμίλουν περί τού 
αυτού άντικειμένου: πώς άκακόν τι παιδίον έ-
γραψε καί άπέστειλεν είς τόν Θεόν έπιστολήν 
καί πώς ό θεός λαβών ταύτην αυθημερόν ά-
πήντησεν είς τόν μικρόν ίκέτην. Τηληκαύτη ά-
θωότης ήξιζε νά γίνη, άντικείμενον διαλέξεως 
επί μίαν ήμέραν έν πολυασχόλω τόπω. 

Ό πρωθιερεύς Σμυρνόφ τήν τοίτην ήμέραν 
τών Χριστουγέννων έπορεύετο είς τήν Έκκλη-
σίαν μέλλων νά λειτουργήση κατ' έκείνην τήν 
ήμέραν. Ούτος φέρων μακρότριχον άλωπεκήν, 
θερμός καί εύθυμος ήσύχως έβάδιζεν άνά τήν 
μεγάλην όδόν Μιλιόνσκαγια διευθυνόμενος πρός 
τήν Έκκλησίαν τής Πα· αγίας τού Καζάν. Τό 
ψύχος ήν δριμύτατον, τά δάκρυα έπάγωναν έν 
τω προσώπω τού άνθρωπου. Αίφνης ό πρωθιε-
ρεύς έσταμάτησεν. Ούτος παρετήρησε μικρόν 
παιδίον πενιχρώς ένδεδυμένον και τρεμον έκ τοΰ 
ψύχους νά έκτείνη τάς ένεκα τοΰ παγετού έρυ-
θριασάσας χεΐράς το ΟΠως φθάση τό κιβώτιον 
τοΰ ταχυδρομείου είς ο ήθελε νά θέση έπις·ολήν 
τινα. Τούτο θλιβερώς παρετήρει τούς διαβάτας 
καί διά τοΰ ίκετεύοντοί βλέμματος του ώς νά 
έλεγεν είς αυτούς: δέν θά μέ βοηθήσητε οπως 
ρίψω τήν έπιστολήν μου είς ο κιβώτιον ; 

Kατά ταύτην ακριβώς τήν στιγμήν ο πρωθι-
ερεύς ίδών τό παιδίον έσταμάτησε καί ήρώτη-
σεν αυτό: 

— Ζητείς νά θέσης τήν έπιστολήν σου μι-
μικρέ μου ; 

Θέλω, Μπάτιουσκα (ρωσ. Αίδαισιμώτα-
τε),άλλά δέν δυναμαι νά φθάσω· βοήθησόν με, 
παρακαλώ σε απήντησε τό παιδίον. 

— Πρός τίνα άποστέλλεις ναύτην τήν επι-
στολήν ήρώτησεν ο, πρωθιερεύς λαμβάνων αυτήν 
οπως τήν θέση έν τω γραμματοκιβωτίω. 

—• 'Αποστέλλω αυτήν πρός τόν Θεόν, ά-
πήντησε τό παιδίον. 

Ό ιερεύς άνέγνω τήν άκόλουθον έπιγραγήν : 
Κυρίω τω Θεώ μου. 

είς τόν οΰρανόν 
Ύπό Σάσα Ίβανόβσκη διαμένοντος ρ.ετά τής 

μητρός του έν τή όδω Τρεπόβσκα, 'Αριθμός 19. 
— Τί γραφεις είς τόν Θεόν; ήρώτησεν ο 

ιερεύς. 
— Σήμερον είνε ή όνομαστική μου εορτή καί 

τω γράφω νά μή με λησμονήση, νά μοι απο-
στείλη δώρα νά μοι άποστείλη γλυκίσματα, νά 
μας άποστείλκη καί ολίγα χρήματα οπως διέλ-
θωμεν άμερίμνως τήν έορτήν, διότι ούδέν έχο-
μεν,—δέν έχομεν ενδύματα, δέν έχομεν φαγοι-
σιμόν τι, δέν έχομεν ξυλα . . . . άπήντησε τό 
παιδίον. 

— Πώς, ό πατήρ σου δέν σοι άγοράζει δώ-
ρα καί γλυκίσρ,ατα; άπήντησεν ο πρωθιερεύς. 

— "Ω! ότε αυτός έζη κατά τά Χριστούγεν-
να καί κατά τήν όνομαστικήν μου έορτήν έφερε 
δώρα καί γλυκύσματα καί είς έμέ καί είς τήν 
μητέρα μο , άλλά τώρα δέν έχομεν ποίος νά 
μας άγοράση έγώ είμαι όρφανόν, ή δέ μήτηρ 
μου δέν έχει πόθεν νά πορισθή αυτά. Έγώ έ-
κλαιον καί έζήτουν παρ' αύτής, άλλ' αυτη μοί 
ειπεν: Σήμερον ζήτησον παρά τού Θεού, ούτος 
θά μας στείλη. "Οτε έζη ό πατήρ μου, ή μή-
τηρ μου τω έγραφεν έπιστολήν, ούτος δέ μας 
έστελλε τά χρειωδη. Τώρα δέ άφοΰ δέν έχο-

μεν ποίος νά άγοράση καί νά μάς τά στείλη, 
εσκέφθην νά γράψω είς τόν Θεόν καί παρ αυ-
τού νά ζητήσω οπως μας τά άποστείλη . . . . 
άπήντησε τό παιδίον. 

Ό πρωθιεοεύς έδάκρυσεν έκ συγκινήσεως, 
έλαβεν άπό τής χειρός τό παιδίον καί τω ειπεν: 

— Έλθέ, τέκνον μου, μετ' έμοΰ. Ό Θεός 
θά λάβη τήν έπιστολήν σου καί ό'λα τά χρειώδη 
θά σοι τά άποστείλη. 

Ό πρωθιερεύς ώδήγησεν αύτό είς τήν Έκ-
κλησίαν, έθέρμανεν αυτό, έθεσεν αυτό ύπό τήν 
εικόνα τοΰ Σωτήρος παραγγείλας νά ΐσταται 
έκεϊ κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας. Ό 
πρωθιερεύς έλειτούργει καί κατά τόν καιρόν 
τής λειτουργίας πολλάκις έδάκρυσεν. Ούτος 
ένεθυμείτο τό πτωχόν παιδίον, ένεθυμεΐτο τήν 
πρός τόν Θεόν έπιστολήν του, τήν παράκλησίν 
του καί δέν ήδύνατο νά κρατήση τά δάκρυά του. 
Ή Έκκλησία ήν πλήρης χριστιανών, ώς συνή-
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ω ς πληρούνται άπασαι αι Έκκλησίαι εν τη 
ορθοδόξω Ρωσσία. Μετά τήν λειτουργίαν ό πρω-
θιερεύς έστι πρό τοΰ Βήματος, έλαβε πλησίον 

τ ου τό όρφανόν καί έπιθέσας έπί τής κεφαλής 
αΰτού τήν χεϊρά του άπέτεινε πρός τους εκκλη-
σιαζομένους εΰφραδέστατον καί συγκινητικώτα-

τον λόγον. Πριν η άρξεται, έδάκρυσε καί διεσά-
ρησεν εις τους άκροατάς, ότι κλαίει έκ συγκινή-
σεως άμα δέ καί έκ χαράς διότι ό Θεός άπήν-
τησεν εις τήν έπιστολήν τοΰ άθώου παιδίου. 

Έν τη έτέρα του χειρί ό προθιερεύς έκράτει 
υψηλά τήν έπιστολήν δεικνύων αυτήν εις τούς 
ενορίτας του. 

Ό πρωθιερεύς προηγουμένως ειχε διατάξει 
νά θεσωσιν ενώπιον τής εικόνος τοΰ Σωτήρος 
Χριστού στρογγυλην μικράν τράπεζαν καί έπ' 
χυτής δίσκον. 

— Ταύτην τήν πρωίαν συνέβη τι, τό όποιον 
πιστεύω, ουδέποτε άπ' αιώνας καί οΰδαμού 
καθ' άπασαν τήν γήν άλλοτε συνέβη, ήρξατο 

ο πρωθιερεύς τόν λόγον του συγκεκινημένος. 
— 'Απηρχόμην σύννους εις τήν Έκκλησίαν. 

τούτο τό πτωχόν παιδίον μέ έσταμάτησεν έν 
τη οδώ. Τοΰτο ην, ώς τό βλέπετε, πενιχρώς 
καί ελαφρώς ένδεδυμένον τό πρόσωπόν του καί 
αί χεϊρές του ησαν έρυθραι έκ τοΰ ψύχους. "Ε-
τρεμε καθ* ολον του τό σώμα καί έπειράτο νά 
θέση ταύτην τήν έπιστολήν εις τό γραμματοκι-
βώτιον τό όποιον ευρίσκετο υψηλά και δέν ήδύ-
νατο νά τό φθάση. Έπλησίασα διά νά τό βο-
ηθήσω, ήρώτησα αυτό πρός τίνα άποστέλλει 
ταύτην τήν έπιστολήν καί έμαθον ότι αποστέλ-
λει πρός τόν Θεόν. Άνέγνων τήν έπιγραφήν. 

Κυρίω τω Θεώ μου 
εις τόν οΰρανόν. 

— Τί έγραψες εις τόν Θεόν, μικρέ μου, η-
ρώτησα. 

Τοΰτο μοι άπεκοίθη ότι παρακαλεί Αυτόν 
όπως μή τό λησμονήση καί νά τοΰ άττοστείλη 
δώρα καί γλυκίσματα, διότι σήμερον είνε η ο-
νομαστική του εορτή, ότι ό πατήρ του απέθα-
νε καί δέν είχε τίς νά άγοράση αΰτά . . : 

Ή φωνή τοΰ πρωθιερέως ετρεμεν, ούτος ηρ-
ξατο έκ νέου νά κλαίη, καί επί δύο λεπτά διέ-
κοψε τήν όμιλίαν του. Ούτος είδε πολλούς έν 
τη Εκκλησία κλαίοντας καί έξηκολούθησεν ού-
τως. 

—"Εκλαψα, αγαπητοί μου αδελφοί έκ συγ-
κινήσεως έκ συμπαθείας. Τά άκακον τοΰτο παι-
δίον εΐνε πτωχόν· ή μητηρ του καί αΰτό χθές 
τό έσπέρας έκοιμήθησαν νήστεις καί τρέμοντες 
έκ τοΰ ψύχους . . . . πεινώντες καί άνευ πυ-
ρός άδελφοί μου, εις τοΰτο τό ψύχος κατά τάς 
λαμπράς ήμέρας τού Κυρίου . . · . "Οτε έζη 

ο πατήρ του, ή πτωχη του μήτηρ έγραφεν έ-
πιστολήν εις τόν σύζυγόν της όστις τής άπέ-
στελλε καί χρήματα καί δώρα όπως διέλθωσι 
φαιδρώς τάς έορτάς. Τό περιστατικόν τοΰτο 
ένεθυμήθη τό δύστηνον παιδίον. Τώρα δέ ότε 
έμενον μόνοι άνευ πόρων τινών, άνευ δώρων, άνευ 
άρτου καί ξύλων κατά τάς άγίας ταύτας ημέρας 
τοΰ Κυρίου, τό παιδίον ένεθυμήθη τό παρελθόν, 
εμαθεν ότι σήμερον εϊνε ή όνομαςικήτου έορτήκαί 
ηρξατο νά κλαίη καί νά ζητη παρά τής μητρός 

του δώρα καί γλυκίσματα . . . . 'Αναμφιβό-
λως τό πτωχόν τοΰτο παιδίον έβλεπε τούς λοι-
πούς παϊδας κατά τήν έορτήν τών Χριστουγέν-
νων φέροντας νέα ένδύματα, παίζοντας πέριξ 
τοΰ έστολισμενου διά διαφόρων αθυρμάτων και 
υπό έκατοντάδος κηρών φωτιζομένου δένδρου 

τοΰ Χριστού (γιόλκα), σκιρτώντας καί εΰφραι-
νομένους, έαυτόν δέ όρφανόν, έστερημένον συγ-
γενούς τίνος όπως τω άγοράση νέα ένδύματα, 
νά τω προετοιμάση τό δένδρον τοΰ Χριστού καί 
νά κοσμήση αΰτό δι' αθυρμάτων καί κηρών ! ! 
"Εκλαιε καί έζήτει παρά τής μητρός του δώ-
ρα, έζήτει νά γευθη γλυκέος τινός ένω οΰδέ 
άρτον- εύρισκεν . . . . ή δέ μνίτηρ του σφίγ-
γουσα όπως τό θερμάνη έν ταϊς άγκάλαις της 
περιέβρεχεν αΰτό διά τών δακρύων της καί τώ 
έψιθύριζε: ζήτησον παρά τοΰ Θεού, τέκνον μου, 
καί ούτος θά σοι δώση, Ούτος θά σοι άποστεί-
λει δώρα καί γλυκίσματα ! Ζήτησον καί Ούτος 
θά σε θρέψη, θά σε ένδύση καί θά θερμάνη σέ 
καί έμέ ! . . . . Τό άθώον παιδίον ένεθυμήθη 
ότι κατά τά παρελθόντα έτη η μητηρ του ί-
στελλεν έπιστολάς εις τόν πατέρα του κατά 
τάς έορτάς καί μετά τήν λήψιν τών επιστολών 
έλάμβανον καί δώρα καί χρήματα. 

