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Α ί Ι ό ί α ι του "Ερσεβον·
Τήν πρωίαν τή ς έπαύριον δ ιατρός Σ β α ρ υ εγ χρόνα είχεν ή δ η γευ μ α τίσ η
μ ετ ά λεπτομερή
έπιθεώρησιν τού έργοστασίου, ότε είδεν εϊσερχόμε
νον άνθρωπόν τινα, ον έδυσκολεύθη κ α τ ’ άρχάς ν’
αναγνώριση ώ ς τόν Έ ρ σ εβ ον.
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έαυτό μου εις τή ν θέσι τ η ς καί φαντάζομαι
μ ία σ τιγμ ή πώς ¿χάσα μ ε τόν "Οθωνά μ α ς ! . . .
Θά ήμουν α π α ρ η γ ό ρ η τ η !...
— Δ ιά τήν μάννα δέν μέ νοιάζει τόσο, διότι,
καθώ ς φαίνεται, άπέθανε, έζηκολ,ούθησεν δ Έ ρ 
σεβον, μ ετ ά σιγήν διακοπεΐσαν ύπό νέων σ τεν χ γ μ.ών άμφοτέρων. Είμπορεϊς νά πιστεύσης πώς
ενα παιδί ’ς α υ τή τή ν ηλ ικία έτα ξείδ ευ ε χωρίς
τή ν μάννα του, καί πώς άν έζούσε α ύτή θχιοινε
νά τό δέσουν έπάνω εις ένα σωσίβιον καί νά τό
πετάζουν εις τ ά κύ μ α τα τού ω κεανού;
— Α ύ τά πού λέγεις είνε σ ω σ τ ά ... μ ά ποιος
ξεύρει π ά λ ι ; . . ,είμπορεΐ νά ¿γ λύ τω σ ε καί α ύ τή ,
νάγινε κανένα θ α ύ μ α !...

Ό αλιεύς τήν έορτάσιμόν του φορών ενδυμα
σίαν, τό κεντημένον έσωκάρδιόν του, τήν μ η λ ω 
τήν, τόν ύψηλόν καί στενόν πίλον αύτού ητο
». λίαν διάφορος τού ΰπό τήν έργατικήν στολήν
. "Ερσεβον. Ά λ λ ' έ τι μάλλον παρήλλασσεν αύτόν
ή βαθεΐα θλϊψις καί ταπείνωσις ήν έξέφραζεν ή
μορφή του. Ε ίχεν έρυθρούς τούς οφθαλμούς, έφαίνετο δέ ώ ς μ ή κοιμηθείς καθ’ όλην τήν νύκτα.
Τούτο δέ πράγμ.ατι ε ίχ ε σ υ μ β ή . Ό Έ ρ σ εβ ον,
ον ουδέποτε μέχρι τή ς σ τιγ μ ή ς εκείνης' είχεν έπ ’
ε’λάχιστον τύψη ή συνείδησίς του, διήλθεν έπί
τής βυρσίνης κλινοστρωμνής του θλιβ ερ ω τά τα ς
ώρας. Περί τή ν αύγήν διήμειψε λίαν οδυνηράς
σκέψεις μ ετ ά τ ή ς Κατρίνας, ή τ ι ; δμοίως δέν

— Έ ν α ά λλο, θά μου π ής, ιίμ.πορεί νά τ ή ς
τχ ρ π α ςα ν το παι δί! Κ α ..ο τε κά π οτε μ.ουρχεται
κι’ α ύ τή ή Ιδ έα , είπεν δ Έ ρ σ εβ ον. ΙΙοιές μ.άς
λ έγ ει δτι άλλοι άνθρωποι δέν είχαν συμφέρον νά
πνίξουν τό π α ι δ ί ; . . . Αφ ού τώρριψαν ’ς τόν ω 
κεανό έπάνω ’ς ένα σωσίβιον όλα πλέον κανείς
τά β ά ζει μέ τόν νοϋν τ ο υ . , . Μ ά άν είνε κ ά τ ι
τέτοιο π ρά γμ α , θά είπ ή πώς ήμ είς έγενήκαμε
συνεργοί εις αύτό τό έγ κ λ η μ α , πώς τούς ¿βοη
θήσαμε νά τό βγάλουν πέρα ! . . . Είνε τρομερό
νά τό συλλογισθή κανείς μ ο ν ά χ α !. .

ήδυνήθη νά κλείση τους οφθαλμούς.
— Γυναίκα, συλ.λογιούμαι αύτό πού μ ά ς είπε
ό Ιατρός ! ανέκραζε μ.ετά πολύωρον άϋπνίαν.
.' — Κ* έγώ αύτό έχω ’ς τό νού μου άπό τήν
στιγμή πού έφυγε ! άπήντησεν ή Κ α τρίνα .
— Μοϋ φ αίνεται σάν ναχη κά π ω ς δίκαιο καί
πώς, χωρίς νά τόνοιώ σω μ ε, μονάχα τόν εαυτό μας
έσυλλογισθήκαμε! Ξεύρομε άν τού παιδιού δέν
: ιού πέφτει νά πάρη κα μ μ ία μ εγ ά λ η κληρονομιά
,' Χαί τήν έχ α σ ε έξ αιτίας μ α ς ; Ξεύρομε διύδεκα
£ Χρόνια τώρα άν δέν τό κλαίουν οί ¿δικοί τ ο υ ; ναι,
¡θαρρώ, μέ τό δίκαιό τους είμπορούν νά μάς κ α τ η ήσουν πώς δέν ¿φροντίσαμε διόλου νά τούς
ρωμ,εν διά νά τούς δώσωμεν τό π α ιδί !

— Ό σ ο γι’ α ύτό δέν είνε φόβος, κα ί μ ή σέ νοιά
ζει! Μ ά δέν σού φθάνει, θαρρείς, νάχης μέσα σου
κ ά τι νά σού λέγη πώ ς δέν ¿φέρθηκες κα λά ;

ί

ί ’— Κ ’ έγώ ίσα ίσα α ύτά λέγ ω μ έσα μου, άπεΧρίθη στενάζουσαή ά γαθή γυνή. "Αν ζ ή ή καύμέ'•Ά ή μαννα του, τί μαύρος καϋμός θά τήν δέρνη νά
"νομίζη
" " ‘ζ η πνιγμένο τό π α ιδ ά κι τ η ς ! . . . Β ά ν ω τόν
το μ ο ε

κα’.—
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— Κ ’ ήμείς ¿θαρρούσαμε πώ ς έκάναμε καλοσύνη
πού τό ¿κρατήσαμε διά π α ιδί μας τό κακόμοιρο ;
Ώ ! είνε φώς φανερόν, πώ ς δέν τό έκάμαμε
μέ κακόν σκοπόν. Τ ό έμ ίγ α λ ώ σ α μ εν , τ ό αναθρέ
ψαμε όπως κ α λλ ίτερ α είμπορούσαμεν! Κ α ί όμως
¿φερθήκαμε α συλλόγιστα , κα ί τό π α ιδί έχει δ ί 
καιο νά μάς κα τηγορήση μιάν ημέραν ! . .

— Ώ ς τόσο, παράξενο ! τό ίδιο πράγμα άμα τό
βλέπ ης άπό ά λ λ η μεριά νά φ αίνεται τόσο ά λ λ ο ιό τικ ο !... Πού νά τ ό ξεύρω έγώ δ κακόμοιρος!...
Κ α ί έφθχσχν δύο τρία λόγια μονάχα τού ιατρού
νά μάς κάνουν τό μυαλό άνω κ ά τ ω .
Ο υτω συνδιελέγοντο οί δύο σύζυγοι.
Α π ο τ έλ εσ μ α δέ τ ή ς διαμοιβής τώ ν νυκτερι
νών τούτων σκέψεων ύπήρξεν ότι δ Έ ρσεβ ον μ ε τ έ β η νά συμβουλευθή τόν ιατρόν Σβαρυεγκρόναν
*9
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περί του δυνατού γενέσθαι πρός έπανόρθωσιν του
διαπραχθέντος σφάλματος.
Ούτος δέν ήθέλησε κατ’ άρχάς νά ύπομνήση
τα τήν προτεραίαν λεχθέντα. 'Γπ εδέξατο εύμενώ; τον άλιέα, συνωμίλησε ¡αετ' αύτοϋ περί του
καιρού καί τής τιμής των ιχθύων, άλλα προσεποιήθη δτι την έπίσκεψιν εκείνην έθεώρειώς άπλήν
έκ φιλοφροσύνης άντεπϊσκεψιν.
Δέν ητο ομ.ως τοιαυτη καί ή γνώμ.η του Έ ρ 
σεβον, οστις προσεπέλασε κατά μ.ικρόν το
απασχολούν αύτόν θέμα, δμιλήσας περί τού σχο
λείου ιού Μαλαρίου, έν τέλει δέ άπεφάσισε το λ μ.ηρώς να επιχείρηση τήν έφοδον :
— Κύρ ιατρέ, είπε, ή γυναίκα μου ν’ εγώ
¿ίλην την νύκτα άπόψε έσυλλογιζόμασθε όσα μας
είπατε διά το π α ιδ ί!... Ποτέ δέν μάς πέρασε άπέ
τό νού πώς τού έκάμαμε κακό διότι τό έκάναμ.ε
παιδί μας ■ ... Σείς όμως αλλάξατε την γνώμη
μας καί ήλθα να σάς έρωτησω τί μάς συμβου
λεύετε νά κάνωμεν; . , . Λέτε νά είνε καιρός
άκόμη νά εϋρωμ,εν την οικογένειαν του ;
— Ποτέ δέν είνε άργά διά νά κάμ.η κάνεις
τό καθήκον του, άπεκρΐθη 6 ιατρός άν καί τώρα
τό πράνμ.α είνε βέβαια πολύ δυσκολώτερον
παρά την πρώτην στιγμήν. . . Τί λέγετε; άφίνετε
νά εξετάσω ε γ ώ ; Άνχλ.αμβάνω ευχαρίστως αύτήν την φροντίδα, καί σάς υπόσχομαι νά έκτελέσω τήν εντολήν σας μέ τήν μεγαλειτέραν δρα
στηριότητα,— άλλ’ ,ύπό ένα ορον, δτι θά μ.ού
έμπιστευθήτε συγχρόνως καί τό παιδί διά νά
τό πάρω μαζί μου εις τήν Στοκόλμην
’ Ισχυρόν ρόπαλον κατά τής κεφαλής τού Έ ρ σεβον καταφερόμενον δέν θά παρεζάλιζεν αύτόν
περισσότερον. Ώ χρίασε καί έταράχθη.
— Ν ά σάς δώ σω τόν Έ ρ ι κ .,.ν ά τόν στείλω
εις τήν Στοκόλμην; Μ ά διατί, Ιατρέ μ ου ; ήρώτησε διά φωνής τρεμούσης.