«Ή μητηρ μου, μοί έλεγε, νά ζητησω 
παρά τοΰ Θεού, άς αποστείλω εις Αυτόν έπι-
στολήν παρακαλών Αυτόν νά μή λησμονήση 
ότι σήμερον είνε ή ονομαστική μου έορτή καί 
ότι άντί τοΰ πατρός μου, Ούτος πρέπει νά μοι 
στείλη χρήματα καί δώρα.» 

Τοΰτο έγραψε τήν έπιστολήν τήν οποίαν σας 
δεικνύω καί έξελθόν έζήτει τό γραμματοκιβώ-
τιον όπως αποστείλει αΰτήν εις τόν οΰρανόν. 
Κατ' έκείνην τήν στιγμήν ό Θεός μέ έστειλεν 
εις τό γραμματοκοιβώτιον καί μοι ένέπνευσε νά 
λάβω τήν έπιστολήν. νά γίνω ταχυδρόμος καί 
νά Τω κομίσω αΰτήν. Κατά τήν διάρκειαν τής 
λειτουργίας ή έπιστολή ευρίσκετο παρά τώ Σω-
τήρι . . . . 

Ό πρωθιερεύς έδειξε τήν εικόνα του Σωτή-
ρος υπό τήν οποίαν ϊστατο αΰτό τό όρφανόν καί 
ει τα έξηκολούθησε: 

Καί εΰθύς ηκουσε τήν δέησίν του καί άπιίν-
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ποκλειστικώς καταγίνεται εις τήν έπιστήμην 
δέν ευρίσκει τόν άπαιτούμενον χρόνον πρός ά-
άγνωσιν παντός ό,τι έκδίδεται έν τινι κλάδω 
τής επιστήμης του. Ένεκα τούτου άνακύπτει 
τό ζήτημα: πώς καί τί νά άναγινώσκε·. ό φι-
λόμουσος έργάτης. 

Έάν έν ταις κοινωνικαΐς τάξεσιν, αίτινες 
πολύ άπέχουσι τής επιστήμης καί τής φιλο-

λογίας ό πρός άνάγνωσιν έρως λογίζεται ώς 
τεκμήριον αναπτύξεως δι' έκείνους οϊτινες σπου 
δαιότερον άποβλέπουσιν εις τό έργον ή άνευ 
σχεδίου καί προγράμματος άνάγνωσις οΰδεμίαν 
εχει σημασίαν. 'Αλλά δέν είναι εύκολος ή σύν-
ταξις προγράμματος τίνος η σχεδίου κατά τήν 
άνάγνωσιν και ή αΰστηρά φύλαξις τούτου. "Ε-
νεκα δέ τούτου φυσικόν είναι ότι πολλοί έπι-
θυμοΰσι νά προσφύγωσιν εις τάς συμβουλάς εκεί 
νων οί τίνες κατόρθωσαν ολίγον η πολύ, τοΰ-
λάχιστον ιδία δι' εαυτούς νά μορφώσωσι γνοι-
μην τινά καί σχέδιόν τι περί τού ζητήματος. 

Έν τη φιλολογία τής δυτικής Εΰρώπης έ-
γένοντο άπό τίνος άπόπειραι πρός σύνταξιν 
γενικού προγράμματος πρός άνάγνωσιν· αί ά-
πόπειραι αύται άπέληξαν μόνον εις τήν έκζή-
τησιν τής γνώμης τών διαφόριον έντριβών έν τώ 
ζητήματι επιστημόνων. Πρό τίνος χρόνου παρο-
μοία απόπειρα έγένετο καί έν Ρωσσία υπό τού 
Λέδερλε άλλ' άνευ τινός πρακτικού αποτελέ-
σματος, διότι έκ τών δύο χιλιάδων ατόμων 
πρός τούς οποίους ούτος άπετάθη μόνον 86 α-
πήντησαν. "Έν τισι δέ ρωσσικαΐς έφημερίσι έ-
γένετο λογος επί ταύτη τη αφορμή, περί τής 
λυπηράς άκηδείας τών ρώσσων επαϊόντων έν τη 
φιλολογία πρός τά κοινόν καλόν. Ό ώριμώτε-
ρον όμως σκεπτόμενος δέν θά τολμήση ου τω 
ταχέως νά ψέξη επί άκηδεία τούς ρώσσους ε-
πιστήμονας διότι τό ζήτημα τοΰτο δέν είναι 
εύκολον καί άδύνατον είναι όπως άπλώς καί 
ώς έτυχεν έν διαστήματι μιας η δύο ημερών 
ληφθη άπάντησις περί τοΰ τίνα βιβλία είναι 
άριστα καί ώφελιμώτατα πρός άνάννωσιν υπό 
τής νεολέας. 

Καίτοι άπαντες οί ερωτηθέντες δέν απήν-
τησαν ό Λένδερλε έξέδωκεν υπό τόν τίτλον 
«γνώμαι τών ρωσων περί τών αρίστων πρός ά-
νάγνωσιν βιβλίων)) βιβλίον περί τοΰ άπό τίνος 
χρόνου άνακινηθέντος περί τής καρποφόρου ανα-
γνώσεως ζητήματος. 

τησεν εις τήν έπιστολήν τοΰ πτωχού ορφα-
νού. Ούτός μοι είπε: «λάβε τό παιδίον, δεί-
ξον αΰτό εις τούς αγαθούς καί φιλελεήμονας 
όπαδούς μου καί παρ' αΰτών ζήτησον βοήθειαν. 
Έγώ δι' αΰτών άποστέλλω εις τούς πτωχούς 
καί όρφανούς πάν ό,τι χρήζουσιν.» Έκπληρών 
τήν έντολήν τοΰ Θεού, άδελφοί μου, πρός υμάς, 
πρός τάς άγαθάς καί έλεήμονας χριστιανικάς 
'Υμών καρδίας αποτείνομαι—βοηθήσατε τό ά-
θώον τούτο όρφανόν πχιδίον, ένδύσατε, θρέψα-
τε καί θερμάνατε τόν πτωχόν Σάσαν, γίνετε 
αίτιοι νά χαρη διότι σημερον είνε ή ονομαστι-
κή του έορτή . . . . 

Δέν έμεινεν έν τη 'Εκκλησία άνθρωπος όστις 
δέν έδάκρυσε.Πολλοί έσπευσαν νά έναγκαλισθώ-
σι καί νά άσπασθώσι τό όρφανόν. Έκαστος 
πλησιάζων εις τήν εικόνα τοΰ Σωτήρας έθετεν 
επί τοΰ δίσκου πάν ό,τι ή καρδία του τώ υπη-
γόρευεν. Εντός ημισείας ώρας ό Σάσας έγένετο 
πλούσιος. Ή πρός τόν Θεόν έπιστολή του έδη-
μοσιεύθη υπό τών έφημερίίων τής πετρουπόλεως 
αϊτινες εΰγλώττως περιέγραψαν τό συμβάν ώς 
καί τήν άνέχειαν τοΰ ορφανού. Ό Σάσας ην ό 
ήρως τής ημέρας, Έκαστος έσπευσε νά τόν βο-
θήση. Έπί τινας ημέρας ό πρωθιερεύς έ-
δέχετο υπέρ τοΰ ορφανού χρηματικάς βοηθεί-
ας. Αύται συνεποσοΰντο εις σημαντικάς. 

Τ Α 

Β Ι Β Λ Ι Α Κ Α Ι Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 

υπό τούτον τόν τίτλον εύρομεν άξιόλογον 
διατριβήν έν τώ ρωσσικώ περιοδικω «Έφημε-
ρίς τής Ευρώπης». Ό διατριβογράφος αφού διά 
μακοών έκτιθησι στατιστικας ειδήσεις περί 
τής παγκοσμίου έκζητήσεως τώ βιβλίων πρός 
άνάγνωσιν έπάγει τά άκόλουθα. «Ή σημασία 
τών βιβλίων έν τη σημερινή κοινωνία είναι οΰ-
των καταφανής καί ευνόητος ώστε περιττόν κρί-
νομεν νά ένδιατρίψωμεν πολύ έπ' αΰτής. "Α-
πασα ή έκ τών σχολείων (μή έξαιρουμένων καί 
τών άνωτάτων έκπαιδευτηρίων) άρυομένη διδα-
σκαλία άποτελεΐ μόνον προπαρασκευήν τινα 
πρός εκείνο όπερ καρποΰταί τις έκ τής ακο-
λούθου έργασίας τής διατελούσης έν συνδέσμω 
πρός τήν φιλολογίαν τούτου η εκείνου τού κλά-
δου τοΰ έπιστητοΰ. Άφ' έτέρου δε αδτη ή φι-
λολογία έπ' έσχάτων έπί τοσούτον ηύξησε καί 
είδικοποιηθη ώστε άκόμη καί εκείνος όστις ά-
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ήρχετο είς τόν λάρυγγα. 

— Απηύδησα όλοτελώς, εξασθένησα έξ όλο 
κλήρου, έλεγε καθ' εαυτόν. 

'Αλλ' ή αδυναμία του αυτή ού μόνον δέν 
τω έφαίνετο δυσάρεστος, άλλά τω έπροξένει ί-
διαιτέραν μέχρι τοϋδε άδοκίμαστον χαράν. 

—Ήμεϊς, ιδού πώς ! έλεγε καθ'εαυτόν, αί-
σθανόμενος ίδιαίτερόν τινα συγκινητικόν θρί-
αμβον. 

ΈπΙ πολύν χρόνον έκειτο σιωπών, τρίβων 
τούς οφθαλμούς του είς τό περιλαίμιον τής μη-
λωτής του καί θέτων υπό τό γόνυ του τό άπό 
τού άνέμου άναπεταννύμενον άκρον τής μηλω-
τής του. Έπί τέλους ήσθάνθη άκράτητον έπι-
θυμίαν νά έκφράστη εις τινα τήν χαρμόσυνόν του 
κατάστασιν. 

— Νικήτα ! ειπεν ούτος. 
— Καλά έθερμάνθην, άπήντησε ό Νικήτας. 
— Τοιουτοτρόπως, άδελφέ, θά έχανόμην.... 

Καί σύ θα έπάγωνες καί έγώ θά . . . . 
Άλλά πάλιν τώρα έπληροίθησαν οί οφθαλ-

μοί του δακρύων καί δέν ήδύνατο περαιτέρω νά 
όμιλήση. 

— "Α, τίποτε έσκέπτετο· «Μόνος μου γνω-
ρίζω ο,τι γνωρίζω» καί έσιώπησεν. 