γάλην έπιθυμ.ίαν νά βοηθήσω αύτο τό παιδί
όπως λάβη όσον τό δυνατόν τελειοτέραν έκπαίδευσιν. .Ε υκόλως λοιπόν εννοείτε δτι τώρα
δπου έμαθα περί αυτού τάς πληροφορίας τάς ό
ποιας μ.ού έδώκατε, επιμένω περισσότερον εις τό
σχέδιόν μου. Καί δέν θά μ εταβάλη βέβαια
τήν γνώμην μου ή εντολή τήν όποιαν έχω δλην τήν
διάθεσιν ν’ άναλάβω ύπέρ αύτού .. . Δέν είνε α 
νάγκη νά σάς υπενθυμίσω, κυρ Έρσεβον, δτι,
καθ’ δλα τά φαινόμενα, ό θετός υιός σας ανήκει
εις οικογένειαν πλουσίαν καί επίσημ.ον· θέλετε
λοιπόν νά μέ καταδικάσετε, άν τήν άνεύροι, νά
τή ς απ οδώ σω τον υιόν τη ς χωρικόν στεοούμενον
τής αγωγής εκείνη;, άνευ τή ; όποιας δέν θά
είνε δυνατόν νά ζήση εις τήν νέαν κοινωνικήν
του θέσιν ; . . . Δέν είνε λογικόν αύτό τό πράγμα
καί έχετε αρκετήν κρίσιν ώστε νά τό εννοήσετε...
Ό "Ερσεβον έκυπτε τήν κεφαλήν. Χωρίς νά
τό Ιννοήση δύο άδρά δάκρυα έρρεον έπί τών ήλιοκαών παρειών του.
— Μ ά τότε λοιπόν, είπε, θά τό χάσωμε γιά
π άντα τό π α ιδ ί:.. . ΙΙρίν μάθωμ.ε άν θά εύρη
άλλην οίκογένειανθέλετε νά τό διώξωμεν καί άπό
τήν ¿δική μας; Βαρύ πράγμα μ.ού ζητείτε,κύρ ιατρέ,
βαρύ πράγμα ζητείτε άπό τήν γυναΐκά μου !...Τ ό
παιδί είνε εύτυχισμένο μ.κζί μ α : . . .Δ ια τί νά μή
μ.άς τ ’ άφήσετε— οσον κάν νά εύρη τήν οικογέ
νεια τ ο υ ;
— Εύτυχισμένο ! . . . Καί ποιος σού λέγει δτι
θά είνε καί αργότερα ; . . . Ποιος σέ βέβαιοί δτι,
δταν μεγαλώση, δέν θά λυπήται διότι τό ισώ 
σ α τ ε ; . . .Π ώ ς νά ζήση εις τήν στενήν αύτήν
ζωήν, τήν όποιαν τού προετοιμάζετε εις τήν Νο
ρόην, καλέ μου Έ ρσεβον, δταν μ εγαλώση καί
γίνη, χωρίς άλλο, εύφυής καί ανεπτυγμένος νέος;
— Σ άς βεβαιώ, κύρ ιατρέ, δτι ή ζω ή αύτή
πού περιφρονείτε είνε αρκετά καλή δι’ ή μ ά ς. . .
Δ ιατί τά χ α δέν θάνε καλή καί διά τό π α ιδ ί;

— θ ά σάς τό είπώ . . . ’Εκτός των ιδιαιτέρων
φυσικών χαρακτηριστικών, τά οποία ξεχωρίζουν
— Δέν τήν περιφρονώ ! άνέκραξεν ό ιατρός με
τόν Έ ρικ έκ πρώτης όψεως άπό τούς συμμ.αθη - τ ά θερμ.ότητος. Κανείς δέν θαυμάζει καί δέν τι
τά ςτου , τήν προσοχήν μου εϊλκυσεν ή έκτακτος
μ ά τήν εργασίαν περισσότερον άπό ε μ έ!·.. .H in
ευφυΐα καί ή μ.εγάλη κλίσις τού παιδιού πρός
στεύετε, φίλε μου Έρσεβον, δτι είμπορώ νά λη
σμονήσω πόθεν κατάγομαι;.. Ο πατήρ μου καί ό
τάς επιστημονικός σπουδάς. Πριν μάθω ποια
τύχη ε'φερε τό παιδίον αύτό εις τήν Νορόην, πάππος μου ήσαν άλιεϊς απαράλλακτα δπως σείς !
έσκέφθην ίίτι θά ήτο δολοφονία ν’ άιρήσω
Καί ίσα ίσα επειδή έπρονόησκν νά μ.έ εκπαιδεύ
παιδίον μ.έ τοιαύτα διανοητικά χαρίσμ ατα εις σουν, διά τούτο εκτιμώ αύτό τό εύεργέτημ.α όσον
εν σχολείον τού χωρίου, έστω καί άν αύτό διευ
αξίζει, καί δι’ αύτό θέλω νά τό άποκτήση καί
θύνεται άπό τόν φίλον μ.ου Μαλάριον— διότι έδώ
αύτό τό παιδί τό όποιον έχει τόσην αξίαν ! . . .
δέν είνε δυνατόν νά εΰρη τίποτε έξ όσων είμΌ τι ζη τώ τό ζη τώ διά τό συμ.φέρον του, πιστεύσατέ μ.ε.
πορούν νά συντελέσουν εις τήν άνάπτυξιν τών
έςαιρετικών διανοητικών προσόντων του: ούτε μου— Καί θά προκόψη, θαρρείτε,ό “Ερικ άν μου
σεΐα, ούτε επιστημονικός συλλογάς, ούτε βιβλιοτόν κάνετε αφέντην πού νά μή ξεύρη νά ζή
θήκας, ούτε συμμ-αθητάς οί όποιοι νά τόνπαρακι- ί ση μέ τά χέρια του ! . . . Καί άν δέν εύρήτε τήν
νούν εις άμιλλαν. Τούτο μ.ού έδωκεν άφορμ.ή* νά
οίκογένειάν του, δπως είνε σχεδόν βέβαιον, άφ’
εξετάσω περί τού “Ερικ καί νά μάθω τήν ιστο
ού έπέρασαν δώδεκα χρόνια άπό τότε, δέν μοϋ
ρίαν του. Πριν γνωρίσω αυτήν, είχα ήδη μελ.έτε τί θά γ ί ν η :.. .ΙΙίστευσατέ με, ιατρέ, πολύ

καλή είνε ή ζωή τού ψαρά,καί δένεινε χειρότερη | τελειώση, νά τώ ανοίξω τό στάδιον τό δποΐον
θέλει νά έκλέξη ! . . . 'Ο λ α αύτά δέν σού φαίνον
άπό καμμίαν άλλην. Ό Νορβηγός ψαράς άμα
ται λογικά ;
νοιώθη τήν βάρκα του κάτω άπό τά πόδια του,
— Πολύ λ ο γ ι κ ά !.. .Όμ.ιλεΐτε σάν σοφός πού
-ό δροσερό άεράκι μέσα εις τ ά μ αλλιά του, δέν
έσθε,
κύρ ιατρέ· άνέκραξεν ό Έρσεβον ήττηθείς
ε
•¿οβ-ίτχι τίποτε καί δέν χρωστά σέ κανένα τί
ιαί
έν
τοΐς τελευταίοι; αύτού χαρακώμασιν εις ά
και
ποτε ! . . . Μοϋ λέτε πώς ό Έ ρικ δέν θά είνε εύείχεν
ύποχωρήση.
Τί είνε ώ ; τόσο ή σπουδή! έτυγής μέ τέτοια τήν ζ ω ή .. . ’ Εγώ, νά μέ συμξηκολούθησε
σείοιν
τήν κεφαλήν. Οί διαβασμένοι
παθάτε, πιστεύωπώς θά είνε καί θά πάρα είνε!
παίζουν ’ ς τ ά δάκτυλά των τούς άγραμμάτους!...
Τό γνωρίζω εγώ τό π α ι δ ί !...Τ ο ύ άρέσουν τά
Τό δύσκολο είνε τώρα πώς νά τά είπώ δλα αύτά
βιβλία, μά περισσότερο άπό δλα τού άρέσει ή
εις τήν γυναΐκά μ ο υ ! .. .Κ α ί σκοπεύετε γρήγορα
Οαλασσα. . . Σ άν νά Ουμ.άται πώς αύτή τό ¿να
νά μάς τό πάρετε τό παιδί, ιατρέ;
νούρισε,τό καύμένο· δλα τά μουσεία τού κόσμου
— Αϋριον!. . . Δέν είμ.πορώ ούτε μίαν ήμ-έραν
δέν θά τό παρηγορήσουν άν είνε μ.ακρυά της.
ν’ αναβάλω τήν έπιστροφήν μ.ου εις τήν Σ το— Μά καί άμεϊς δ ά έχομε θάλασσα ’ς την
κόλμην.
Στοκόλμην! είπε μειδιών ό ιατρός, συγκινηθείς
Ό Έρσεβον έξέβαλε βαθύν αναστεναγμόν
άκουσίως έκ τής πλήρους στοργής εκείνης άντιόμοιάζοντα μέ λυγμ,όν.
στάσεως.
— Αϋριον! . . . τόσο γρήγορα ! . . . είπε. Μά τί
— Τέλος πάντων, είπεν ό αλιεύς, σταυρώσας
άργά ή γρήγορα θά είπήτε. . . άς γίνη τό θέλη
τού; βραχίονάς του, είπέτε μου τί θέλετε νά
μ α τού θ ε ο ύ . . . . Θ ά π άγω ν ά μιλήσω τή ς γυ
καμω ;
ναίκας μ.ου.
— Ά ! βλέπ ετε; βλέπετε δτι καί σείς δ ίδιος,
— Καλά. Ζήτησε καί τήν γνώμην τού Μ αλα
μέ οσα καί άν λέγετε, αίσθάνεσθε τήν άνάγκην
ρίου, θά ίδής δτ; είνε σύμφωνο; μαζί μου.
νά κάμετε κάτι διά τό π α ιδ ί; . . . ’ Ιδού λοιπόν
— Κοντά ’ς τό νού κ’ ή γνώσι! άπήντησεν
τί προτείνω. Ό Έ ρ ικ είνε δώ δεκ α ετών, μετ’
ό αλιεύς θλιβερώς μειδιών.
ολίγον έμβαίνει εις τά δεκατρία καί φαίνεται
Έσφιφξε τήν χεΐρχ ήν έτεινε πρός αύτόν δ
δτι έχει έκτακτον εύφυΐαν. ’Ολίγον μ.άς μέλει |
Σβαρυεγκρόνα καί άπήλθε ρεμβώδης.
πόθεν έρχεται. . ."Α ς άφήσωμεν κατά μ.έρος τό
Τήν εσπέραν, πρό τή ς ώρας τού δείπνου, ο
ζήτημα τής κ α τ α γ ω γ ή ς .. .Πρέπει νά τού διό- |
ιατρός διηυθύνθη έκ νέου πρός τήν κατοικίαν
σωμεν τά μέσα ν’ άναπτύξη καί νά χρησιμ.0τού Έρσεβον. Εύρε δέ, τήν οικογένειαν συνποιήση τά φυσικά του χαρίσμ.ατα· περί αύτού 1
ηθροισμένην περί τήνστία νν ώς τήν προτεραίαν,
φροντίζομεν, έπί τού παρόντος. ‘Ε γώ είμ.αι πλ,ού- 1
άλλ’ ούχί πλέον έν τέοΐς αύτοίς αίσθήμ,ασι τή ;
σιο; καί δέν εχω παιδιά. Ά ναλαμ.βάνω λοιπόν
ησυχίας καί τής εύδαιμονίας. Ό πατήρ έκάθητο
νά τού προμ.ηθεύσω αύτά τ ά μέσα, νά τού δ ώ 
άρκούντω; μακράν τής πυράς, σιγηλός, αδρανείς
σω τού; καλλίτερους διδασκάλους καί δλας τάς I
έχων τάς χεΐρας. Ή Κατρίνκ πλήρεις δακρύων
δυνατά; εύκολίας διά ιχ έςακολουθήση τ ά μαθήέχουσα τους όφθαλμ.ούς έσφιγγεν έν ταΐς χερσίν
μ α τ ά τ ο υ .. Τό πείραμα διαρκεΐ δύο έ τ η .. . Εις
αύτής τά ς χεϊρα; τού Έ ρ ικ , δστις, πορφυρά;
αύτό τό μ,εταξύ έγώ κάμ.νω δλας τά ς ένεργείας
έχων τά ς παρειάς έκ τή ς έλπίδος τού νέου μέλ
μου, έπιχειρώ τάς έρεύνας μου, δημοσιεύω γνω
λοντος δπερ ήνοίγετο πρό αύτοϋ, καί τό βλέμμα
στοποιήσεις εις τάς εφημερίδας, κινώ γήν καί
σκυθρωπόν έκ τής Ολίψεως έπί τώ άποχωρισμώ
ούρανόν διά νά εϋρω τούς γονείς τού παιδιού ! . . . I
πάντων οϋς ήγάπα, ήγνόει εις πότερον τών α ι
“Αν δέν τό κατορθώσω μετά δύο ε“τη ,τούτο ση
σθημάτων ν’ άφήση τήν νίκην. II μικρά Βάνδα
μαίνει δτι δέν θά τό κατορθώσω ποτέ ! . . . Εύέκλινε τήν κεφαλήν αύτής έπί τών γονάτων τού
ρέθησαν οί γονείς του ; τότε, φυσικώτατα, αύτοί
| άλιέως. Έφαίνοντο μόνον αί μακραί άργυρόξαναποφασίζουν περί τού πρακτέου. Έ ν εναντία
θοι πλεξίδες της, πίπτουσαι βαρεΐαι έπί τών
περιπτώσει σάς στέλλω όπίσω τόν Έ ρι . . . θ ά
άβρών καί χαριέντων ώμων της· δ ΌΟων, λίαν
είνε δεκαπέντε ετών τότε, θά έχη ’. δ ο τ ό ν κό
συγκεκινημένο; έπίσης έπί τ ώ έπικειμ.ένω άποσμον! . . .Τ Ι ι'όρα θά είνε κατάλληλος νά τώ είχωρ'.σμ.ώ,ίστατο ακίνητος παρά τόν θετόν ά πητε τήν αλήθειαν περί τής καταγωγής του- χωρισμω,
δε/.φόν του.
μέ τάς συμβουλής μας δέ καί μέ τά ς όδηγίας
— Τί λύπη καί απελπισία είνε α ύ τ ή ! . . . ά 
τών διδασκάλων του θ’ άποφασίση τότε έν πλήνέκραξεν
δ ιατρός σταθείς έπί τής φλιάς. "Αν
ρει γνώσει τών πραγμάτων, ποιον δρόμον ν’
δ
Έ
ρικ
έπρόκειτο
μ.ετ’ ολίγον ν’ άναχωρήση διά
άκολουθήση ! . . .Θέλει νά γίνη αλιεύς; έγώ δέν
τό πλέον μακρινόν καί έπικίνδυνον ταξείδι δέν
θά φέρω τό παραμικρόν πρόσκομμα ! . . . Θέλει
θά έφαίνεσθε περισσότερον λυπημένοι . . . Έ γ ώ
νά έςακολουθήση τ ά ς σπουδάς του ; με τούτο βε
δέν βλέπω καμμ.ίαν αιτίαν λύπης, καλοί μου
βαίως θά απόδειξη, δτι είνε άξιος σπουδών,
φίλοι! Ή Στοκόλμ.η δέν είνε εις τούς αντίποδας
καί έγώ αναλαμβάνω νά τόν βοηθήσω νά τάς