Έπί τινας φοράς παρετήρησε τόν ϊππον καί 
είδεν δτι τά νώτα αυτού ήσαν άνοικτά, διότι 
τό κάλυμμα αυτού είχε πέσει ένεκα τής ίσχυ-
ράς κινήσεως αυτού πρός θέρμανσιν. Έσκέφθη 
δτι έπρεπε νά έγερθή καί νά καλύψη αυτόν, 
άλλά δέν άπεφάσιζεν οϋδ' έπί στιγμήν νά ά-
φίση τόν Νικήταν καί νά άπολέση τήν θυμηδή 
κατάστασιν τού πνεύματός του. Ούτος τώρα 
οΰδένα ήσθάνετο φόβον. Έθερμαίνετο έκ τής 
αναπνοής τού Νικήτα καί έκ τής ίδίας μηλω-
τής· μόνον αί χειρές του διά τών όποιων έκρά-
τει τά άκρα τής μηλωτής είς τά πλευρά 
του Νικήτου καί οί πόδες του άπό τών όποιων 
άκαταπαύστως ό άνεμος άπώθει τήν μηλωτήν 
ήρχισαν νά παγώνωσιν. Έν τούτοις δέν έσκέ-
πτετο περί αυτών άλλά μόνον περί τού πώς 
νά έπαναφέρη τάς δυνάμεις τού υπ' αυτόν κει-
μένου ΰπηρέτου του. 

— "Ίσως δέν ζήση, έλεγεν ούτος καθ' έαυ-
τόν μετά τής αυτής διαθέσεως τοΰ πνεύματος 
μεθ' ής ώμίλει περί τών δοσοληψιών του. 

Ό Β. Άνδρέεβιτς τοιουτοτρόπως έκειτο έφ' 
ίκανόν χρόνον. Κατ' άρχάς έν τή φαντασία τού 
έφέροντο αί έντυπώσεις έκ τής θυέλλης, τοΰ 
κρεμαμένου καί υπό τοΰ άνέμου προσβαλλομέ-
νου υποκαμίσου, ένεθυμήθη τόν υπ' αυτόν κεί-
μενον Νικήταν. Είτα ήρξαντο νά συγχέωνται 

Κ Τ Η Μ Α Τ Ί Α ς Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Έ Τ Η ς 

( Δ ι ή γ η μ α ) 
Ύπό τοΰ διασήμου Ρώσσου συγγραφέως 

ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 
(Μετάφρασις έκ τοΰ Ρωσσικοΰ) 

(Συνέχεια καί τέλος ίδε άριθ. 21.) 

'Ο Β. Άνδρέεβιτς άφήσας τόν ϊππον έπλη-
σίασεν είς τό έλκυθρον. 

— Τί λέγεις ; ήρώτησεν ούτος, τί θέλεις 
—Έ-γ-ώ ά-πο-θνή-σκω μετά κόπου καί διο 

διακοπτομένου υπό λυγμών τόνου έπρόφερεν 
Νικήτας. Τόν μισθόν μου δός είς τό τέκνου 
μου, ή είς τήν γυναικά μου, τό ίδιον εΐναι. 

— Πώς ; αΐ, έπάγωσες ; ήρώτησεν ό Β.Άν-
δρέεβιτς. 

— Αισθάνομαι . . . . τόν θάνατον . . · , 
συγχώρησον . . . . πρός Χριστού, ειπεν ό Νική-
τας διά τρεμούσης φωνής καί έκίνει πρό τοϋ 
προσώπου του τήν χείρα ώς νά άπεδίωκε τάς 
μυίας. 

Ό Β. Άνδρέεβιτς έπί στιγμήν έστη σιω-
πών, είτα έξαίφνης μετά τού αυτού θάρρους 
μεθ' ού έκρότει τάς χεϊράς του οτε εύρισκε τήν 
εΰκαιρίαν νά άγοράζη έπί εΰτελεί τιμή σπου-
δαϊόν τι εύρημα, οπισθοχώρησε κατά εν βήμα, 
έσήκωσε τας χειρίδας τής μηλωτής του καί διά 
τών χειρών του ήρξατο νά έκρίπτη έκ τού έλ-
κύθρου τήν χιόνα. "Έπειτα έν τάχει έλυσε τήν 
ζώνην του, ήνοιξε τήν μηλωτήν του καί άποθέ-
σας τόν Νικήταν έπί τοΰ άχύρου κατεκλίθη έπ' 
αΰτοΰ καί έθέρμανεν αυτόν ού μόνον διά τής 
μηλωτής του άλλά καί διά τού σώματος του. 

Ό Β. Άνδρέεβιτς θέσας τά άκρα τής μη-
λωτής του υπό τόν Νικήταν καί στηρίξας τήν 
κεφαλήν του είς τό άκρον τοΰ έλκύθρου έθλιβεν 
αυτόν. Ό Νικήτας κατ' άρχάς έπί πολύν χρό-
νον έκειτο αναίσθητος, έπειτα βαρέως άνεστέ-
ναξε καί έκινήθη, ώς έφαίνετο, θερμαινόμενος. 

—Ίδέ λοιπόν πώς άναλαμβάνεις, σύ δέ λέ-
γεις δτι θά άποθάνης. Κάθισε, θερμάνθητι, 
δέν θά πάθωμεν . . . ήρξατο νά λέγη ό Β. 
Άνδρέεβις. Άλλά πρός μεγάλην του έκπληξιν 
ούτος δέν ήδυνήθη περαιτέρω νά όμιλήση διότι 
δάκρυα άνέβλησαν έκ τών οφθαλμών του καί ή 
κάτω του σιαγών έκινεΐτο σπασμωδικής. Ούτος 
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αι αναμνήσεις περί τής εορτής, τής γυναικός, 
τοΰ δημάρχου τοϋ κιβωτίου τών κηρίων καί 
πάλιν τοϋ Νικήτου κειμένου ΰπό τούτο τό κι-
βώτιον. "Έπειτα :ω παρίσταντο οί χωρικοί πω-
λώντες καί άγοράζοντες οί λευκοί τοίχοι καί 
αί διά σιδήρου έστεγασμεναι οίκίαι ΰφ' ας έ-
κειτο ό Νικήτας, είτα άπαν τούτο άνεμιγνύετο 
τό εν είσήρχετο είς τό έτερον καί ώς τά χρώ-
ματα τού ουρανίου τόξου άποτελοϋσιν έν λευκόν 
χρώμα, άπασχι αί παντοειδείς έντυπώσεις άπε-
τέλεσαν έν καί ούτος άπεκοιμήθη. Ούτος έπί 
πολύν χρόνον έκοιμάτο άνευ ονείρων πρό δέ τής 
αυγής πάλιν ένυπνιάσθη. Ούτος ώνειρεύθη ο'τι 
ΐστατο παρά τό παγκάρι τής Εκκλησίας, ή δέ 
σύζυγος τοϋ Τύχωνος ήλθε νά άγοράση άντι πέν-
τε καπικίων κηρίων διά τήν έορτήν έσήκωσε 
τήν χεϊρά του οπως δώση τό κηρίον άλλ' αί 
χεΐρές του δέν κινούνται άλλά κρατούνται άναί-
σθητοι. Ούτος θέλει νά περιέλθει τό Παγκάριον 
καί οί πόδες του δέν κινούνται, τά δέ νέα του 
καλόσια έκόλλησαν εις τό λίθινον δάπεδον τής 
Εκκλησίας καί δέν έκκολοΰνται οΰδέ έξάγον-
ται τά ύποδήματά του έξ αυτών. Έξαίφνης τό 
παγκάρι τής 'Εκκλησίας μεταμορφοΰται είς 
κλίνην. Ούτος αισθάνεται έαυτόν κείμενον έπί 
τής κλίνης έν τω οίκω του. Ούτος κείται έπί 
τής κλίνης καί δέν δΰναται νά έγερθή, θέλει 
όμως νά έγερθή διότι μετ' ολίγον θά ελθη, ό 
δήμαρχος Ίβάν Ματφέεβιτς καί μετά τούτου 
πρέπει νά άπέλθη νά άγοράση τό δάσος. Έρω-
τα τήν σύζυγόν του· «Πώς, δέν ήλθε;» (("Οχι)) 
λέγει αυτή, «δέν ήλθε.» Ακούει δτι έρχεταί 
τις έπιβαίνων τού έλκύθρου είς τήν οίκίαν του. 
«Ούτος πρέπει νά είναι· όχι, δέν είναι» «Μικο-
λάβνα, ώ Μικολάβνα, διατί δέν ήλθεν άκόμη;» 
«"Οχι.» Ούτος κείται έπί τής κλίνης του καί 
δλο δέν δύναται νά έγερθή καί ολο άναμένει, 
ή δέ προσδοκία αυτη είναι καί ανησυχητική 
καί χαροποιά. Έξαίφνης ή χαρά του φθάνει είς 
τό μή περαιτέρω, έρχεται εκείνος τόν όποιον 
άνέμενεν, άλλ' ούτος δέν είνε ό δήμαρχος Ί-
βάν Ματφέεβιτς άλλ' ετερός τις, ό άναμενό-
μενος. Ούτος ήλθε καί καλεί αυτόν, καί ίδού ό 
καλών αυτόν είνε ό ίδιος ό διατάξας αυτόν νά 
κατακλιθή έπί τοΰ Νικήτου. Ό Β. Άνδρέεβιτς 
χαίρει οτι ούτος ήλθε διά νά τόν προσκαλέση. 

<<Έρχομαι» φωνεΐ ό Βασίλειος γηθοσύνως. Ή 
φωνή αυτη έξυπνα αυτόν. 

Ούτος έξυπνα, άλλ' έξυπνα ουχί πλέον τοι-
ούτος, οίος ήν δτε κατεκλίθη. Ούτος θέλει νά 
έγερθή άλλά δέν δύναται· θέλει νά κινήση τήν 
χεΐρά του—δέν δύναται· τόν πόδα του—επί-
σης δέν δύναται· θέλει νά στρέψη τήν κεφα-
λήν του πάλιν δέν δύναται. Ούτος άπορει άλλ' 

ουδόλως πικραίνεται. Έκ τούτου εννοεί δτι έ-
πήρχετο ό θάνατος καί ουδόλως λυπείται. Έν-
θυμεϊται οτι ό Νικήτας κείται υπ' αυτόν καί 
δτι ούτος έθερμάνθη καί άνέζησε καί νομίζει 
δτι είναι ό Νικήτας, ό δέ Νικήτας είναι ό Β. 
Άνδρέεβιτς και οτι ή ζωή του δέν ευρίσκεται 
έν έαυτώ άλλ' έν τω Νικήτα. Ούτος έντείνει τήν 
άκοήν του καί άκούει τήν πνοήν, άκόμη δέ τό 
άσθενές ρογχάλισμα τοϋ Νικήτου. «Ζή ο Νική-
τας, ζώ καί έγώ» θριαμβευτικώς λέγει καθ' έ-
αυτόν. Νέον αίσθημα τοιούτον, οποΐον ουδέποτε 
ήσθάνθη, καταλαμβάνει αυτόν. Ούτος ένθυμεΐ-
ται τά χρήματά του, τό έργαστήριον, τήν οί-
κίαν, τάς δοσοληψίας του, τά έκατομμύρια τοϋ 
Μιρόνοφ καί δυσκολεύεται νά έννοήση διατί ο 
άνθρωπος εκείνος τόν όποιον έκάλουν Β. Άν-
δρέεβιτς Μπρεχούνοφ κατεγίνετο είς εκείνα είς 
τά οποΐα κατεγίνετο. Τί λοιπόν ; ώς ούτος δέν 
έγνώριζε τήν ουσίαν τών πραγμάτων» έσκέπτετο 
ούτος περί τοϋ Βασιλείου Μπρεχούνοφ «Δέν έ-
γνώριζεν άλλ' έγώ τώρα γινώσκω.» Πάλιν ού-
τος άκούει τήν φωνήν έκείνου, όστις ήδη έκάλει 
αυτόν. «'Έρχομαι, έρχομαι μετά χαράς» ά-
παντα μετά συγκινήσεως. Αισθάνεται οτι είναι 
έλεύθερος καί ουδέν κρατεί πλέον αυτόν. Ό 
Β. Άνδρέεβιτς δέν είδεν άλλο τι πλέον, δέν 
ήκουσεν οΰδ' ήσθάνθη τι έν τούτω τω κόσμα). 