καί το παιδί δέν σάς άφίνει Six π ά ν τ α ! Θα
είμ.πορή να σας γράφη όταν βέλη καί δέν άμφεβάλλω ότι θα τό κχμνη συχνά. Ό 'Ερικ
δμοιάζει αύτήν την στιγμήν μ.έ τα πλουσιόπαιδα,
τ ά δποια στελλουν οί γονείς των έσωτερικά εί; εκπαιδευτήρια. Μετά δύο έτη Οά έ—ιστρέψη μεγάλος, καί πολύ πεπαιδευμένος, α 
νεπτυγμένος εις την εντέλειαν . . . Δι’ αύτό ά πελπίζεσθε τ ό σ ο ν ;... Σ άς βεβαιώ δεν μου φαί
νεται λογική ή λύπη σας.
Ή Κατρίνα ήγίρθη μετά τής εμφύτου ε’ις
τάς χωρικά; τω ν βορείων χωρών αξιοπρέπεια;.
— Λ ερ όόχζορ, κυρ ιατρέ, τω είπε, 6 Θεός
ξεύρει πόσο σάς ευχαριστώ μέ την καρδιά μου
δι’ αύτό πού κάνετε διά τον Έρικ μας. Μά δεν
πρέπει νά σάς φαίνεται παραζενον πώς ό γυρι
σμός του μάς κάνει νά λυπούμεθα. Ό Έρσεβον
μου ίδωκε νά κ α τα λ ά β ω πώς είνε ανάγκη ν’
αναχώρηση. Τό ¿δέχθηκα. Τί άλλο θέλετε ; Μη
ζητείτε όμως οϋτε νά λυπούμεθα!
— Μητέρα, ανέκραξε δ "Ερικ, δέν θά φύγω
άφ’ ού αύτό σάς λυπη τόσον πολύ.
— Ό χ ι , παιδί μου, έξηκολούθησεν ή αγαθή
γυνή σφΐγξασα αύτόν εις τούς βραχίονας της. Ή
σπουδή είνε μεγάλο πράγμα..καί δέν θά σου φέρωμε
κανένα εμπόδιο νά πας νά γίνης σπουδασμένος!..
Πήγαινε, παιδί μου, καί κύττα, δ κυρ ιατρός,
που θέλει τό καλό σου νά είνε πάντα ευχαρι
στημένος μαζί σου.
— Λί, φθάνει, φθάνει'. είπεν δ ιατρό; τοϋ ό
ποιου τ ά δίοπτρα έφαίνοντο θαμβούμενα ύπό
παραδόξου νέφους, μήπως θέλετε νά μέ συγκινήσετε κ’ εμένα ακόμη : . . ."Ας τ ’ άφήσωμεν
αυτά, καί άς όμιλήσωμεν ολίγον πρακτικά. Ε ν 
νοήσατε βέβαια δτι πρόκειται ν’ άναχωρήσωμεν
αϋριον τό πρωί εις τήν μίαν, καί δτι όλα πρέπει
νά είνε έτοιμα. Ό τ α ν λέγω δλα δέν εννοώ δτι
χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Μέ τό έλκηθρο·/
θά ύπάγωμεν μόνον έως εις τό Βέργκεν, απ’ εκεί
δέ θά έμβώμεν εις τόν σιδηρόδρομον. ’Ολίγα άσπρόρρουχα δώ σατε μ.όνον εις τόν Έρικ, διότι
εις τήν Στοκόλμην θά εΰρη οσα τοϋ αναγκαίούν.
— "Ο λα θά είνε έτοιμα, άπεκοίθη ή κυρά
Έρσεβον· Βάνδα, προσεΐπε μετά τής νορβηγιακής φιλοφροσύνης, ό έξσχώτατος στέκεται ακόμη
ορθός, β λ έπ ω !
Ή μικρά κόρη ώθησε μετά προθυμίας πρός
τον Σβαρυεγκρόνα μεγάλην δρυίνην έδραν.

— ΙΙές μου, τώ ρα, θά λυπηθής, μικρή μου,
άν φύγη ό Έ ρικ ;
|
— ’ Π ακρογιαλιά θά είνε έρημη, άπήντησε
I ήδέω; τό κοράσιον. Οί γλάροι Οά τόν ζητούνε καί
j δέν θά τόν ευρίσκουν Τ ά μικρά γ α λ ά ζ ια κυματάκια θ’ απορούν γιατί δέν θά τόν βλέπουν
I καί τό σπίτι θά μου φαίνεται άδειο 1 . . . Μά ό
Έ ρικ θά είνε ευχαριστημένος, διότι Οά έχη βι
βλία καί θά γίνη σοφός ! . . .
— Καί ή καλή άδελφοϋλά του Οά γαρή διά
τήν ευτυχίαν του, δέν λέγω αλήθεια, κόρη μου;
ειπιν ό ιατρός φιλήσας έπί τοϋ μετώπου τό κοράσιον. Καί θά ύπερηφανεύεται Si αύτόν δταν
γυρίση . .. Ώ ! χωρίς άλλο ! . . . ’ Α λλά πρέπει νά
φύγω τό γρηγορώτερον χαίρετε.
'
,

— Έ ξοχ ώ τα τε, ¿ψιθύρισε δειλώς ή Βάνδα,
κ’ εγώ ήθελα νά σάς ζη τή σω μιά χάριν.
— Λ έγε, g,.Uxa.

— Λέν είπατε δτι αναχωρείτε μέ τό έλκη
θρο·/ ; θά σάς παοακαλέσω ν’ άφήσετε νά σάς
πάγω εγώ έως εί; τόν πρώτον σταθμόν.
— "U . . . ώ . . . δέν είνε δυνατόν, δυστυχώς...
διότι έχω συνεννοηθή δι’ αύτό μέ τήν Ρενίλδ
I τήν κόρην τού έπιστάτου μου.
— Τό είξεύρω, μού τό είπεν ή ιδία. ’Α λλά
δέχεται νά μού παραχώρηση τήν θέσιν της άν
σείς τ ό επιτρέψετε.
— Τότε λοιπόν δέν σου μένει παρά νά ζη τήσης τήν άδειαν τοϋ πατρός σου καί τής μ η. τρός σου.
— Μού τήν έχουν δώση.
— "Εχεις καί τήν ίδικήν μου, καλή μου
κόρη, είπεν ό ιατρός άναχωρών.
Τήν πρωίαν τής έπαύριον οτε τό μέγα έλκη
θρο·/ έστη πρό τής οικίας τοϋ "Ερσεβον, ή μι
κρά Β άνδα, συμφώνως τ ή αιτήσει της, έκράτει
τάς ήνίας καθημένη έπί τοϋ έδωλίου. Θ ά ώ δ ή γει τό έλκηθρον μέχρι τής γείτονος πόλεως,
όπου δ ιατρό; έμελλε νά ένοίκιασε, άλλον ίππον
καί άλλο κοράσιον, καί οδτω καθεξής μέχρι τοϋ
Βίργκεν.
Οί πρωτοφανείς ουτοι άρα ξη λ άτα ι έκπλήττουσι βεβαίως πάντα ξένον, άλ λά τοιαύτη επι
κρατεί συνήθεια έν Σουηδία καί Νορβηγία. Οί
άνδρες νομίζουσι ματαιοπονίαν άνκξίαν αυτών
τό έργον τούτο, ούχί δέ σπανίως εμπιστεύονται
εις πχιδία δέκα μέχρι δώ δεκ α ετών ρωμαλέους
ίππους οϋ; τα ϋ τα κυβερνώσι μετά δεξιότητας.