Τά πέριξ εκάλυπτε πυκνή ομίχλη. Νιφάδες 
χιόνος ώς πρότερον περιεστρέφοντο, έκάλυπτον 
τήν μηλωτήν τοϋ νεκροϋ Β. Άνδρέεβιτς, τόν 
τρέμοντα καθ' δλο ν τό σώμα 'ίππον, τό έλκυ-
θρον καί τόν έντός αΰτοΰ κείμενον υπό τόν α-
ποθανόντα κύριόν του Νικήταν. 

Χ 
Πρό τής αυγής έξύπνησεν ό Νικήτας. Έξή-

γειρεν αυτόν τό ψύχος οπερ ήρξατο νά διεισδύη 
είς τά νώτά του. Ούτος ώνειρεύθη οτι φέρει είς 
τόν μύλον σΐτον τοΰ κυρίου του καί δτι παρά 
τό Λιάπινο διήλθε τήνγέφυραν καί έπεσε μετά 
τοΰ έλκύθρου είς χαράδραν. Ούτος είσεχώ-
ρησεν υπό, τό έλκυθρον καί έγείρει αυτό κρατών 
έπί τών ώμων του. Άλλά παράδοξον 
πράγμα ! τό έλκυθρον δέν κινείται καί έκόλλη-
σεν έπί τοϋ ώμου του· ούτος δέν δύναται νά έ 
γείρη τό έλκυθρον ουδέ νά έξέλθη υποκάτωθεν. 
Όλη του ή οσφύς έπλήγώθη. Άλλά πόσον ψυ-
χρόν είναι τό έλκυθρον ! πρέπει νά εξέλθω. 
«Άρκεΐ» άποτείνεται πρός ένα, πρός έκεϊνον 
οστις θλίβει διά τοϋ έλκύθρου τόν ώμόν του. 

«Έκβαλε τά σακκία.» Άλλά τό έλκυθρον έπί 
μάλλον καί μάλλον ψυχρώς θλίβει αυτόν. Έ-
ξαίφνης άκούει έκτακτόν τινα κρότον καί έξυ-
πνήτας ενθυμεϊται τά πάντα. Τό ψυχρόν έλκυ-
θρον είναι δ νεκρός, ό παγώσας κύριός του 



ΑΣΤΡΑΠΗ 10 
έπ αυτού κείμενος. Έκρότησε δέ ο ίππος ο-
στις δις διά τής οπλής του έπαισε τό έλκυ-
θρον. 

— Άνδρέεβιτς, ώ Άνδρέεβιτς ! μετά προ-
φυλάξεως καΐ ώς νά προησθάνετο τήν άλήθειαν 
προσφωνεί ο Νικήτας τον κύριόν του έγείρων 
τήν κεφαλήν του. 

Ό Νικήτας διά τήν χειρός του άπεμάκρυνε 
τήν περικαλύψασαν αυτόν χιόνα καί ανοίγει 
τους οφθαλμούς του. Εξημέρωσε. Πάλιν συρίζει 
ό άνεμος καϊ πίπτει χιών, μετά ταύτης ομως 
τής διαφοράς οτι ήδη δέν κροτεϊ έπί τοΰ κα-
λύμματος τού έλκύθρου άλλ' ήσύχως καλύπτει 
τό ελκυθρον καί τόν ϊππόν, στιβάζεται έπί μάλ-
λον καί μάλλον, αί δέ κινήσεις καί πνοή τοΰ 
ίππου δέν ακούονται πλέον, <<Πρέπει νά έπά-
γωσε καί ούτος» είπεν ό Νικήτας περί τού ίπ-
που. Καί πράγματι εκείνος ό κρότος οστις 
έξύπνησε τόν Νικήταν ην ο προθανάτιος κτύ-
πος τοΰ ίππου οστις κατέβαλε τάς τελευταίας 
του δυνάμεις, οπως μή παγώση. 

«Κύριε, Θεέ μου, φαίνεται καί έμέ καλείς, 
είπε καθ' εαυτόν ό Νικήτας. Τό άγιόν σου θέ-
λημα γενηθήτω. 'Αλλά λυπηρόν είναι. Αι, δις 
δέν αποθνήσκει τις, τόν δέ θάνατον ουδέποτε 
διαφεύγει τις.Μόνον ένωρίτερον νά έπήρχετο....» 
Ούτος έκ νέου κρύπτει τήν χεϊρά του, κλείει 
τούς οφθαλμούς του καί λησμονεί εαυτόν, τε-
λείως πεπειθώς οτι ηδη πραγματικής αποθνή-
σκει. 

Τήν έπιοΰσαν περί τήν μεσημβρίαν χωρικοί 
τίνες έξέχωσαν τόν Β. Άνδρέεβιτς καί τόν Νι-
κήταν εΰρόντες αυτούς τριάκοντα μέτρα μακράν 
τοΰ δρόμου καί ήμισυ βέρστιον μακράν τοΰ γω-
ρioυ. Ή χιών είχε καλύψει τό ελκυθρον, άλλά 
τό μακρόν ξύλον καί τό έπ' αυτού μανδύλιον 
ακόμη έφαίνετο. Ό ίππος άνευ καλύμματος ί-
στατο ολόλευκος έχων την νεκράν κεφαλήν του 

πρός τά κάτω· άπό τών ρωθώνων του έκρέμαν-
το πάγοι, οί οφθαλμοί του πλήρεις δακρύων έ-
πάγωσαν μετ'αΰτών. Ούτος έπί τοσοΰτον εντός 

μιάς νυκτός έξηντλήθη ώστε τώ απέμειναν μό-
νον τό δέρμα καί τά οστά. Ό Β: Άνδρέεβιτς 
επάγωσε καί έφχίνετο ώς παγωμένον πτώμα 
ζώου καί ώς είχε τούς πόδος του ανοικτούς ού-

τω καί κατεβιβάσθη έκ τών ώμων τοΰ Νική-
του. Οί οφθαλμοί του έπάγωσαν τό δέ άνοι-
κτόν στόμα του είχε πληρωθη χιόνος. Ό Νική-

τας διετέλει ζών καίτοι ολον του τό σώμα εί-
χε παγώσει. "Οτε μετέφερον αυτόν, ούτος ην 
πεπεισμένος οτι είχεν ήδη αποθάνει καί ο,τι 

συμβαίνει τώρα μετ' αΰτοΰ λαμβάνει χώραν 
ούχι έν τούτω άλλ' έν τω πέραν τοΰ τάφου 
κόσμω. 'Αλλ' οτε άκουσε τούς μουζίκους (χω-

ρικούς) φωναζοντας, έγείροντας άπό τής ράχεώς 
του τόν νεκρόν τού Β. Άνδρέεβιτς, ούτος κατ' 
άρχάς έξεπλάγη έπί τό οτι οί μουζίκοι καί έν 
τώ άλλω κόσμω φωνάζουσιν, δτε δέ έννόησεν 
δτι ευρίσκεται έν τή γή οΰχί δέ έν τω δλλω 
κόσμω έλυπήθη περισσότερον η έχάρη, ιδία δτε 
ησθάνθη οτι οί δάκτυλοι τών ποδών του είχον 
παγώσει όλοτελώς. 
Ό Νικήτας διέτριψεν έπί δύο μήνας έν τώ νο-
σοκομείω νοσηλευόμενος. Τρεις δακτύλους' τού 
άπέκοψαν τών έπιλείπων ιαθέντων ούτως ώστε 
ήδύνατο νά έργάζηται καί έπί εϊκοσιν έτη έξη-
κολούθει εργαζόμενος κατ' άρχάς ώς υπηρέτης 
είτα δέ κατά τό γήράς του ώς οικοφύλαξ! Ού-
τος άπέθανεν εφέτος έν τώ χωρίω του, ώς έπε-
θύμει, φέρων έπί τοΰ στήθους του τήν εικόνα α-
γίου καί έν ταΐς χερσί του άνημμένην λαμπά-
δα. Πρό τής τελευτής του ούτος έζήτησε συγ-
γνώμην παρά τής γραίας συζύγου του καί συν-
εχώρησεν αΰτήν διά τήν παράνομον συμβίωσιν 
μετά τοΰ βαρελοποιοΰ, ήσπάσθη τόν υίόν του 
καί τούς εγγονούς του καί άπέθανεν αληθώς 
χαίρων έπί τώ οτι διά τοΰ θανάτου του άπαλ-
λάττει τόν υίόν καί τήν νύμφην του άπό τοΰ 
βάρους τής διατηρήσεως του καί διότι πραγ-
ματικώς ήδη μεταβαίνει έκ τής κοιλάδος ταύ-
της τοΰ κλαυθμώνος εις τήν άλλην ζωήν, ήτις 
καθ' εκαστον έτος καί καθ' έκάστην ώραν τώ 
καθίστατο εΰληπτοτέρα καί τερπνοτέρα. Καλ-
λίτερον η χειρότερον είναι εις αΰτόν έκεί, όπου 
ούτος μετά τόν πραγματικόν τούτον θάνατον ί-
ξύπνησεν ; άπεγοητεύθη ούτος η εύρεν έκεΐ ε-
κείνο οπερ άπεκδέχετο ; ήμεΐς άπαντες ταχέ-
ως θά μάθωμεν. 

Π Ε Ρ Ι Τ Υ Φ Λ Ω Ν 

ΕΚ ΓΕΝΝΕΤΗΣ 

Οί τυφλοί, καθώς καί οί έννεοί, είτε κωφά-
λαλοι ησαν καταδικασμένοι τό πάλαι εις παν-
τοτεινήν άμάθειαν, μόλις δέ έδύναντο νά κοι-
νωνώσι μετά τών άλλων καί νά καταλαμβά-
νωσι τάς ιδέας των· πιθανόν μάλιστα οτι πολ-
λά παιδία τυφλά γεννώμενα εφονεύοντο παρα-
χρήμα ώς μέλλοντα νά άποβώσιν άχρηστα καί 
δυστυχή εις τόν βίον ίσως δέ τό θλιβερόν τοΰ-
το τής τυφλότητας πάθος ητο καί σπανιώτε-
τον τό πάλαι ώς άγνωστου ούσης τής ευλογίας, 

ητις άνεφάνη εις τήν Εΰρώπην μόνον κατά 
τούς χρόνους τοΰ Μεσαίωνος καί άποδίδοται 
κυρίως εις τούς Σαρακινούς, οϊτινες τήν μετέ-
φερον άπύ τήν Άραβίαν· παρετηρήθη δέ οτι τό 
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σοΰτον ευκρινώς καί ταχέως προϊόντος τοΰ 
χρόνου καθώς παρά τών λοιπών άνθρώπων διά 
τής οράσεως τά τοΰ κοινού τύπου. 'Αποκτά δέ 
ή χείρ τοιαύτην δεξιότητα ώστε ψηλαφώσα 
διά" σιδηράς γραφίδος τάς έξοχάς τών γραμμά-
των η άλλων σημείων δύναται βαθμιδόν καί 
νά τά σχηματίση διά τοΰ μέλανος· χάριν δμως 
πλειοτέρας εΰκολίας ενεκρίθη εκαστον στοιχεϊον 
η χαρακτηρίζεται διά ποσοΰ τίνος στιγμών δι-
αφόρως τεθειμένων τών όποίων καί σημειοΰσιν 
οί άόμματοι καί άναγινώσκουσιν έπειτα έναρ-
γέστερον. 

Τοιουτοτρόπω μαθητεύοντες ευρίσκονται σή-
μερον τυφλόι, οΐτινες έναμιλλώνται πολλάκις 
καιά τήν άγχοίνιαν καί τάς γνώσεις πρός τούς 
διδαχθέντας διά τής οράσεως. 

Νομίζομεν περιττόν νά είπωμεν οτι ή έξις 
συνειθίζει καί τούς άλλους τυφλούς καί εις άλ-
λα πολλά διά τής άφής νά διακρίνωσι καί τά 
διάφορα χρώματα αΰτά άλλά καί τάς παραλ-
λαγάς τοΰ αΰτοΰ χρώματος, δηλ. τά διάφορα 
είδη τοΰ έρυθροΰ, τοΰ μέλανος, τού κυανού κτλ. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
TOΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ό άνθρωπος φύσει άγαπά καί ορέγεται τό 
κακόν είνε φύσει χαιρέκακος καί φθονερός· έν 
τώ μέσω τών δύο τούτων κακών διαθέσεων έχει 
τήν φιλομάθειαν καί τήν φιλοδοξίαν τής ύπερο-
χής, άμφότεροι αί διαθέσεις αύται συντελούσιν 

ένίοτε πρός τροποποίησιν . τής χαιρεκακίας καί 
τοΰ φθόνου. 

Είνε χαιρέκακος φύσει· διότι έκαστος, οταν 
θεωρη καταπεσόντα τινά καθ' οδόν, έν πρώτοις 
γελά άκουσίως πριν συμπαθήση· τά μικρά παι-
δία εΰχαριστοΰνται κτυπώντα η κακοποιοΰντα η 
φονεύοντα ζώα. μυίας, κύνας, κλπ., φύσει δέ δέν 
συγκινούνται θεωροΰντα σφαδάζοντα καί σπι-
ραττόρενα ζώα. Ό άνθρωπος φύσει ένθυμείται 
μάλλον τάς κακάς πράξεις παρά τάς καλάς. 

Είνε φθονερός φυσει· διότι έίκαστος δέν ανέ-
χεται τήν ΰπεροχήν άλλου κατά σώμα, αν-
δρείαν, δόξαν, παιδείαν, περιουσίαν κλπ. 

Είνε φιλόδοξος, διότι ποθεί τήν ΰπεροχήν 
υπέρ τούς άλλους, καί πρός ταύτην μεταχειρί-
ζεται πάν τό συντελούν είτε κακόν είτε καλόν 
είνε, μετά τήν ψυχικήν διάθεσίν του. 

Είνε φιλομαθής ένεκα τού πόθου τής υπερο-
χής—διότι ποθεί τήν ΰπεροχήν οΰ μόνον σω-
ματικώς άλλά καί πνευματικώς· διά τοΰτο 
φθονούνται μάλλον η τιμώνται οί κατά τό πνεύ-
μα εξέχοντες. 

τρίτον τών έκ γεννετής τυφλών γεννώνται αόμ-
ματοι διά τήν προκειμένην νόσον. 

Έχομε δυως καί παραδείγματα άρχαίων 
τυφλών διαπρεψάντων κατά τά διανοητικά 
πλεονεκτήματα· τοιούτος διαθρυλλείται ο δι-
δάσκαλος αΰτοΰ τού Κικέρωνος Διόδοτος φι-
λόσοφος Στωικός· έπειδή καί κατά τά άλλα 
έθαυμάζετο καί γεωμετρικά σχήματα πολύ-
πλοκα ητο έπιτειδιότατος νά σχεδιάζη μέ ά-
πίστευτον σαφηνειαν καί καθαρότητα. 

Κυρίως εις τήν Γαλλίαν άνιδρύθη τό πρώτον 
κατάστημα τών τυφλών ΰπό τού 'Αγίου Λου-
δοβίκου 'έπιστρέψαντος έκ Παλαιστίνης· διότι 
έκεΐ καί εις τήν Αίγυπτον είδε βεβαίως πόσους 
έτύφλουν εκάστοτε ή καυστικωτάτη τοΰ ηλίου 
θερμότης καί ή ώς νέ φος φερομένη ΰπό των ά-
νέμων λεπτοτάτη άμμος· άλλ' είς τό ειρημέ-
νον καταγώγειον έμελλε νά καταστήση έκ τού 
προχείρου πολλούς χριστιανούς ίππότας τών ο-
ποίων οί σκληροί 'Άραβες είχαν έξωρυγμένα τά 
δμματα ώς πολέμιοι, μάλιστα δέ ώς λυσσών-
τες ΰπό τού ζήλου τής θρησκείας των. 

Κατ' ολίγον δέ έπειτα,η μάλλον μετά πολ-
λούς αιώνας άπό νοσοκομείου, οποίον καθ' άρ-
χάς προωρίσθη τό περί ού ό λόγος τυφλοκο-
μείον, κατήντησε σχολείον καϊ διανοητικόν τών 
άομμάτων έκπαιδευτήριον. 

Ή χάρις αύτη οφείλεται εις τόν Οΰαλεντί-
νον"Ωη (Hauy) άδελφόν τοΰ διαβητου φυσικού 
καί όρυκτολόγου· διότι μιμούμενος τόν ίερο-
μόναχον Έπε Epee οστις κατά τό 1783 είχεν 
έπινοημένον τόν τρόπον νά άναπληρώση τόν λό-
γον καί τήν άκοήν, έπεμελήθη καί αΰτός νά ά-
ποδώση, ούτως ειπείν, τήν δρασιν εις τούς τυ-
φλούς 'διά νέου τινός καί περιέργου παιδείας 
συστήματος. Φιλοτιμούμενος δέ νά άναδείξη 
εμπράκτως θαυμασίαν αΰτοΰ μέθοδον συνή-
θροισεν ΰπό μισθόν εις ΐδιαίτερον οίκον ικανούς 
άομμάτους έπαίτας, τούς οποίους έπέβαλεν εΰ-
θύς εις δοκιμασίαν. "Οθεν αΰτός μέν έπιτυχών 
τού σκοπού έγκωμιάσθη επαξίως παρά τής ακα-
δημίας τών επιστημών εις τήν Κυβέρνησιν, τό 
δέ τυφλοκομεϊον άνεγνωρίσθη ώς δημόσιον κα-
τάστημα δπου παιδαγωγοΰνται 90 αόμματοι, 
οί μέν ώς ΰπότροφοι οί δέ ώς έπείσακτοι συν-
εισφέροντες 500 φράγκα κατ' έτος. 

Ή γινομένη πρός αυτούς διδασκαλία περι-
λαμβάνει οχι μόνον τήν άνάγνωσιν καί τήν 
γραφήν απλώς, άλλά καί άνωτέρας γνώσεις πο-
λυειδείς, οίον τήν γραμματικήν, τήν διδατκα-
λίαν, διότι πάντα τά γράμματα καί σημεία ό-
ποιαδήποτε τών επιστημών τούτων τυπούμενα 
εις τά βιβλία ανάγλυφα άναγινώσκονται παρά 
τών τυφλών διά τής άφής τών δακτύλων το-
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Αναγνωρίζει καί έκτιμά τήν υπεροχήν τοΰ 

άλλου, άλλ' ό φθόνος πιέζει τό ευγενές τοϋτο 
αίσθημα τής άναγνωρίσεως τής άρετής καί ίκα 
νότητος· διότι ποθεί ούτος να ϋπερέχη· διά 
τοϋτο όταν λείψη ό φθονούμενος, τότε εύκρινέ-
στερον εκτιμάται ή ικανότης καί άρετή αΰτοΰ-
διότι δέν υπάρχει τό τής υπεροχής πρόσωπον, 
καί μένει είς τόν φθονούντα ή έπίτευξις τής 
υπεροχής. 

'Η καλώς ένιοουμένη ηθική ανατροφή δύνα-
ται είς τινας νά τροποποιήση κατά τό μάλλον 
καί ήττον τάς φυσικάς διαθέσεις τού άνθρώ-
που, ουδέποτε ομως καί νά τάς έξαφανίση· διότι 
εισίν έν τή φύσει τού άνθρωπου· διά τοϋτο έ-
καστος οσας δήποτε άρετάς αποκτήσει διά τής 
άνατροφής έχει καί τινας κακίας κατά τάς 
φυσικάς διαθέσεις αΰτοΰ· διότι τής κακίας ώς 
καί τής άρετής εΐσί πολλά είδη, καί έκαστος 
φύσει ρέπει είς η ή είς πολλά είδη κακίας. Ό 
μέν φύσει γεννάται φιλάργυρος, ο δέ μεταδοτι-
κός- ό μέν άγαθοποιός, ό δέ κακοποιός καί κα-
κόβουλος. Ό μέν ειλικρινής, ο δέ επίβουλος, 
b μέν φιλομαθής, ό δέ άφιλομαθής· ο μέν φιλό-
δοξος, ό δέ κενόδοξος κλπ. 

Οί γονείς, οί παιδαγωγοί καί διδάσκαλοι 
ωφείλουσιν είλικρινώς νά διαγινώσκωσι τάς φυ-
σικάς διαθέσεις τών παίδων, καί τάς μέν κα-
λάς νά ζωπυρώσι καί καλλιεργώσι, τάς δέ κα-
κας νά καταπολεμώσιν δπως μή βλαστάνουσιν. 

Οί γονείς όφείλουσι πάντοτε ενώπιον τών 
τέκνων νά έπαινώσι τους έναρέτους καί ικανούς, 
νά θαυμάζωσι τάς πράξεις των καί νά περιφρο-
νώσι τούς κακούς καί άβελτέρους. Οί δέ παι-
δαγωγοί και οί διδάσκαλοι ώσαύτως. 

Υ Π Ο Λ Α Ν Θ Α Ν Ο Υ Σ Α Ζ Ω Η 

Ύπό τόν ορον τούτον έν τή επιστήμη είνε 
γνωστή ή κατάστασις τής τελείας ηρεμίας, ά-
δρανίας καθ' ήν άπαντα τά φαινόμαινα τής ζω-
τικής ένεργείας παύουσΐ . Ή ζωή τρόπον τινά 
απέρχεται, κρύπτεται άλλά δέν εκλείπει τελεί-
ως· υπό τινας εΰνοϊκούς ορους τά προσαίρως 
παύσαντα φαινόμενα τής ζωικής ένεργείας έκ 
νέου άποκαθίστανται. Ένεκα δέ ταύτης της 
ζωογονήσεως ή υπολανθάνουσα ζωή ή άλλως ο 
κατά δόκησιν θάνατος ουσιωδώς διαφέρει άπό 
τίν πραγματικόν θάνατον. 

Πασίγνωστα παραδείγματα τής υπολανθα-
κούσης ζωής είναι ή κατάστασις έν η διατε-
λοϋσι τά δένδρα κατά τόν χειμώνα καί ή άπο-

ναρκωσις ζώων τινών κτλ. 'Εν τούτοις καί έν 

αμφοτέροις ταις περιπτώσεσιν ή κατάστασις 
αύτη τής υπολανθανούσης ζωής δέν δύναται νά 
θεωρηθή ώς τι τέλειον· καί είς τά άνευ φύλλων 
δένδρα καί είς τά έν ταϊς χειμεριναΐς των τρώ-
γλαις άνευ τινών σημείων ζωής άναπαυόμενα 
ζώα τά φαινόμενα τής ζωτικής ένεργείας μό-
νον η όλιγώστευσις εις τό έλάχιστον έφθασαν, 
ουχί δέ παντελώς έξηφανήσθησαν. 

Αλλ' απαντώσι παραδείγματα τελειοτέρας 
ΰπολανθανούσης ζωής· είς ταϋτα πρό παντός έ-
ταίρου υπάγεται ή κατάστασις εκείνη τής α-
δρανείας έν τή οποία ευρίσκονται τά σπέρματα 
τών φυτών. Ό σπόρος γνωρίζεται αν διατηρή 
τήν πρός ζωήν ικανότητα ή διατελή έν πλή-
ρει σημασία τής λέξεως άζωος έκ τής βλαστή-
σεως· άλλα εναργέστερα σημεία ζωτικότητος 
ένταΰθα δέν υπάρχουσι, διότι μέχρι τοιούτου 
βαθμού τελεία είναι έν ταύτη τή περιπτώσει η 
κατάστασις τής υπολανθανούση ζωής. Έν τού-
τοις άφ' έαυτοΰ γεννάται τό ζήτημα αρά γε 
πράγματι έν τω σπόρω άπασαι αί ζωτικαί λει-
τουργείαι έφθασαν είς τό μηδέν, η άν άπεναντί-
ας τό έν τω κόκκω περεχόμενον σπέρμα τοΰ 
φοιτοΰ έξακολουθή ζών, άν καταναλίσκη τάς 
έν τω κόκκω κεκλεισμένας ουσίας, άλλά τοσού-
τον βραδέως καί άπαρατηρήτως, ώστε αί ζωτι-
καί λειτουργείαι τού σπέρματος διαμένουσιν ά-
παρατήρητοι έως οτου έξωτερικοί εύνοϊκοί οροι 
έπιταχύνωσιν αΰτάς καί τάς άποκαλύψωσιν. 