— Ό χ ι! θ’ αναχωρήσω, είπεν ό ιατρός· μέ
προσμένει ό Μαλάριος νά δειπνήσωμεν. Λοιπόν
Ό ιατρός είχεν ήδη κκθήση εις τό βάθος το^
ψ.Ιίχα (κορίτσι), έξηκολούθησε θείς τήν χείρά του
έλκήθρου έγκεκορδυλημίνος εις τήν σισύραν του.
έπί τής ξανθής κεφαλής τής κόρης, μήπως μου |
Ό Έ ρ ικ έκάθησε παρά τήν Βάνδαν άφ’ ούέφίλησε
κρατείς κάκια διότι σου πέρνω τόν αδελφόν σου; !
περιπαθώς τόν πατέρα αυτού καί τόν άδελφόν,
— Ό χ ι , κύρ ιατρέ, άπεκρίθη σοβαρώς ή
οΐτινε;
ήρκέσθησαν νά έκφράσωσιν άφώνως
Β άνδα· ό "Ερικ θά είνε πολύ καλλ.ίτερα έκεΐ κά
την θλϊψιν, ήν ήσθάνοντο έπί τή αναχωρήσει
τω . Λέν ήταν καμωμένος γιά νά ζήση ’σε χωριό !
του, είτα δέ τήν αγαθήν Κατρίναν, ήτις διηρ-
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μήνευσε τήν λύπην αυτής διά περιπαθών εκ [ μαρόστρωτος, κεκοσμημένο; δι’ αγαλμάτων, δι’
φράσεων στοργής.
ί ορειχαλκίνο»·/ πολυφώτων, διά μεγάλων σινουργών
— Εί; τό καλό, παιδί μου! ε'λεγεν έν μέσω
αγγείων, κατέπληξεν αύτόν δλοσχερώς. Έ ν ώ
τών δακρύων της. Μή λησμονή; ποτέ τί σού
οίκέτης έν οίκοστολή έλάμβανε τήν σισύραν τού
έχουν μάθη οί πτωχοί γονείς σου! Νά είσαι
κυρίου του έρωτών περί τής υγείας αύτού μετά
παντα τίμιος καί καλός. Μή λές ποτέ ψεύματα.
τής ειλικρίνειας εκείνης, ήτις είνε δ συνήθης τό
Δούλευε όσον είμπορεΐς περισσότερον. Βοήθα όσου;
νο; τών σουηδών θεραπόντων, δ ’Έρικ περιέφερε
έγουν τήν ανάγκην σου. Καί άν δέν εύρής αύτοϋ
κύκλω έκπληκτα βλέμ μ ατα.
πού πας τήν ευτυχίαν ποϋ σού αξίζει, γύρνα
Θόρυβος φωνών είλκυσε τήν προσοχήν του πρός
πάλι όπισω ’ ; τό πτωχικό μ α ς ! ...
τήν διά πυκνού τάπητος κεκαλυμμένη·/ κλίμακα.
Ή Β ανδα έπληξε τόν ίππον όστις άνεχώρησε
Εστοάφη καί είδε δύο γυναίκας, τών όποίων ή
καλπάζων, σείων τού; κωδωνίσκους του. Ό
ένδυμασία έφάνη εί; αύτόν τό άκρον άωτον τής
αήρ ήτο ψυχρός καί ή Οδός ξηρά ώς ύαλος. Π έ
κομψότητας.
ΤΙ μία ήτο κυρία μεσοπόλιος τήν κόμ.ην, μ.έραν όέ έκει πρός τόν Ορίζοντα, δ ήλιο; ώχρός έκάλυπτε οιά τοϋ χρυσού του μανδύου τό χιονο τριον έχουσα ανάστημα, ευθυτενής, πολύπτυχον
φορούσα μέλαιναν έσθήτα ίκανώς βραγεϊαν ώστε
σκεπές τοπεϊον. Μετά τινα λεπ τά ή Νορόη έγένά. φχίιωντχι ερυθρά περιπόδια καί πορπωτά
νετο άφαντος όπίσω άπομείνασα.
σανδάλια. Πελώριος δρμαθός κλειδιών έκρέματο
Δ '.
άπό χαλύβδινης άλύσεως. Ύψαύχην ίσταμένη περιήγε πανταχού τό ζωηρό·/ καί οξύ αυτής βλέμΈ χ Σζοχό./μΐ).
μ.α. 11το ή ιρρηΰ (κυρία) Κρέτα-Μ αρία, ή οικο
[. Ό ιατρό; Σβαρυεγκρόνα κατώκει έν Σ τοκ όλ νόμος τού ιατρού, ή αναμφισβήτητο; έν παντί αύμη μεγαλοπρεπές μέγαρον κείμενον εν τή νήσω
τοκρατειρα τού οίκου.
Στάδσολμεν. Λύτη είνε ή αρχαιότερα συνοικία,
Ό πίσω αυτής ήρχετο κοράσιον ένδεκα ή δώ 
καί ή μάλλον περιζήτητος τής θελκτικής ταύδεκα ¿τών, οπερ εί; τούς οφθαλμούς τοϋ "Ερικ
5 τη; πρωτευούσης, μιάς τών ώραιοτάτων πρωτευέφάνη ώ ; βασιλοπούλα φαντασμαγορίας τινό;.
^ ουσώ·- τής Ευρώπης, ήν οί ξένοι θά έπεσκέπτοντο
’Αντί τής έθνικής στολής, τής μόνης ήν τέως
συ/νότερον εϊ μή δ συρμός καί αί προλήψεις είχον
είχεν ίδη φορούν τα τά ομήλικα αύτή κοράσια
έπί τοϋ δρομολογίου τών περιηγητών τόσην
έ'φερεν
έσθήτα έκ βαθυκυάνου βελούδου ε’φ ού
τουλάχιστον έπίδρασιν όσην καί έπί τοϋ σχή
ή κίτρινη κόμη της κατήρχετο εις μεταξίνα;
ματος τού πίλου των.
πλεξίδας· έφόρει μ,εταξωτά περιπόδια καί σανΊΙ Στοκόλμη, κείμενη μ.εταξυ τή ; λίμ.νη; Βεδάλια’έ; δλοσηρικοϋ κερασόχρουςκόσυμβοςώςψυχή
λάρ καί τής Βαλτικής, επί συμπλέγματος όκτώ
τεθειμένος έπί τής κεφαλής αυτής, ¿ζωογόνε·, διά
νήσων διά πλείστων γεφυρών συνδεδεμένων, πε
τοϋ ζωηρού χρώματός του παράδοξον καί ώχραν
ριβαλλομ.ένη ύπό εξαίσιων προκυμαιών, πλήρη;
φυσιογνωμίαν,ήν μεγάλοι πράσινοι οφθαλμοί έφώής έκ τής κινήσεως τοίν άντικαθιστώντων τού;
τιζον διά τής φωσφοριζούσης λάμψεώς των.
ιοδρόμους άτμοπλοίων, έκ τής ευθυμίας λαού
— "Ηλθατε, τέλος πάντων, θείε ! τί κα
«λοπόνου καί αύτάρκους, είνε μία τών μάλιστα
λά ! . . . Έπεράσατε καλά εί; τό τχξεϊδί σχς ; . .
οξένων,άβρών τού; τρόπου;καί εύπαιδεύτωνπόανέκραξε·/ δομ.ήσασα εις τήν αγκάλην τοϋ ιατρού.
ν τής Ευρώπης-οί δημόσιοι δέ αύτης κήποι,αί
Μόλις δέ κχτεδέχθη νά καταβιβχση τό βλέμλοθήκαι, τά μουσεία, τά επιστημονικά ιδρύ
μ.α
αύτή; έπί τοϋ "Ερικ, όστις μετριοφρονώ;
ματα καθιστάσιν αυτήν αληθείςαρκτώχς ’ Αθήνας,
έμενεν
όπίσω.
άμα δέ καί σημ.αντικώτατον εμπορικόν κέντρον.
Ό
ιατρός
τή άντχπέδωκε τάς θο»πεία; τη;,
ι Ό Έρικ έν τούτοι; διετέλει ύπό τήν έντύπω«ν τού αποχωρισμού τής Βανδας. Έν τ ώ πρώτο»
έθλιψε τήν χειρχ τής οικονόμου, είτα δ ε'νευσταθμώ -χ δύο παιδία άπεχαιρετίσθησαν μετά
σεν εις τόν προσταστευόμενον αύτού νά πληϊζονος οδύνης παρ’ όσον θ’ άνέμενε τι; έκ τής
σιάση.
Κ άζα, καί σείς, κυρία Κρέτα, σάς παρα
ικίας α υ τ ώ ν αί δύο νεαραί έκείναι καρδίαι
καλώ νά φχνήτε καλχί πρός τόν Έ ρικ Έρσεβον
δέν ήδυνήθησαν ν’ άποκρύ.ψωσι άπ άλλήλων
τόν δ ποιον φέρω άπό τ ή / Νορβηγίαν. Καί σύ,
*ην [ίαθείαν αυτών συγκίνησιν.
παιδί μου, Οάορο; δ ά ! τί φόβος είνε α ύ τ ό ;! είπε
* Ά λ λ ’ ότε ή παραλαβούσα τόν Έ ρικ άπό τού
μετ’ άγαθότητος. ΊΙ κυρία Κρέτα δεν είνε τόσον
ηροδρομικοΰ σταθμ,ού άμ αξα έστη ενώπιον μέ
αυστηρά όσον φαίνεται, καί ή ανεψιά μου Κ αζα
τρου δι’ ερυθρών οπτών πλίνθων ώκοδομ.ημ.ένου,
θά γίνη μετ’ ολίγον φίλη σου ! . . . Λεν λέγω αλή
$ τά διπλά παράθυρα ήκτινοβόλουν έκ τής
θεια, κόρη μου ; προσείπεν έλαφρώς θλίψας την
ψεως τού αεριόφωτος, τό παιδίον έμεινε·/ εκπαρειάν τής μικράς βασιλοπούλας.
βον. Τό όρειχάλκινον τής θύρας ^όπτρον
Ή μικρά άλαζών άπήντησε διά μορφασμού
εφάνη εις αύτό γρυσούν. Ό προθάλαμος, μαρ-
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ΐκανώς περιφρονητικού. Ούτε ή οικονόμος δέ ε“- ! άλλοκότους. Κ α τά τόν είρημένον παρατηρητήν
δειξε θερμόν ενθουσιασμόν πρός τον νέον νεοσύλ
αίτιον τού φαινομένου τούτου είνε ή πρός τό χεί
λεκτον, ον τή είχε χορείαν) ό Ιατρός.
ρον έκπτωσις τής θρησκείας καί ή ένεκα τής πο
— Ιατρέ μου, είπεν οίονεί άσχάλλουσα έν ώ άλιτικής καί οικονομικής καταστάσεως έκλυσις τού
νήρχετο την κλίμακα, είμπορώ να σάς έρωτήσω
λχοϋ."Λ πασχ ή ιστορία τής Ί ’ ωσσίας, λέγει ούτί παιδί είν' αύτό, πού έρέρατε μ.αζί σ α ς;
τος, α π ’ άρχής άχρι σήμερον, ούδέν άλλο είνε
ή άγιον αδιάλειπτος καί έπίμονος ένθεν μέν τού
— Βεβαίως, άπεκρίθη ό Ιατρός, καί 0α σάς το
λαού άμ.υνομ.ένου ύπέρ τών ανέκαθεν έλευθέρων
είπώ έν έκτάσει, κυρία Κρέτα, μήν ανησυχείτε!..
αύτού θεσμών, ένθεν δέ τής πολιτείας καί τής
Ά λ λ ’ επί του παρόντος προτιμώ να δειπνήσωμεν.
κυβερνήσεως, αΐτινες ζητούσι νά έπιβάλωσιν εις
Έ ν τ ώ μάτσα.Ι ή έστιατορίω ή τράπ εζα ά αύτόν τούς νόμους. Τεκμήριον τούτου πλήν άλ
νέμ.ενεν έστρωμένη· τά κρύσταλλα καί αί σν/ΐργες ήσαν παρατεθειμένα επί λευκής επιτραπέ
λων είνε, ότι πάσαι αί αιρέσεις, περί ών πρόκει
ζιου οθόνης. Τοιαύτην πολυτέλειαν ούδέ να φχνται ένταύθα, άρνούνται παντελώς ν’ χναγνο/ρίσωσι τό νύν ύπάργον σύστημα τής πολιτείας, τής
τασθή καν ήδύνατο ο Έ ρικ , διότι αί »πιτραπέζιοι όΟόναι είσίν άγνωστοι παρά τοϊς χωρικοΐς | κοινωνίας καί τής οικογένειας.«ΊΙ γή, λέγουσιν,
τής Νορβηγίας· μόλις προ μικρού είχον γίνη | είνε τό βασίλειο-/ τής αμαρτίας καί τού σκότους,
γνωστά εις αύτούς τ ά πινάκια· πλείστοι δέ I τής ματ/ιότη -.ος καί τών θλίψεων.» Εντεύθεν
των χωρικών έσθίουσιν είσέτι τούς ιχθύς αύ·
δε γεννάτχι ή επιθυμία τών έγκαταλειπόντων
τήν γήν τχύτην χάριν κόσμου μυστηριώδους καί
τών επί στρογγύλων τεμαχίων μέλανος άρτου,
άγνωστου, Γνθα ούτε άμαρτίαι ύπάρχουσιν, ούτε
τούθ’ όπερ,ώς είκός, δεν μειοϊ οΰδαμώς την ορεθλίψεις, ούτε άνάγκαι.
ξίν των. Έ δέησε λοιπόν νά προσκληθή έπανειλημμένως ϋπό τού ιατρού ό “Ερικ όπως άποφα“ Ενθεν μέν ή αύθαιρεσία καί τό κράτος τών
σίση νά καθήστι εις τήν τράπεζαν, τό σκαιόν δέ
ισχυρών, ένθεν δε ή άθλιότης καί ή ένδεια τών
τώ ν κινήσεων αυτού έπέσπασε πλεΐστα είρωνι- I ύποτεταγμένων ποοξενούσιν άπαυστον νευρικήν
κώ τατα βλέμματα τής ψρόχεν (δεσποινίδος) Κ ά ταραχήν εί; τόν άμαθή καί δεισιδαίμονα τούτον
ζας. Ά λ λ ’ οί δαιτυμόνες είχον όρεξιν καίτό γεύμ.α
λαόν, όστις προσάπτει πάσας τάς συμφοράς εις
έςηκολούθησε ζωηρόν. Τάς σνόργας διεδέξαντο
τήν όργήν τού Θεού, τού κολάζοντας τους άνθρώέδέσματα, τ ά όποια θά κατετρόμαζον πάντα
πους διά τάς αμαρτίας αυτών. Συμφορά τις ά άλλον στόμαχον, διότι ήρκουν νά κορέσωσι λόχον
προσδόκητος, οίον επιδημία, πείνα, κομήτης,
όλον πεζικού μετά πορείαν είκοσι όκτώ -χιλιομέ
πάντα ποοξενούσι πανικόν εις τό άμαθές τούτο
τρων, ήσαν δέ ταύτα:ίχθυόζωμος, χήν παραγεμι
πλήθος. Ή δυστυχία δέ, ό τρόμ,ος καί ή περί
σμένος με κάστανα, βόειον κρέας ύπό σωρού λ α χ α 
τή ς αύριον άβεβαιότης συνετάραξαν τοσούτον τό
νικών περικυκλούμενον, άφθονα γεώμηλα. δωδενευρικόν σύστημα τού λ.αού. ώστε τά ύστερικά
κάς βραστών ώών, ,-τουόίγχα μέ σ τα φ ί'α ς, κτλ.
πάθη είνε συχνότατα. Πολλάκις άνδοες καί γυ
[ " Ε - ε τ α ι οννέχεια]

ναίκες βοώσιν ώς δαιμονιόπληκτοι, κ ατα λαμ βά
νονται ύπό λυγγός, τύπτουσιν έαυτούς χαμαί,
—
---------άναγγέλλουσι την συντέλειαν τού κόσμου, έγκαταλείπουσι τάς πόλεις καί τούς άγρούς καί φεύΑΙ ΕΝ ΡΠΣΣΙΑι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
γουσιν εις τούς δρυμούς. Έ ν τή έρημία δέ ταύτη
ή φαντασία αύτών παριστα την έλ.ευσιν τού
ΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αντίχριστου καί ύπαγορεύει την ανάγκην τής
Συγγραφεύς τις Ί ’ ώσσος, ώς φαίνεται, το γένος I ψυχικής αύτών σωτηρίας. «Έ ν τώ κόσμω τούτω , λέγουσι, βασιλεύει ό ’Αντίχριστος Σατανάς,
έδηρ.οσίευσε νεωστί έν τινι τών τελευταίων τευ
οστις διέιρθειρε σύμ-πασαν τήν άνθρωπότητα.
χών τή ς έν ΙΙαρισίοις έκδιδομένης 'Επιστημονι
κής ' Επιθεωρήσεως άξιόλογον πραγμ-ατείαν περί ! Οΰτος επικρατεί τής συνειδήσεως τών άνθρώπων
καί δεσπόζει τών πάντων. Είνε ματαεος ό αγών
τών έν Ι’ ωσσία θρησκευτικών αιρέσεων, ήν εξελ
πρός
τήν άκαταγώνιστον ταύτην δύναμιν τού
ληνίζομε ν ώδε χάριν τών φιλομαθών αναγνω
κακού. *0 μ.όνος δέ τρόπος σωτηρίας είνε ή απο
στών τής 'Εστίας- Ό συγγραφεύς αυτής Ν. Τσάφυγή πάντων τών κοινωνικών δεσμών καί καθη
κνυ δέν αγαπ ά τήν διεξοδικήν τών πραγμάτων
κόντων, παντός συλλήβδην ο τι φέρει τήν δια
άφήγησιν, ούδέ εισέρχεται εις λεπτομέρειας, αϊτιβολικήν σφραγίδα τού ’Αντίχριστου.»
νες καί ανωφελείς πολλάκις είνε καί τούς άναγινώσκοντας συνήθως καταπονούσε- διεςερχόμενος
Ή άκριβής άποκάλυψις τών ρωσσικών τούτων
όμως διά σαφούς λ.όγου τά κύρια τής ύποθέσεως
αιρέσεων είνε δυσχερέστατη ένεκα τού μυστη
αύτού παρέχει ακριβή εικόνα τού ρωσσικού λαού,
ρίου, δι* ού περιβάλλονται οί θιασώται αύτών,
δστις καίπερ αδιάφορος καθ’ όλου προς τήν θρη ■ ϊνα κούπτωσι τόν βίον αύτών καί τά δόγματα.
σκείαν έχει πλείστας αιρέσεις παραδόξους καί I Πολλαί τούτων άπαιτούσι παρά παντός νέου προσ

ήλυτου ορκον, οτι εις οΰδένα ούδέποτε θ’ άποαχλύψη τι. ’Ιδού, παραδείγματος χάριν, ό τύπος
τού όρκου. « ’Ομνύω εις τήν ψυχήν μ.ου, ότι θά
όπομείνω την μάστιγα, το πύρ, τον πέλεκυν, τό
κόπανον καί πασας τάς βασάνους ύπέρ τής ίεράς
ημών θρησκείας καί ότι εις ούδένα θά εϊπω ουδέ
εις τόν πατέρα μου 0 τι καί άν ϊδω ή ακούσω.»
Ή ιδέα τού Αντίχριστου, ή άρνησις τού νύν
κοινωνικού συστήματος καί ό άσκητικός βίος
είνε προφανώς τό κύριον, κοινόν καί χαρακτηρι
στικόν γνώρισμ.α πασών τών θρησκευτικών αιρέ
σεων τού ρωσσικού λαού, οίον τών /ρνγάόων,
τών άχρωτηριαστών, τών ά.Εί.Ιων, τών σχιρτητ ώ ν καί
πολλών άλλων. Ω σα ύ τω ς ή αλητεία
είνε συνηθέστατον φαινόμενον έν τή ιστορία τού
ρωσσικού λαού άπό τών παλαιών χρόνων έως
σήμερον. ΓΙάλαι μέν οί έλεύθεροι καί άγριοι ά πήρχοντο είς τούς δρυμούς καί εις τάς έρημους
πεδιάδας, κατελάμβανον νέους τόπους ϊνα άποφύγωσι τόν ζυγόν τού νεοπαγούς μοσχοβιτικοϋ
βασιλείου, τήν άμείλικτον αύτού δεσποτείαν
καί τούς αύστηρούς αύτού νόμους· μετά ταύτα
δ’ έφευγον τήν δουλείαν καί τήν τυραννίαν τών
γεωμόρων· σήμερον δέ φεύγουσι τούς φόρους, τήν
στρατείαν, τούς διωγμούς τής αστυνομίας καί
τήν ένδειαν. Ή ροπή αυτη πρός τήν άλητείαν
είνε, ώς φαίνεται, αρχαιότατη καί πατροπαρά
δοτος παρά τοΐς 'Ρούσσοις. οϊτινες εις αύτήν ¡/.ό
νον καταφεύγουσιν οπως άπαλλαγώσι τών δ ε ι
νών καί τών κακώσεων.

ται συστήματα αλητών, άνεστίων, άέργων,
άοίκων, οϊτινες φεύγουσι πάντα τ ά κοινωνικά
καθήκοντα.Ή αχανής αύτοκρατορία τής'Ρωσσίας
I είνε ή κατοικία αύτών άπό τών προσβοοείων ά βάτων δρυμών καί ελωδών πεδιάδων ρ.έγ ρι τών
προς άνατολάς έρημων στεππών καί τών μεσημβρινών καυματωδών πεδιάδων.