Οί έξοχοι Γάλλοι επιστήμονες Βαν-Τη-
γέμ καί Μπονιέ κατέδειξαν οτι τά σπέρματα 
τών φυτών δέν ευρίσκονται κατά τήν περίοδον 
τής ήρεμίας έν καταστάσει τελείας ζωτικής α-
δρανείας (inertia ) Ουτοι έποίησαν τό άκόλουθον 
πείραμα. Έλαβον τρείς ίσας μερίδας φασιόλου 
καί έρεβίνθου, τήν πρώτην άφήκαν είς τόν άέρα 
τήν άλλην έθεσαν είς ΰέλινον σωλήνα πεπληρω-
μένον άερος καί τήν τρίτην έθεσαν εντός υελί-
νου σωλήνος πεπληρωμένου ανθρακικού όξέος. 
Τά όσπρια ταΰτα έπί δύο έτη διετηρήθησαν.Έκ 
των έν τω άέρι έκτεθέντων πολλά ηΰξησαν κα-
τά τό βάρος καί σπαρέντα έβλάστησαν, τά έν 
τω σωλήνι μετά τοΰ άέρος έγκλεισθέντα ηυξη-
σαν κατά τό βάρος άλλ' όλιγώτερον των έν 
τώ αέρι έκτεθέντων καί πολλά έξ αΰτών σπα-
ρέντα έβλάστησαν. 'Απ' εναντίας τά διαμεί-
ναντα έν τω περιέχοντι άνρακικόν οξύ σωλήνι, 
ουδόλως ηΰξησαν κατά τό βάρος καί οΰδέν έ-
αΰτών έβλάστησεν. Έκ τής άναλύσεως τοΰ άέ-
ρος τοϋ έμπεριεχομένου έν τω πρώτω σωλήνι 
κατεδείχθη έλάττωσις τοϋ οξυγόνου καί αυξη-

τις τοϋ ανθρακικού οξέος —γεγονός άποδεικνύν 
οτι οί σπόροι κατά τήν διετή των διαμονήν έν 

κεκλεισμένω άέρι καί έν τελεία ήρεμία υπέ-
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*τησαν πρ«γματικώς μεταβολήν. Τό έν τω f 
1 πόροι πρωτόπλασμα έξηκολούθει ζών καίτοι <] 
εζη βραδεϊαν καί έξησθενημένην ζωήν, άνέπνεεν, 
άφομοίου, άπέβαλλεν άνθρακικόν οξύ καί έροό- I 
φα όξυγόνον διότι άλλως δέν θά συνέβαινεν ή < 
παρατηρηθεϊσα μεταβολή έν ιώ κεκλεισμένη j 
άέρι. Εκτός τούτου ή μεγαλειτέρα συγκριτικώς 
πρός τήν άποβολήν τοΰ ανθρακικού οξέως άπορ- ' 
ρόφησις τοΰ οξυγόνου έξηγεΐται έ'. τοΰ δτι οί 
κόκκοι τοϋ φασιόλου καί τοΰ έρεβίνθου ηΰξησαν 
κατά τό βάρος. Μόνον οί κόκκοι οί μείναντες 
ίντός τοΰ πλήρους άνθρακικοΰ οξέος σωλήνος 
δέν ηΰξησαν κατά τό βάρος.Οδτοι έπί2 έτηδιέ 
μεινανώς φαίνεται,έν καταστάσει τελείας άδρα-
νείας καί άπέβαλον πάσαν πρός βλάστησιν ικα-
νότητα στερηθέντες πάσης ζωτικότητος. 

Έκ τοϋ ρηθέντος πειράματος τών δύο Γάλ-
λων έπισττμόνων είναι δυνατόν νά έξαχθή δτι 
τά σπέματα τών φυτών διατηροϋσι τήν πρός 
βλάστησιν ικανότητα μέχρις ου έξακολουθεϊ 
έν αύτοϊς ή ζωτική λειτουργία καί δτι μετά 
τήν τελείαν διακοπήν πασών τών ζωτικών λει-
τουργειών δ φαινομενικός θάνατος μεταβάλλεται 
»ίς πραγματικόν καί τό σπέρμα ήδη άποβάλλει 
τήν πρός βλάστησιν ικανότητα. 

Συγχρόνως τοιούτον έξαγόμενον θά εξήγε·, καί 
τό πασίγνωστιν γεγονός δτι σπόροι τινές τών 
φυτών διατηροϋσι τήν πρός βλάστησιν ίδιότη-
τά των καί μετά παρέλευσιν πολλών έ-ώ*, ένω 
άπ' εναντίας άλλοι συγκριτικώς ταχύτερον χά-
νουν ταύτην τήν ιδιότητα. Ή διαφορά αυτη 
δυνατόν νά έξηγηθή διά τήςΰποθεσεως, δτι παοά 
τισι σπόροις ή ζωή έξακολουθεϊ έπί έτη δι-
ατηρουμένη παρ' έτέροις αυτη ταχύτερον έ-
ζαντλεΐται καί διά τούτο έάν έντός συγκριτι-
κώς όλιγωτέρου χρονικού διαστήματος β σπό-
ρος δέν ευρη τούς πρός βλάστησιν εΰνοϊκούς δ-
ρους καταστρέφεται. 

'Αλλ αρά γε δέν υπάρχουσι γεγονότα μαρ-
τυρούντα δτι οί σπόροι δυνατόν νά εΰρίσκωνται 
έν καταστάσει τελειοτέρας λανθανούσης ζωής, 
έν καταστάσει οΰχί έξασθενήσεως άλλά τελείας 
διακοπής τών ζωτικών λειτουργειών χωρίς 
πρός τούτοις ν' άπολέσωσι τήν πρός βλάστησα 
ικανότητα. 

Ό Κ. Δεκανδόλ πρός λύσιν τούτου τού ζη-
τήματος έπε/είρησεν όλόκληοον σειράν ερευνών 
τάς οποίας συντόμως θά αναφέρωμεν. 

Διά τών πειραμάτων τοϋ ΙΙίκτε έγένετο 
γνωστόν δτι πολλά ζώα καί φυτά ώς καί τά 
σπέρματα τών διαφόρων ζώων καί φυτών έ-
χουσι τήν ίκανότττα, χο>ρίς νά καταστρέφων-
ται νά άνθίστανται είς τήν κατωτάτην θερμο-
>ςρασ(#ν»Όλογ των τό σώμα παγώνει xxl μ»τβ 

ϊραδείαν καί βαθμιαίαν θέρμανσιν'̂ πάλιν τό 
>υτόν ή τό ζώον άναλαμβάνει τάς δυνάμεις του. 
Ο Δεκανδόλ έπ' έσχατων τή συνεργασία̂  τοϋ 
ίΐίκτε καί διά των έργαλείων αΰτοΰ έποίη-
ιε πολλά πειράματα έπί τών σπόρων διαφό 
ίων φυτών. Ούτοι έν τοις πειράμασί των μετε-
ε̂ιρίσθησαν κόκκους έρεβίνθου, φασιόλου καί 

ϊπόρον άνήθου Τούτους έπί τέσσαρας ήμέράς έ-
θεσαν έντός ψυχρού δοχείου ψήξαντες αΰτό μέ-
χρις έκατόν βαθμών υπό τό μηδενικόν. θά υ-
πέθετε τις δτι τοσοΰτ&ν τρομερόν ψΰχος, τό ό-
ποιον παράγεται μόνον διά τής τέχνης καί εί-
ναι όλως άγνωστον έν τή περιστοιχιζούση^ήμάς 
άτμοσφαίρα καί πρός τό όποιον συγκρινόμενον 
τό ψύχος τών πόλεων είναι κ*ύσων τοΰ θέρους, 
οΰ μόνον έν διαστήματι τεσ"άρων ημερών άλλ' 
έντός τίνων λεπτών θά κατέστρεφε πάντα σπό-
ρον. Έν τούτο'.ς οί σπόροι τών ρηθέντων φυ-
τών υπέστησαν τό δριμύτατον τούτο ψύχος 
έντός τεσσάρων ήμερων καί είτα σπαρέντες ε 
βλάστησαν. 

Τοιαύτη ζωογόνησις πρό -αντός άλλου κα -
ταδεικνύει δτι τό προ)τόπλασμα τοΰ σπορου 
είχε τήν ικανότητα νά άνθέξτ, εί; έκατοντάβαθ-
οον ψύχος χωρί; νά ΰποστή μεταβολήν τινα, 
άλλως δέν θά ήδύνατο νά βλάστηση 

'Αλλ' άν καί δέν υπέστη βλαβην τινά τό 
πρωτόπλασμα πάλιν κατά τήν περίοδον τής έν 
έκατονταβάθμω ψύχει διαμονής τούτο εΰρίσκε-
το έν καταστάσει τελείας άκινησίας (inertia) 
Δέν είνε δυνατόν ήδη νά γείνη λόγος περί τών 
άτθενών λειτουργιών τής ά·̂ απνοής, έκπνοής 
τοΰ ά̂ θρακ.κού οξέος καί άπορροφήσεως τού ο-
ξυγόνο·, καί τούτο διότι αί ζωτικοί λειτουρ· 
γίαι κατά τήν έκπνοήν τού άνθρακικοΰ οξέος 
καί τήν άπορρόφησιν τοΰ οξυγόνου άναμφιβόλως 
προϋποθέτουσιν δλην σειράν /ημικών ενεργειών 
καί άντιδράσεων. Καίτοι ή άν»πνο>, τών τε φυ-
τών καί τών ζώων δέν ταυτίζεται πρός τήν 
καύσιν άλλά πάλιν εμφαίνει ώρισμένας χημικάς 
μεταβολά:, ά; ταϋτα υφίστανται καί δια τού-
το πρό παντός άλλου άπαιτει δρους έπιτρέπον-
τας τοιαύτας μεταβολάς. 

Έν τούτοις δ Πίκτε δι' δλης σειράς πιρ'.έρ-
γων πειραμάτων κατέδειξεν ότι αί χημικαί 
άντιδράσεις αί συμβαίνουσαι ύπό τούς σ.νήθεις 
δρους τής θερμοκρασίας τελείως παύουσιν υπό 
τήν έπήρειαν τοΰ έκοτονταβάθμου ψύχους. Ε-
πεται ότι υπό -ιοσοϋτον δρυμύ ψύ/ος άύύνατον 
είναι -άσαι έκεΐναι αί έν τώ πρωτοπλάσματι 
χημί'αί λειτουργΐαι τάς ό κοίχ; ίναγκαίως 
άπαιτεί ή έκπνοή τοϋ άνθρακικοΰ οξέος καί ή 
άπορρόφησις τοΰ όξυγόνου. 

"Κχομεν λοιπήν δόο παράλληλα γεγονότα, 
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αφ' ενός τελείαν άδράνειαν (inertin) τοΰ πρω-
τοπλάσματος, τελείαν διακοπών πασών τών έκ 
δηλώσεων της ζωτικης ενεργείας, άφ' έτέρου 
δέ διατήρησιν τής πρός βλάστησιν ικανότητος. 
Ή ζωή εν τώ είς έκατοντάβαθμον ψΰ/ος έκτε-
θέντι σπόρω δέν κατεστράφη άλλά παρελύθησαν 
αί έκδηλίόσεις αυτής. 