Ενιαχού ύπάρχουσι συστήματα τοιούτων ά j λητών έχόντων μόνιμον οίκησιν, οϊτινες δύνανται
νά παρέχωσιν άσυλον εις τούς όδοιπορούντας έταίρους, νά σώζωσιν αύτούς έκ τού άστυνομικού
διωγμού καί νά μεταφέρωσιν αύτούς ένθένδε εκείσε. Έ νεκα δέ τούτου τά οικήματα τών αίρετιστών είνε κατ’ ίδιάζουσάν τινα άρχιτεκτονικήν
κατεσκευασμένα, otov σύγκεινται έξ άναριθμ.ήτων
Ι Ουρών καί πλείστων δωματίων έχόντων ύπόγειον
δίοδον πρός άλληλα, πρός τήν πεδιάδα καί πρός
τον δρυμόν. Οικία τις, λ.όγου χάριν, ητο οίονεί
ι λαβύρινθος δωματίων καί συριγγών ή ύπογείων
διόδων έπί τίνος τών τοίχων αυτής ύπήρχε
θήκη τις περιέχουσα σκεύη τραπέζης- ή άστυνομία άφαιρέσασά ποτε σανίδα έξ αύτής είδεν ό·7τήν άγουσαν εις εύρύχωρον ύπόγειον δουμάτιον,
οπερ διά μ.ακράς τίνος σύριγγος είχε δίοδον πρός
τόν δρυμόν.
[
Ή αϊρεσις τών φυγάδων έλαβεν, ώς φαίνεται,
άρχήν έν τέλει τού προηγουμένου αίώνος· μόλις
όμως άπό τριάκοντα, έτών είναι γνωστή. Αϋτη
δέχεται έν έαυτή αδιακρίτως πάντα, οίον χωρι
κούς, στρατιώτας, καταδίκους, ληστάς καί άλ
λους τοιούτους. Οί πρώτον μυούμενοι όφείλουσι
Λέν είνε λοιπόν παράδοξον, ότι μία τών μάλι
νά έξαοανίζωσι τά διαβατήρια αύτών ή τ ά έγ
στα διαδεδομένων αιρέσεων είνε ή τών φυγάδων,
γραφα τά μ.αρτυρούντα τό έπιτήδευμ.α αύτών,
όνομασθείσα οϋτω, διότι πάντες οί ζηλω ταί ο:ύώς έργα σατανικά· ώσαύτως δέ λαμ.βάνουσι νέον
τής ψεί'γυυσι τά ύπό τής πολιτείας, τής κοινω
βάπτισμα, ούτινος ή τελετή γίνεται ώ δ ε· έπί
νίας καί τής οικογένειας ύπαγορευόμενα καθή
ποταμού τίνος τίθενται έν ειδει τετραγώνου σα
κοντα. Ή αΐρεσις αϋτη είνε τοσούτω μ,άλλον
νίδες, έφ’ ών ó νεόφυτος καταγεγυμνωμένος ϊάξια λόγου καί σπουδής, όσω μάλλον περιλαμ
σταται μεταξύ τών δύο αύτού άναδόχων έχων
βάνει έν έαυτή τά κύρια γνωρίσματα τών πλείτό πρόσωπον πρός άνατολάς· μετά ταύτα ó ά ρ στων άλλων αιρέσεων καί δύναται νά χρησιχηγός άναγινώσκει προσευχάς, έν αίς καταράται
μεύση ώς πρότυπον παράδειγμα όλ.ων.
τόν Σατανάν καί τήν εκκλησιαστικήν καί κοσμι
Οί σύσκιοι δρυμοί καί αί αχανείς πεδιάδες
κήν εξουσίαν, σχίζει τό διαβατήριον τού νεοφύτου
: τής ’Ρωσσίας παρέχουσι πολλην ευκολίαν εις ι
ώς σύμβολον τής ρήξεως πρός «τήν έξουσίαν τού
τήν άλητείαν. Ό άθυμος ό ύπό βαρείας έργα- I
κόσμου τούτου »καί βαπτίζει αύτόν εις τό ΰδωρ.
σία; καταπεπο ημένος, ό ύπό τών έπαχθών φό
Μετά δέ τήν τελ,ετήν ταύτην ό νεόφυτος λαμ.ρων βεβαρημένος, ό ύπό οικιακών ταραχών καί
βάνει νέον όνομα, ένδύεται ι/,ακρόν λευκόν ίμ ά αηδιών βαρυθυμών καί ό ύπό πλείστω·/ ήθικών
τιον, ύποβάλλεται εις μακράν νηστείαν καί ομνύει
ζητημάτων κατατρυχόμενος εγκαταλείπει τέλος
νά μή ύπακούση μήτε είς τήν θρησκευτικήν μή
τά πάντα καί καταφεύγει εις δρυμ.όν, ε”νθα ούτε εις τήν κοσμικήν έξουσίαν, διότι άμφότεραι
δείς δύναται νά εϋρη αύτόν. Ένταύθα δέ μόνος !
είνε έ'ργα τού Σατανά,νά νομίζη δέ πάντας τούς
καί έρημος νομίζει, ότι άπέσεισε τήν δουλείαν,
έν τή κοινωνία θεράποντας τού Σ α τα ν ά , νά μή
παραδίδει εαυτόν εις τήν θεωρίαν καί εις τήν I
λάβη ποτέ διαβατήριον. νά μή τελή φόρους μηδέ
σκέψιν, ζητεί νά λύση τά περί ζωής καί θανά- |
κοινωνικήν τινα λειτουργίαν, νά μη έ'χη μόνιμον
του προβλήμ-ατα, περιπλανιέται άσκόπως, εύρί- I
οίκησιν καί νά ζή άπό άλητείας καί επαιτείας.
σκει άλλους δυστυγείς φεύγοντας ώσαύτως τήν
Τ ά κύρια δόγμ α τα τής αίρέσεως ταύτης, ά κοινωνίαν, εις ούς μ,εταδίδει τάς ιδέας αύτού
τινα
πάς νέος μύστης ή άόε.Ιφος οφείλει νά γι*αί τά διανοήματα. Οϋτω κατά μικρόν γεννών-
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νώσκη, είνε τα έξής. Ό Άντίχριστο; προΐστχτχι τοϋ νυν συστήματος τ η ; πολιτεία;, τ η ; κοι
νωνία; καί τη ; εκκλησία;· οί αύτοκράτορες, οί
κυβερνήται καί οί διοικηταί είνε ύπηρέται τού
’Αντίχριστου. Ή θρησκευτική λειτουργία, τά
μυστήρια, αί θρησκευτικαί τελεταί εύτελίζουσι
την άληθινην πίστιν. Αί προσευχαί πρέπει νά
λέγωνται έν άπορρήτω, άνευ τυπική; τινο; τελε
τ ή ;. Ό γάμ ο; είνε θανάσιμον αμάρτημα· πρέπει
νά συνοική τ ι; ριετά γυναικό; άνευ γάμου, διότι
οί νόμοι δέν έγράφησαν διά τού; δικαίου;. Κ ατά
ταϋτα οί αιρετισταί ούτοι άρνοϋνται την οίκογε
νειαν, εύθυς δέ ώ ; προσέλθωσιν εί; την αΐρεσιν
αύτών δύο σύζυγοι, ό άνήρ καί ή γυνή ά π ο'ενούνται άλλήλων καί αποχωρίζονται. Οί ψνγάόες πεοιπλανώνται διηνεκώ; άνευ ονόματος και
διέρχονται τον βίον αυτών έν τοϊ; δρυμοί;, ενίο
τε δέ καί έν τ α ι; είρκταϊς,όταν περιπίπτιοσιν εί;
τ ά ; χεϊρα; τη ; αστυνομία;. Ζώντε; έξω τ ή ; κοι
νοί/ία; καί τών νόμων, τασσοντες δ ’ έαυτού; ύπεράνω πάντων τών έν τώ κόσμοι τούτοι νομίζουσιν έαυτού; «ανθρώπου; τοϋ Θεού,στρατιό»τα;
τού Χριστού« καί πιστεύουσιν, ότι δεν ύπόκεινται
εί; τού; κανόνα; τ ή ; ανθρώπινη; ηθική;. Διά
τούτο τά εγκλήματα, αί κλοπαί, οί φόνοι καί τά
τοιαϋτα δέν είνε σπάνια παρ’ αύτοΐ;. Οί φυγάδ ε ; διαφέρουσι τών πλείστων άλλων αίρετιστών
'Ρώσσων κατά τήν ακολασίαν. Αί πλεισται μαρ
τυρία·. αύτών τούτων έν τοϊ; δικαστηρίοι;, έμφαίνουσιν, ότι πάντε; μέν οί αίοετισταί, ίδια δέ αί
νεάνιδε; είσίν άκολαστόταται. Οί φυγάδε; πεοιπλανώνται απανταχού μετά τών γυναικών, μεθ’
ών συζώσιν. Ε πειδή δ' έν τω νομαδικοί τούτω
βίω τά τέκνα είνε άχθο; έγκαταλείπονται ταϋτα
πολλάκι; ή άποκτείνονται· δ·.’ δ αί εκτρώσεις
παρ’ αύτοΐ; είνε συχνάί.
Ή ιδέα τοϋ ’Αντίχριστου άπελευθερωθέντο;
έκ τού άδου τω χιλιοστω έτει μετά τήν γέννησιν τού Χριστού είνε κατ’ αύτου; ένσεσαρκωμένη
έν τώ σώματι τών αύτοκρατόρων τή ; ’ Ρωσσία;,
ο'ίτινε; έχουσιν επί τή ; γή; ταύτης τήν εξουσίαν.
Πάσα κυβέρνησι; είνε ή προσωποποίησε; τοϋ ’Αν
τίχριστου. Οϊ πράκτορε; τών νόμων είνε οί θεράποντε; αύτού, δ δέ ύπακούων εί; τού; νόμου;
είνε αιρετικό;. Νομίζουσι τήν άπογραφήν καί τά
διαβα τή ρια οϊονεί π αγίδα ίσταμένην κ α τ’ αύτών
ύπό τοϋ 'Αντίχριστου ί’να συλλαμβάνη, τό πλήθο; εί; τά δίκτυα καί ύπάγη αϋτό εί; δουλείαν.
Οί αίρετισταί ούτοι φέρουσι παράδοξόν τινα ει
κόνα, έν ή δ αύτοκράτωρ τή ; Ρωσσία; είκονίζεται έν σχήματι ‘Αντίχριστου φέρων τό στέμμα
καί την άλουργίδα, τοϋ Σ ατανά προσάγοντο;
αύτω φ ώ ; καί λέγοντο; « Έ σ ο δ εκτελεστή; τή ;
θελήσεώ; μου·» παρά δέ τω αύτοκράτορι είκονίζεται ή ορθόδοξος
φθαρμένη; γυναικό;.

’Εκκλησία

έν σχήματι διε

Ε Ε Τ ΙΑ

Τ αϋτα εί»ε τά κύρια γνωρίσματα τ ή ; σπουδαιο τά τη ; τώνμυστηριακών αιρέσεων· αϋτη είνε, οϋτ ω ; είπειν, δεΐθρον, ένθα συρρέουσι παντα τά
ασταθή στοιχεία τοϋ λαού, πάντε; οί ύλικώ; καί
ήθικώ; δυσηρεστημενοι, πάντε; τέλο; οί άδυνατοϋντε; νά ύποταχθώσιν εί; τό νύν κρατούν πο
λιτικόν καί θρησκευτικόν σύστημα. Σημειωτέον
δέ, ότι ή αϊρεσι; αϋτη αύξάνεται καί προκύπτει
έπί τών ταραχοιδών χρόνων, μεεούεαι δέ όταν ή
χώρα άγη ησυχίαν. Ούτως έν τή άρχή τοϋ
αίώνο; τούτου έπί τή ; επιδρομή; τοϋ Ναπολέοντο;, ότε οί 'Ρώσσοι έκινδύνευον καί ήγωνίζοντο
μ α τα ίω ; νά διαρρήξωσι τά δεσμά τή ; δουλεία;,
ή αϊρεσι; τών ρυγάόω*· διεδόθη ταχέως προκόψασα ύστερον κ ατά τά έτη 1840 καί 1850,
όλίγω πρό τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων κοί
τή ; απελευθερώσει»; τών δούλων. Λαμβάνει δέ
αϋτη καί σήμερον ε’τι έπίδοσιν, άν καί άπέβαλέ
πιο; τόν μυστηριακόν χαρακτήρα καί έγκατέλιπε
κατά μικρόν τήν στυγεράν ιδέαν τοϋ Ά ντιχρίστου.
(Έ π ετα ι συνεχεία.)
—

- ----------------------------------

Ο ΟΘΕΛΛΟΣ Τ Ο Υ ΡΟΣΣΙΝΗ
( Έ χ τω ν τ ο ϋ Ά λ ε ξ . Αουμ,βΙ π α τρ ό ς.)

Α'
Ό ’ Ροσσίνης άφίκετο εί; Νεάπολιν, προηγηθείση; τή ; μεγάλης φήμη; του. Ό πρώτο; άν
θρωπο; τόν δποϊον συνήντησε κατερχόμενος τού
όχήματο; ήτο δ κ. Βαρβαγιας, ό διευθυντής τοϋ
θεάτρου τού Αγίου Καρόλου. Οΰτο; ύπεδέχθη
τόν Ύ’οσσίνην μέ ανοικτά; άγκάλα;, καί χωρίς
νά δώ ση εί; αύτόν καιρόν νά προχωρήση βήμ.α
ή νά προφέρη λέξιν ;
— "Εχω τρεΐ; προτάσεις νά σοϋ κάμω, είπε,
καί ελπίζω νά μ ή μου αρνηθής καμμίαν.
— Λέγε, άπεκρίθη δ 'Ροσσίνη; μέ τό οίκεϊον
αύτω πονηρόν μειδίαμα.
— Σοϋ προσφέρω τό μέγαρόν μου διά σέ καί
τήν ακολουθίαν σου.
— Δέχομ,αι.
Σοϋ προσφέρω τήν τράπεζάν μου διά σέ
καί τού; φίλου; σου.
— Δέχομαι.
— Σοϋ προτείνω νά γράψης εν μελόδραμα δι’
έμέ καί το θέατρόν μου.
— Δέν δέχομαι.
— Π ώ ς! άρνεΐσαι νά έργασθή; δι’ έμέ;
- - Ούτε διά σέ, ούτε δ 1.' άλλον. Δέν θά γρά
ψω πλέον μουσικήν.
— Είσαι τρελ,λός, φίλε μου.
— Τό άπεφάσισα.
— Κ αίτί ήλθε; λοιπόν νά κάμη; εις τήν Ν εάπολιν ;

— Ή λθ α νά φάγω μακαρόνια καί παγωτάΤά αγαπώ πολύ.
— Θά παραγγείλω π αγω τά εί; τόν ζαχαοοπλάστην μου, όστι; είναι δ πρώτο; τ ή ; Νεαπόλεω;, έγώ δέ δ ίδιο; θά σοϋ μαγειοεύσω μακαρό
νια καί θά γλύφη; καί τά δάκτυλά σου.
— Διάβολε! αϋτό είναι σοβαρόν.
— Α λ λ ά θά μού δ(όση; εις αντάλλαγμα έν
μελόδραμα ;
— Θ ά ίδωμεν.
— Σοϋ δίδω καιρόν έ’να μήνα, δύο μήνας, ε-·
μήνας, όσον καιρόν θέλεις.
— Κ αλά. Μετά έξ μήνας.
— Σύαφιονοι.

Β
’Από τή ; αύτής έσπέρα; τό μέγαρον τοϋ Βαρβάγια διετέθη ύπέρ τοϋ 'Ροσσίνη. Ό κτήτωρ έ ξηφανίσθη έντελώ;, καί δ ένδοξο; μουσικοδιδά
σκαλο; ήτο έντελώ; κύριο; ώς έν τώ ίδίω οίκω.
Π άντα; τού; φίλου; ή τούς γνωρίμου-, άπλώ ;
τού; δποίου; συνήντα καθ’ οδόν, τού; έκάλει εί;
τήν τράπεζαν τού Βαρβάγια, καί τού; είστία
μετ' έξαιρέτου χάρ’. το;. Ενίοτε παρεπονείτο ότι
δέν εϋρισκε·» αρκετού; φίλου; ΐνα τού; καλή εί;
τά δείπνα τοϋ ξενίζοντο; αύτόν, διότι μόλι; κατώρθου νά έχη συνδείπνου; δώδεκα ή δέκα πέντε,
' κατά τ ά ; άτυχεΐς ημέρας.
Ό Βαρβ άγια;, έμμένων εί; τό πρόσωποντό ό
ποιον άνέλαβεν, έφεύρισκε καθ’ έκάστην νέα ίψα,
έκένωνε τά; παλαιοτέρας φιάλα; τ ή ; οίναποθήκης του, καί έδεξιούτο πάντα; τούς αγνώστου;
τού; δποίου; δ ’Ροσσίνη; εύηρεστειτο νά καλή,
ώ ; άν ήσαν οί άριστοι πατρικοί του φίλοι. Μό
νον περί τό τέλο; τού δείπνου, άφελώς, μετά λεπτότητο; καί με τό μειδίαμα εί; τ ά χείλη, ε”ρριπτε κατά τά επιδόρπια καμμίαν λέξιν περί τού
μελοδράματος καί περί τής προσδοκωμενη; λαμ
πρά; επιτυχία; του.
Α λ λ ά παρά τ ά ; ρητορικά; προφυλάξει; τοϋ
! άξιοτίμου διευθυντού έν τή ύπομνήσει πρό; τόν
. ξένον αύτοϋ τ ή ; οφειλή; του, αί όλίγαι αύται
λέξεις παρήγον έπί τού μουσικοδιδάσκαλου τήν
j. αύτήν έντύπο>σιν τήν όποιαν καί αί τρεΐ; τραμεραί λέξεις τού δείπνου τού Βαλθάσαρ. ‘Εντεύθεν
δ Β αρβάγια;, ούτινο; ή παρουσία ήτο ανεκτή
έω; τότε, πχρεκλήθη εϋγενώ; ύπό τού Ροσσίνη
νά μή ε’μφανίζηται κατά τά επιδόρπια.
Γ’
’Εντούτοις οί μήνες πχρήρχοντο, τό κείμενον
τοϋ μελοδράματος (lib r e tto ) είχε τελειώσει πρό
πολλού, άλλ’ ούδέν σημεΐον ήλεγχεν ότι δ Ροσοίνη; άπεφάσισε νά έργασθή. Τ ά δείπνα διεδέχοντο αί έκδρομαί εί; τ ά ; έξοχά;. Ή Θήρα, ή
άλιεία, ή ιππασία διεδέχοντο τούς περιπάτους,
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καί τούτου; ή άνάπαυσι; τού εύγενοϋς διδασκά
λου. Ά λ λ ’ ουδέ λόγο; περί μελοποιίας. Ό Βαρβαγια; ήσθάνετο είκοσάκι; τ ή ; ήμέρα; εξάψεις
μανίας, νευρικά; ταραχάς, επιθυμίας άκχτασχέτου; νά έλθη εί; δήξιν. 'Α λ λά συνεκρατεΐτο, διό
τι ύπέρ πάντα άλλον είχε πίστιν εί; τήν άπχράμιλλον μεγαλοφυΐαν τοϋ 'Ροσσίνη.
Ό Β αρβάγια; έτήρησε σιγήν έπί πέντε μήνας
μετά παραδειγματική; έγκκρτερήσεως. ’Α λλά,
την πρωίαν τής πρώτης ήμέρα; τοϋ έκτου μ ηνός, βλέπω·» ότι δέν ύπελείπετο καιρό;, έσυρε
τόν 'Ροσσίνην κ α τά μέρος καί είτεν αϋτώ·
— Ήξεύρεις, αγαπητέ, ότι μόλις σοϋ μένουν
είκοσι έννέα ήμέραι μέχρι τ ή ; ώρισμένης προ
θεσμία; ;
— Ποία; προθεσμία; ; είπεν δ Ροσσίνη; ε’κπληκτο;, ώ ; άνθρωπο; εί; δν αποτείνομε·» έρώτησιν άκχτανόητον, έκλχβόντε; αύτόν άντί άλλου.
— Τής 30 μαίου.
— Τής 30 μαίου;
Ό αϋτό; μορφασμός.
— Δέν μού ύπεσχέθη; εν νέον μελόδραρα ό
πιο; άναβιβασθή έπί τή ; σκηνή; την ήμέραν
εκείνην.
— “Α ! ύπεσχέθην ;
— Τί, κάμνει; τόν έκπεπληγμένον ! άνέκραξεν
δ διευθυντή;, ούτινο; έξηντλήθη ή υπομονή. Ά νέμεινα έω ; σήμερον έλπίζων εί; τήν μεγαλοφυίαν σου καί εί; τήν έκτακτον εύκολίαν, ήν δ
Θεό; σοϋ έχάρισεν. "Ηδη, μού είναι αδύνατον
( νά περιμείνω περισσότερον. Θέλω τό μελόδρα
μ ά μου.
— Δέν ήμποροϋμεν νά διορθώσωμεν κχνέν πα
λαιόν μελόδραμα καί νά μετχβχλωμεν τόν
τίτλον;
— Τί λέγει;; Καί οί άοιδοί τού; δποίου; έμίσθωσα είδικώς διά νέον μελόδραμα!
— Νά τού; ε’π ιβάλη ; πρόστιμο·».
— Καί τό κοινόν ;
— Νά κλείσης τό θέατρον.
— Καί δ βασιλεύ; ;
— Ν ά πχρχιτηθής.
— Ό λ α αύτά είναι όρθά μέχρι τινό;. Ά λ λ ά ,
άν οί άοιδοί, τό κοινόν καί αύτό; δ βασιλεύ; δέν
δύνανται νά μέ βιάσωσι νά τηρήσω τήν ύπόσχεσίν μου, έδωσα τόν λόγον μου, Κύριε, καί δ Δ ο μένικο; Βαρβάγια; ουδέποτε έω ; τώρα ήθέτησε
τόν λόγον τή ; - ιμή; του.
— Τότε, διαφέρει.
— Λοιπόν, μού υπόσχεσαι ότι θά άρχίση;
αϋριον;
— Αύριο·» είναι αδύνατον, διότι θά ύπάγω νά
άλιεύσω εί; τό Φουζαρο.
— Κχλχ, είπε·» δ Β αρβάγια;, ά ; μή κάμωμεν πλέον λόγον περί τούτου. Θά σκεφθώ τί πρέ
πει νά κάμω.
3ο

ΤΟΜ ΟΣ

κ α ’—

1 8 8 6

Ε Σ Τ ΙΑ
Ε Σ Τ ΙΑ .
Καί άπεμακρύνθη.
Δ'

χί έκ των κοινών άλλάξας τρόπους καί τόνον, ή ρώτησε διά φωνής ήσύχου·
— Δέχομαι τον αστεϊσμόν χωρίς νά οργισθώ,
άλλά δύναμαι νά μάθω πότε θά άφεθώ ελεύ
θερος;
— "Οταν θά μού δοθή ή τελευταία σκηνή τού
μ.ελοδράμ.ατος, άπήντησεν δ Βαρβάγιας / α ι 
ρετών.
— Κ α λ ά . Στείλε άπόψενά λ ά βη ; τήν εισα
γωγήν .