'Αλλ' αρά γε ή τελεία κατάστασις τής ΰπο-
λανθανούσης ζωής επέρχεται μόνον ΰπό τον ό'ρον 
τίς καταστρεπτικής ενεργείας τοΰ ψύχους ; 'Εάν 
τά δριμύ ψΰχος δεν καταστρέφει άλλα μό-
νον παραλύει τήν ζωήν τού σπόρου έγκαταλεϊ-
πον αΰτήν εις τήν ΰπ' εΰνοΐκούς ορους ζωογόνη-
σίν του, πώς έξαγητέον τάς περιπτώσεις τής 
καταστροφής τών σπαρτών έν τοις άγροΐς; 

'Αφού τό πρωτόπλασμα τοΰ σπόρου δύναται, 
χωρίς νά άπολέση τήν ζωτικότητα' του, νά άν-
θέξη έκατονταβάθμιον ψύχος, θά ΰπέθετέ τις 
δτι οί σπόροι δέν φοβούνται τό ψύχος τού χει-
μώνος και οτι αδύνατον νά παγώσωσι. 

Είτα, πώς νά έξηγηθη οτι τό πρωτόπλα-
σμα τού σπόρου τό όποιον είναι έτι τρυφερώτε-
ρον τοΰ βλαστού, εΰκολώτερον αΰτοΰ αντέχει 
εις έκατονταβάθμιον ψύχος, ένώ ο βλαστός ου-
δέ ει'ς τό έν δέκατον τούτο , τού ψύχους άνθί-
σταται ; 'Αδύνατον εϊναι νά άποδώσωμεν τήν 
άντίστασιντοΰ πρωτοπλάσματος εις τάς κλιμα-
τικάς έπιρείας διότι τό πρωτόπλασμα καίπερ 
προφυλασσόμενον ΰπό τοΰ φλοιοΰπανώνει περισ-
σότερονέκτιθέμενον εις έκατονταβάθ. ψΰχος η ό 
βλαςός εκτιθέμενος είς 10 ητό πολύ 15βαθμών 
ψΰχος. 'Ενταύθα τό ψύχος καταστρέφει αΰτόν 
τόν βλαστόν, ένώ τά έκατονταβάθμιον ψΰχος 
παραλύει μόνον τό πρωτόπλασμα τοΰ σπόρου, 

Πώς νά έξηγηθη αΰτή ή διαφορά ; 
Καϊ έν τη ρηθείση περιπτώσει κατά τήν προ-

σεκτικήν παρατήρησιν τού φαινομένου καταφαί-
νεται δτι ή αιτία έγκειται ούχϊ έν τοις έκτός 
αλλ εν τη εσωτερική καταστασει τού οργανι-
σμού. Παρά τώ πρωτοπλάσματι τοΰ σπόρου ή 
ζωή διατελεί ΰπολανθάνουσα- ή ζωτική ενέργεια 
προσωρινώς έπαυσεν αύτη άκινητεϊ. Άπ' έναν-
τίας παρά τώ βλαστήσαντι σπόρω ή ζωτική ε-
νέργεια διατελεί έν πλήρει άναπτύξι, ή ζωή 
αΰτοΰ δέν είναι υπολανθάνουσα άλλ' άνεπτυγ-
μένη, ή οΰσία τοΰ βλαστού διατελεί έν διαρκεί 
ένεργώ σχέσει πρός τάς έξωτερικάς δυνάμεις 
τής φύσεως καϊ διά τούτο ΰφίσταται τήν άμε-
σον έπήρειαν αΰτών. Αί δέ ζωτικαΐ δυνάμεις 
τού αποναρκωθέντος σπόρου ένεκα ταύτης τής 
νάρκης διατελοΰσιν άπομεμονωμένα. άπό πάσης 
σχέσεως πρός τάς έξωτερικάς δυνάμεις τής φύ-
σεως επομένως, καϊ πρός τό ψύχος, οσον δριμύ-

τατον και αν η. Εκ τούτου εξηγείται δτι ό 
βλαστήσας σπόρος δέν δύναται νά άνθεξη οΰδέ 
εις τά έν δέκατον εκείνου τού ψύχους είς τό ό-
ποιον άβλαβώς άντέχει τό πρωτόπλασμα τοΰ 
έν άποναρκώσει διατελούντος σπόρου. 

Τά αποτελέσματα τών πειραμάτων έπϊ τών 
σπόρων τοΰ φασιόλου, τού έρεβύνθου καϊ τοΰ ά-
νήθου αποδεικνύουν οτι ή πρός βλάστησιν ι-
κανότης διατηρείται έι τώ σπόρω καϊ όταν ή 
ζωτικότης αΰτοΰ οΰ μόνον έξησθένησεν άλλά 
τελείως επαυσεν. Έν τούτοις τό ψΰχος δέν επι-
φέρει ταύτην την άναστολήν άλλ' ή κατάστα-
σις τής άδρανείας (inertia) τού πρωτοπλάσμα-
τος ήτις καθιστά αΰτό ίκανόν πρός άντο/ήν τού 
δριμυτάτου ψύχους άνευ άπωλείας τής πρός 
βλάστησιν ικανότητος. 

Κατ' αΰτόν τόν τρόπον, η μετάβασις τής ζω-
τικής ενεργείας τοΰ ζώντος όντως είς ΰπολαν-
θάνουσαν άεργόν κατάστασιν είναι έκεΐνο τό ά-
πλούστατον άμα δέ καϊ τό πραγματικώτατον 
«μέσον» διά τοΰ όποιου ή ζωή προφυλάττεται 
από τής καταστρεπτικής ενεργείας τοΰ ψύχους. 
Τούτο εφαρμόζεται είς ολας τάς περιπτώσεις 
τής καταστάσεως τής ύπολανθανούσης ζωής άπό 
τής νάρκης τών σπόρων μέχρι τής κατά τόν 
χειμώνα ληθαργίας τών ζώων- οΰχί αί έξωτε-
ρικαϊ ακατάσχετοι δυνάμεις τής φύσεως, έπιφέ-
ρουσι τήν τοιαύτην κατάστασιν άλλά τό ζών 
εν μεταβαίνει εις ταύτην τήν ήρεμον άεργόν 

κατάστασιν καϊ ούτως άπομονοΰται άπό τής 
καταστρεπτικής έπηρείας τών εξωτερικών δυνά-
μεων η τοΰλάχιστον έξασθενίζει ταύτην τήν έ-
πήρειαν αυτών. 

Έκ τούτου γίνεται δήλον ότι ή περί ης ό 
λόγος κατάστασις τής ζωής δέον νά προηγήται 
τής έπισκήψεως τής καταστρεπτικής ενεργείας 
τοΰ ψύχους κτλ. Έάν δέ τό ψύχος καταλάβη 
τούς σπόρους τών φυτών ένωριτερον τής μετα-
βάσεως τών πρωτοπλασμάτων αΰτών είς τήν ή-
ρεμον άδρανή κατάστασιν (inertia) ώς έν τη πε 
ριπτώσει τών πειραμάτων τού Βαν-Τιγέν καϊ 
Μπονιέ τό πρωτόπλασμα τοΰ σπόοου θά κατα-
στραφή τ. ε. οί σπόροι θά καταστώσιν άνίκανοι 
πρός βλάστησιν Έκ τούτου άκριβώς έξηγεϊται 
ή διάφορος σχέσις τών σπόρων πρός τάς έξω-
τερικάς καταστρεπτικάς έπηρείας καϊ μεγάλη 
η ή μικρά ικανότης αΰτών πρόςάντίστασιν κατά 
τοΰ ψύχους άνευ άπολείας τής ζωτικότη-
τός των. Αΰτός ό τρόπος τής ύπό τού Δεκαν-
δόλ διεξαγωγής τών πειραμάτων τελείως δι-
καιολογεΐ τούς μνημονευθέντας συνδυασμούς. 
Έν τοις περϊ ών ό λόγος πειράμασιν οί σπόροι 
εξετέθησαν οΰ μόνον εις δριμύτατον ψΰχος άλ-
λά καϊ εις άποτόμους μεταβολάς τής θερμοκρα-
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Ε φ η μ ε ρ ί ς ρινόμακτρον. Έπ' εσχάτων 

εν Μαδρίτη ήρξατο έκδιδομένη σατυρική τις έφημερις 
υπο τό έπώνυμον «Μετά δύο άκρων)) η τις τυπουται 
αντι χάρτου έπϊ λινοΰ υφάσματος. Ή μελάνη ω ης 

έτυποΰτο, κατά τινα χημικήν σκευασίαν ευκόλως 
εξελείφετο ευθύς ώς βραχή. Τοιουτοτρόπως ή έφημε-
φίς μετετρέπετο ευκόλως εις ρινόμακτρον. Ή έφεύρε-
σις είνε πολύ εύφυής. 

Έφ η μ ε ρίς έκδιδομένη έν πολεμικω 
it λ ο ί ω. Έν τω πολεμική πλοίω New-York τής 
βορειοαμερικανικές Συμπολιτείας εκδίδεται ημερησία 
έφημερίς «Okean Wave>>Τήν στοιχειοθέτηση καί 
τύπωσιν ταύτης τής εφημερίδος έκτελοΰσιν αύτοϊ οί 
ναΰται. Τήν ΰλην τής εφημερίδος παρέχουσιν ό διευ-
θυντής, ό αρχισυντάκτης, είς ανταποκριτής έν "Αμε-
ρική καί τίνες ρέπορτερ. Ό αρχισυντάκτης γράφει 
τας'έπιστημονικας διατριβας, ιδία περί ναυτικών ζητη-
μάτων, ό έν Αμερική ανταποκριτής αποστέλλει περί 
τών ξένων στόλων, οι δέ ρεπόρτερ παρέχουσι διαφό-
ρους ειδήσεις περί τών συμβαινόντων έν τη ναυτική 
υπηρεσία. 

Τέως άγνωστος φυλή. Ό έκ Νορβηγίας 
περιηγητής Κάρολος Λούμχολτς πρό τίνος επεχείρησε 
περίεργον έκδρομήν άνα τό Μεξικόν. Ούτος έπί ,βρα-
χϋν χρόνον διέτριψεν παρά τινι ινδική φυλή παντάπα-
σιν αγνώστω μέχρι τοΰδε, καλούμενη Βηράρη καί 
συμποσουμέν'η ' είς 5000 άτομα. Ή κυρία ένασχόλη-
οις ταύτης τής φυλής ήν να έκπληρή διαφόρους θρησκευ 
τικας τελετας έν ναοΐς κωνικού σχήματος. Ούτοι ε-
λάτρευον όλοκλήρους λεγεόνας θεών καί εφερον έπα-
νωφόριόν τι τό όποιον κατα τό σχήμα του λίαν ώμοία-
ζε πρός τήν ρωμαϊκήν toga. 

Τηλεβόλον έκ δέρματος. Οι 'Αμερικα-
νοί τεχνίται είνε ανεξάντλητοι έν ταΐς έφευρέσεσι 
παντοειδών τεχνικών έργων. Ή τελευταία αύτών έ-
φεύρεσις είνε πολεμική. Ώς αναφέρει ή 'Αμερικάνικη 
έφημερίς New York Herald ούτοι έπέτυχον να κα-
τασκευάσωσι τηλεβόλον έκ δέρματος Τό τηλεβόλον 
τοΰτο έπ' έσχάτων έδοκιμάσθη έν τώ πολυγώνω τοΰ 
πυροβολικοΰ 'έν Νέα 'Υόρκη. 'Αληθής εινε ή ρήτρα 
«ούδέν νέον ύπό τόν ήλιον)). Ή ιστορία αναφέρει ότι 
οί Σουηδοί κατά τινα μάχην μετεχειρίσθησαν τηλεβό-
λα κατασκευασθέντα έκ δερμάτων τα όποια μετα ταύ-
τα μετέπεσον είς άχρηστίαν ώς μή κατάλληλα. Εν-
τούτοις καί αί τεχνικά· γνώσεις εκείνου τοΰ καιροϋ δέν 
ήσαν ούτως τέλειαι ώς αί σημεριναί. 

Ο ί Π α π ο ΰ α ι. Φυλή τις αγρίων, οί όποιοι κα-
τοικούν τήν δυτικήν παραλίαν τής 'Αφρικής, λεγεται 
οτι δέν ήξεύρουν να κάμουν πΰρ. Ό κ. Μαχλοΰκος, 

ρώσσος περιηγητής όστις έπεσκέφθη τήν χώραν των, 
λέγει ότι τούς ερώτησε πώς ηναπτον πΰρ καί οτι ή 
έρώτησις αΰτή τοις έφάνη πολύ γελοία. Τω ειπον δέ 
ό'τι δταν σβήνη τό πΰρ ενός άνθρωπου δανείζεται ο-
λίγον πΰρ άπό'τόν γείτονά του, καί οτι άν εσβυνε τό 
πΰρ εις κάθε οΐκίαν τοΰ χωριου έκείνου θα έδανείζον-
το εξ άλλου χωρίου. Τινές δέ αύτών τω ειπον οτι ειχον 
άκούσει άπό τους πάππους των οτι υπήρχε καίρός οταν 
τό πΰρ δέν ήτον γνωστόν, καί έτρώγετο ώμόν τί 
κρέας. 

άπόψυξις έγένετο οΰχί βαθμιαίως άλλά τα-
χέως. 'Αδύνατον είνε, ως ορθώς παρατηρεί περϊ 
τούτου ό Δεκανδόλ, ώστε τό πρωτόπλασμα νά 
άντιστή εις τοιαύτας άποτόμους μεταβολάς τής 
θερμοκρασίας διαμένον έν ένεργώ καταστασει. 
Πράγματι, τά πεινάματα τού Πίκτε καί άλ-
λων φυσιολόγων άποδεικνύουσιν οτι ή ταχεία 
τήξις καταστρέφει αΰτόν τόν όργανισμόν όστις 
κατά τήν βαθμιαίαν με αβολήν τής θερμοκρα-
σίας ευκόλως άνθίσταται εϊς τε τήν άπόψυξιν 
καί τήν τήξιν. 

Τό ένεργόν πρωτόπλασμα δέν αντέχει είς 
τάς τα/είας μεταβολάς τής θερμοκρασίας. Έάν 
δέν κατεστρεφηται ό σπόρος εκτιθέμενος είς 
τοσαύτην ίσχυράν καί ταχείαν άπόψυξιν, τούτο 
αποδεικνύει ότι τό ζών σπέρμα εΰρίσκεται έν 
καταστάσει τελείας άδρανίας. 

("Επεται τό τέλος). 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 
Έμβολιασμόςπροφυλάσσων άπότής 

χολέρας. Ό 'Ρώσσος επιστήμων Χάβκην, οστις 
άπό τίνος χρόνου διατρίβει έν Ίνδίαις ποιων διάφορα 
πειράματα έμβολιασμοϋ έπί άσθενούντων έκ χολέρας, 
ώς άναφέρουσιν οί «Καιροί τοΰ Λονδίνου,))ένεβολίασεν 
περί τας 40 χιλιάδας κατοίκων έν τή ,βορείω 'Ινδία· 
έν Καλκούτη, ο αριθμός τών αποθνησκόντων έκ χο-
λέρας κατήλθε δήθεν είς 98 0)0· Έκ τοΰ ολου πλη-
θυσμοΰ τοΰ μή δαμαλισθέντος τά 3, 47 0)0 έπαθον 
έκ τής επιδημίας τής χολέρας,, έκ δέ τών ύπό τοΰ 
Χάβκην δαμαλισθέντων μόνον 2, 2 0) 0 ήσθένησαν έκ 
χολέρας οί δέ τό δεύτερον ΰπ' αύτοΰ δαμαλισθέντες 
ουδόλως προσεβλήθησαν. Ό διευθυντής τοΰ ύγιειονο-
μείου έν Καλκούτη, ίδών τα ένθαρρυντικα ταΰτα απο-
τελέσματα τοΰ έμβολιασμοϋ, έν τή διακοινώσει του 
πρός τας άρχας έδήλωσεν δτι ό εμβολιασμός είναι 
τελείως προφυλακτικόν μέσον κατα τής χολέρας καϊ 
έπρόνεινεν εϊς αύτας οπως δια νόμου έπιβληθή είς 
πάντας ό άναγκαστικός δαμαλισμός δια τοΰ ύπό τοΰ 
Χάβκην έφευρεθέντος άντιχολεριάοΰ όρροΰ. 

Τα, γράμματα έν Γερμανία. Η Γερ-
μανία μετα θάρρους δύναται να έγκαυχηθή έπί στα-
τιστική περί τής δημοσίας εκπαιδεύσεως. Κατα τό 
1893 εκ τών 253,177 νεοσυλλέκτων καταταχθέντων 
έν τή κατα ξηραν καί θάλασσαν δυνάμει μόνον 617 
νέοι ήσαν αγράμματοι (μή γινώσκον ες τήν άνάγνω-
σιν καϊ τήν γραφήν). Τό φαινόμενον τοΰτο καταδει-
κνύει δτι έπί τοΰ παρόντος έν Γερμανία ό αγράμ-
ματος αποτελεί σπανίαν έξαίρεσιν, έν ω πρό είκοσι 
έτών εις εκατόν νεοσυλλέκτους εικοσι επιπτον αγράμ-
ματοι. 'Η γερμανική κυβέρνησις έπί τοσούτον έφρόν-
τιζε περί τής δημοσίας εκπαιδεύσεως ώστε άκόμη και 
έν τω όπισθοχωρήσαντι έν τω πολιτισμώ νόμω τής 
Γερμανίας, τω Μαρίενβερδρ, εφέτος μόλις 2 2 0)ο 
ύπήρχον αγράμματοι. 
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Τό ψΰχος ώς θεραπευτίκόν μέσον. 
— Ό γνωστός έν Έλβετίαδιδάκτωρ Ραοϋλ Πη-
κτέ πρότινος χρόνου έποίησε λίαν περίεργα πει-
ράματα έπί τής ικανότητος τών ζωων είς τό 
να ύποφέρωσι τό δριμύ ψΰχος και τόν ύπερβο-
λικόν καύσονα. Ό ψηθείς επιστήμων δια πολυ-
χρονίων ερευνών έφερεν είς φώς, ότι τα ολίγον 
σύνθετα κατα τόν όργανισμόν ζώα, ιδία τα υα-
λακοσώματα, έχουσι σχεδόν άπίστευτον ίκονό-
τητα εις τό να ύποφέρωσι τό δριμύ ψΰχος. Έκ 
τών πειραμάτων τούτων ό Ραούλ Πήκτε κατέ-
ληξεν είς τό συμπέρασμα, ό'τι κατα τήν προσ-
βολών τοϋ ψύχους επιτείνεται (ή δαπάνη τής 
ζωικής ένεργείας) ήτις συνεπιφέρει τήν ίσχυ-
ραν έξασθένησιν τών ιστών συναμα τήν αύξησιν 
τής ανάγκης πρός τροφήν. Τα πειράματα του 
'Ραούλ Πΐκτε έπί τών κυνών, κλεισθέντων έπί 
τίνος χρόνον ένψυχροΐς ΰπογείοις κατέδειξαν 
δτι τα μή έθισθέντα είς τό ύπερβολικόν ψϋχος 
ζώα μετά τινα χρόνον ήρχισαν να δε κνύωσιν 
απαντα τα συμπτώματα μεγάλης πείνης. Τό 
τελευταϊυν τοϋτο περιστατικόν άνέβαλεν είς 
τόν νοϋν τοϋ Πΐκτε ΟΤΙ τό αύτό φαινόμενον δύ-
ναται να συμβή και παρα τω άνθρωπω άν δια-
μείνϊ) έν ψυχρώ τόπω. Τό φαινόμενον τοϋτο 
έδοκίμασεν ο Πΐκτε έφ' έαυτοϋ. Ούτος φέρων 
θερμά ενδύματα κατήλθεν εις εν ψυχρό ατον 
ΰπόγειον έκ τοΰ όποιου άμα έξήλθεν ήσθάνθη 
μεγάλην πεΐναν καίτοι ούτος άπό πολλών έτών 
'έπασχεν έκ κατάρρου έν τω στομάχω. καί άπό 
πολλοϋ χρόνου μετα πολλής δυσχερείας μετε-
λάμβανεν ελαχίστης τροφής μόνον όπως μή 
άποθάνη. 

Έπαναλαβών ταϋτα τα πειράμα α, ο Πΐκτε 
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι τό ψΰχος 
επιδρα έπι τοΰ άνθρωπου διεγειρων τήν ένέρ-

γειαν τοΰ στομάχου και συντελεί είς τήν έπα-
νόρθωσιν τής πεπτικής ένεργείας. Ή αλήθεια 
τούτου τοΰ συμπεράσματος έπεβείαιώθη δι* 
ολης σειράς πειραμάτων τα όποία ό Πΐκτε 
έδοκίμασεν έφ' έαυτοϋ. 

Εκδρομή άνατόν β ό ρ ε ι ο ν πό-
λο ν. — Ή έξ 'Αμερικής όρμηθεϊσα εκδρομή 
πρός έξηρεύνησιν καί άνεύρεσιν τοΰ παρατόλμου 
περιηγητοΰ Πέρη και τών δύο συντρόφων του 
(περί τών όποιων εΐχομεν γράψει έν προηγου-
μένοις φύλλοις τής ' Αστραπής)οϊτινες πρό δέκα 
εξ μηνών ειχον επιχειρήσει τόν περίπλουν τής 
Γρηλανδίας. άφοΰ περιέπλευβε τας άνατολικας 
παραλίας τής Γρηνλαν̂ ίας επέστρεψε πρό τίνος 
χρόνου εις Σεντ-Ζόν (Νεα Γή) φέρουσα τούς 
τρεις πολυπλάγκτους περιηγητάς. Ούτοι ευρέ-
θησαν τή 3 Αυγούστου έν τώ κόλπω τών φα-
λαινών καί ύφίσταντο απίστευτους στερήσεις. 

Ό περιηγητής Πέρη δεν ήδυνήθη να χω-
ρήση περαιτέρω τοΰ κόλπου τής 'Ανεξαρτησίας 
όπου ειχε προσορμίσει κατα τας άρχας 'Ιουνίου. 
Τα αποτελέσματα τής εκδρομής του είναι ήττον 
ικανοποιητικά. Έκ τών 49 κυνών τούς όποιους 
μεθ' έαυτοϋ 'έφερε είς μόνον επέζησε τών λοι-
πών αποθανόντων ελλείψει τροφής. Οί περιη-
γητα! ήναγκάσθησαν να σώσωσιν τήν ζωήν των 
μόνον άφάσαντες είς τήν διάκρισιν τών πάγων 

τας αμάξας καί τας άποσκευάς. 

Ο Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Σ 

Ά π ό τοϋ παρόντος φ υ λ λ α -
δίου ηύξήσαμεν τήν συνδρο-
μήν της « 'Αστραπής>> άπο 
δραχμάς 5 εις 7 κ α τ ' έτος εις 
τούς άπό τοϋδε εγγραφομέ-
νους συνδρομητάς, μή θέλον-
τες νά επιβαρύνωμεν τούς απ ' 
αρχής τής εκδόσεως ε γ γ ρ α -

φέντας αποβλέποντες εις τήν 
πρόθυμον ύποστήριξιν ήν ε τυ -

χεν ή << 'Αστρχπή» παρ' αύ -
τών άμα τ ή ένάρξει τής εκδό-
σ ε ι ς της. Εις τό μέτρον τοϋτο 
τής αυξήσεως τής συνδρομής 
προέβημεν ύπείκοντες εις τ ά 
παράπονα τών συνδρομητών 
τοϋ εξωτερικού, οΐτ ινες παρα-
πονοϋνται οτι πληρώνουσι σχε-
δόν διπλασίως τών του εσω-
τερικού συνδρομητών. 

' Εις τούς ήδη όμως έ γ γ ρ α -
φέντας συνδρομητάς θά πα-
ραχωρήται δωρεάν κ α τ ' έτος 
Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν , ενώ οι απ' άρ-
χής δέν θά λαμβάνωσι τοιούτον 

' H Διεύθυνσις 