Τήν εσπέραν δ 'Ροσσίνης έδείτενησε μέ πο7.λήν
ορεξιν λησμονήσας τήν πρωινήν φιλονεικίχν. Ά ποσυρόμενος δε εις τα δώ μ α τά του, είπεν εις
τόν υπηρέτην νά τον έξυπνήση πολύ πρωί' όπως
ύπάγη εις Φουζάρο. Μετά ταϋτα έκοιμήθη τον
ύπνον του δικαίου.
Τήν επαύριον, οί πεντακόσιοι κώδωνες τής
ευτυχούς ταύτης πόλεως έσήμαινον τήν μεσημ
Ε'
βρίαν, ό δε υπηρέτης τού 'Ροσσίνη δέν είχεν
έξυπνησει τόν κύριόν του. Ό 'Ροσσίνης έξυπνήσας
Τό εσπέρας έπεδόθη εις τόν Βαρβάγεαν τ ε αίφνιδίως άνεκάθησεν ε'πί τής κλίνης του, έτρι
τράδιον μουσικού χάρτου ε’φ’ ού ήτο γεγραμμένον
ψε τους οφθαλμούς καί έσυρε τό σχοινίον τού κώ
μεγάλοις γράμμασιν : Εισαγωγή είς γ ο>- Ό ·
δωνος. Α λλά τό σχοινίον έμεινςν εις τήνχεϊρά του.
θίΑ.ΙοΥ.
ΊΙγέρθτ) καί άνοίξας τό πρός τήν αυλήν παII αίθουσα τού Βαρβάγια ήτο πλήρης ύνομα
ράθυρον έκάλεσε τόν υπηρέτην· άλλα τό μ.έγα- ;
στών
μουσικών οτε έλαβε τήν πρώτηναποστολήν
ρον ήτο σιωπηλόν ώς σεράγιον.
τού αιχμαλώτου του. ’Αμέσως έμελετήθη έπί
Έσεισε την θυραν τού δωματίου του· ή θύρα
τού κλειδοκύμβαλού τό νέον άριστούργημα, καί
έμεινεν αδιάσειστος, διότι ήτο κλειστή έξωθεν.
πάντες συνεφώνησαν ότι δ 'Ροσσίνης δέν ήτο
Τ ότε δ Ροσσίνης, έπανελθών εις το παράθυ
άνθρωπος, άλλ’ ότι, ώς δ Θεός, έδημιούργει ά ρου της αυλής, ήρχισε νά κραυγάζη ζητών βοή
πόνως καί διά μόνης τής βουλήσεως. Ό Β αρβάθειαν, κατά τής προδοσίας, κ ατά τής ένέδρας !
γιας, δν ή χαρά καθίστη σχεδόν παράφρονα, ήρΑ λλά δέν έσχε καν τήν παρηγοριάν νά άπανπασε τό χειρόγραφον έκ τών χειρών τών θαυμα
τήση ή ηχώ εις τά παράπονά του, διότι τό μέστών καί το άπέστειλεν ε’ις τούς άντιγραφείς.
γαρον Βαρβάγια είναι τό μάλιστα άψοφον τού
Τήν επαύριον ε"λαβε δεύτερον τετράδιον έφ’ ού ^
κόσμου.
άνέγνωσε: Πρώτη πράζις τον Όθέ.Ι.Ιου. Τό νέον
"Εν μόνον μ.έσον άπέμενεν εις αύτόν · νά πητούτο τετράδιον άπεστάλη δμοίως εις τούς αντι
δήση έκ τού τετάρτου ορόφου. ’Α λλά πρέπει νά
γράφεις. Μετά τρεις ημέρας δλόκληρος δ Όθέλδμολογήσωμεν πρός τιμήν τού 'Ροσσίνη, οτι ή
λος ήτο έτοιμος.
Ιδέα αύτη δέν έπήλθεν εις αύτόν.
Ό διευθυντής δέν ήδύνατο νά καταστείλη
Μετά μίαν ώραν, έπεφάνη δ νυκτικύς σκούφος
τήν χαράν του. Ένηγκαλίσθη τόν 'Ροσσίνην, τω
τού Βαρβάγια εις τό παράθυρου τού τρίτου ορό
έζήτησε συγγνώμην δι’ ό τι έπραξε πρός αύτόν,
φου. Ό 'Ροσσίνης, οστις έμενεν εις τήν αύτήν
καί τον παρεκάλεσε νά συμπληεώση το ε"ργον του
θέσιν, ε’σκέφθη νά ρίψη κ ατά τής κεφαλής τού
παριστάμενος εις τάς μελέτας.
Βαρβάγια κέραμ,ον, ά λ λ ’ ήρκέσθη νά τόν φορτώ— Θ ά Ιδώ δ ίδιος τούς άοιδούς, άπήντησεν
ση μέ βλασφημίας.
δ Ροσσίνης άδιαφόρως, καί θά τούς ακούσω, τους
— ’Α γαπάτε τίποτε ; ήρώτησεν δ διευθυντής
δε κυρίου; μουσικούς τής ορχήστρας θά λάβω
μέ μειλίχιον φωνήν.
τήν τιμήν νά τούς δεχθώ παρ’ έμοί.
— Θέλω νά έξέλθω εις τήν στιγμήν.
— Λοιπόν, αγαπητέ μ.ου, νά συνεννεηθής μ.ετ
— θ ά ε’ςέλθητε όταν τό μελόδραμά σας τε- I
αύτών.Ή παρουσία μου δέν είναι αναγκαία, θά
λειώση.
θαυμ,άσωδέ τό άριστούργημα σου κατά την γενι
— Ά λ λ ά τούτο είναι παραβίασις τής προσοικήν προμ,ελέτην. Σέ παρακαλώ καί πάλιν νά με
πικής ελευθερίας.
συγχώρησης διά τόν τρόπον μου.
— Ιίαραοίασις ή μ.ή, δέν ήξεύρω’ άλλά μού
— Ούτε λέξιν περί τούτου πλέον διότι θά θυχρειάζεται τό μελόδραμ.ά μου.
μ.ώσο).
— Θ ά παραπονεθώ εις όλους τούς καλλιτέΛοιπόν, σύμφωνοι,θά συναντηθώμεν εις την
χνας καί θά ίδωμεν.
γενικήν προμελέτην ;
— Θ ά τοΐς έπιβάλω πρόστιμου.
— Μ άλιστα.
— Θ ά γνωρίσω τήν πραξίν σου εις τό κοινόν.
Τ
— Θ ά κλείσω τό θέατρου.
Τέλος έφθασεν ή ημέρα τής γενικής δοκιμα
— Θ ά υπάγω μέχρι τού βασιλέως.
σίας. Ή τ ο ή παραμονή τής περιφήμου 30 μαίου,
— Θ ά παραιτηθώ.
ήτις είχε στοιχίσει τόσας αγωνίας εις τόν ΒαρβάΌ 'Ροσσίνης ένόησεν οτι είχε συλληφθή εις
;
γιαν. Οί άοιδοί ήσαν εις τήν θέσιν των, οι μουτην ίδιαν του παγίδα. ‘Επομένως ώς άνήρ ού-

σικοίείς τήν ορχήστραν, δ δέ 'Ροσσίνης έκάθησε
πρό τού κλειδοκύμβαλού.
Κυρίαι τινές καί κύριοι προνομιούχοι κατείχον
τά εγγύς τής σκηνής θεωρεία, δ δέ Βαρβάγιας,
φαιδρός καί θριαμβεύων, έτριβε τάς χείρας καί
έβημάτιζε συρίζων έν τ ω θεάτρω του.
Έμελψαν πρώτον τήν εισαγωγήν. Τ ά χειροκρο
τήματα διέσεισαν τούς θόλους τού Αγίου Καρό
λου. Ό Ροσσίνης ήγέρθη καί έχαιρέτισεν.
— Εύγε ! άνέκοαΕεν δ Βαρβάγιας. "Ας άκού\ 1
Λ.
. ι.
σωμεν τωρα την μονωοιαν του οΟυφωνου.
Ό Ροσσίνης έκάθησε πρό τού κλειδοκυμβάλου, πάντες έσιώπησαν, δ πρώτο; βιολιστής ύψω
σε τό δοςάριον, καί έπανήρχισαν τήν εισαγωγήν.
Αί αύταί χειροκροτήσεις, ζωηρότεραι άκόμη, εί
δυνατόν, έπανελήφθησαν μετά τό τέλος τής ει
σαγωγής.
Ο Ροσσίνης ήγέρθη καί έχαιρέτισε.
— Εύγε ! Ευγε ! έπανέλαβεν δ Βαρβάγιας. "Ας
άκούσωμεν καί τήν μονωδίαν τώρα.
Ή ορχήστρα έπανήρχισε τήν εισαγωγήν.
— Ά ! άνέκραξεν δ Βαρβάγιας, είναι θαυμασία βεβαίως, άλλά δέν ήμπορούμεν νά μείνωμεν
έδώ εως αύριον. ’Εμπρός, τήν μονφδίαν.
Α λλά παρά τήν επιταγήν τού διευθυντού, ή
ορχήστρα έξηκολούθει τήν εισαγωγήν. Ό Β αρβά
γιας ώρμησε κατά τού πρώτου βιολιστού, καί
άρπάσας αύτόν άπό τόν λαιμόν, τω έφώναξεν εις
▼
: Ό ους·
— Μά τι διάβολον ε”πκθες νά παίζης μίαν
ώραν τά ίδια ;
— Παίζόμενο,τι μάς έδωσαν, άπεκρίθη οΰτος
ψυχρώς.
— Ά λ λ ά στρέψε λοιπόν τό φύλλον, άνόητε!
— Εί; μάτην τό στρέφω, τό τετοάδιον δέν έ
χει τίποτε άλλο έκτός τής εισαγωγής.
— Πώς
ως ! μονον την εισαγωγήν περιεχει ! ανεφώνησεν δ διευθυντής ώχριών. Αύτό είναι άπάτη.
Ο 'Ροσσίνης ήγέρθη και έχαιρέτισε.
Ά λ λ ' δ Βαρβάγιας έπεσεν έπί έδρας άκίνητος. Ή υψίφωνος, δ οξύφωνος, πάντες τόν περιεκύκλωσαν. Έπί μικρόν έπίστευσαν ότι είχε προσβληθή ύπό κεραυνοβόλου αποπληξίας.
Ό Ροσσίνης λυπούμενος διά τόν αστεϊσμόν
του, έπλησίασεν εις αύτόν μετά ειλικρινούς ανη
συχίας.
Ά λ λ ’ ώς τόν είδεν, δ Βαρβάγιας άνεπήδησεν
ώ ; λέων καί ήρχισε νά κραυγάζη— Έ ξ ω άπ’ έδώ, προδότα, ή θά κάμω καμμίαν τρέλ/.αν !
— 'Ησύχασε, ησύχασε, είπεν δ 'Ροσσίνης μειδ ιών, άς ίδωμεν, δέν ύπάρχει θεραπεία;
— Τί θεραπεία, δήμιε ; αύριον είναε ή ημέρα
τής πρώτης παραστάσεως.
— Ά ν ή ύψίφωνος ήσθένει; έψιθύρισεν δ Ροσ
σίνης είς τό ούς τού Βαρβάγια.
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’Αδύνατον, άπήντησεν ούτος έπίσης ταπει
νή τή φωνή, δέν θά θέληση νά έπισύρη καθ' έαυτής τήν οργήν καί τά λεμόνια τού κοινού.
— ’Ά ν τήν παρακαλέσεις ολίγον;
— Είναι ανωφελές. Δεν γνωρίζεις τήν Κολμπράν.
— Ένόμιζα ότι εύρίσκεσο είς φιλικωτέρας σχέ
σεις μ ετ’ αύτής.
— Τόσω τό χειρότερον.
— Μου επιτρέπεις νά δοκιμάσω εγώ ;
— Κάμε ο,τι θέλεις· άλ λά σέ λέγω ότι θά χά
ση ; τόν καιρόν σου.
— “Ισως.
Τήν έπαύριον άνηγγέλλετο είς τό κοινόν τής
Νεαπόλεως ότι ή πρώτη παράστασις τού Ό θέλλου άνεβλήθη έπί τή αιφνίδια αδιαθεσία τής
πρώτη; ύψιφώνου.
Μετά όκτώ ημέρας ανεβιβάσθη έπί τής σκη
νής δ Όθέλλος.
Ό λ ο ς δ κόσμος γνωρίζει τό μελόδραμα τούτο
ώστε ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν. Ό κ τ ώ ήμέραι ήρκεσαν είς τόν Ροσσίνην ΐνα έπισκιάση τό
άριστούργημα τού Σαίκσπηρ.
Μετά τήν πτώσιν τής αυλαίας, δ Βαρβάγιας,
άνεζήτει πανταχού τόν‘ Ροσσίνην ΐνα τόν έναγκα··
λισθή, άλλ’ ούτος, ύπείκων πάντως είς τήν έμ πρέπουσαν είς τούς θριαμβεύοντας μετριοφροσ ύνην, είχεν άποφύγει τάς επευφημίας τού πλήθους·

ζ·
Τ ή 1« έπαύριον, δ Δομένικος Βαρβάγιας έκάλεσε
τόν ύποβολέα του, όσης κατείχε παρ αύτώ καί
θέσιν θαλαμηπόλου, ΐνα τόν ένδύση, διότι έσπευ
δε νά έκφραση πρός τόν ξένον του τ ά συγχαρη
τήριά του.
Ό ύποβολεύς είσήλθε.
— Πήγαινε νά παρακαλέσης τον Ροσσίνην να
κ αταβή, τ ω είπεν δ Βαρβάγιας.
— Ό Ροσσίνης άνεχώρησεν, άπεκρίθη δ ύπο
βολεύς.
— Πώς, άνεχώρησε;
— Άνεχώρησε τό πρωί είς τήν Βονωνίαν.
Άνεχώρησε χωρίς νά μού είπή τίπ οτε;
— Σ άς άφήκε, κύριε, τούς χαιρετισμούς του.
— Τότε, πήγαινε νά παρακαλέσης τήν Κολυ,πράν νά μού έπιτρίψη νά τήν έπισκεφθώ.
— Τήν Κολμπράν;
— Ναι, τήν Κολμπράν· είσαι κωφός σήμερον;
— Ν ά μέ συγχωρήτε, άλλ ή Κολμπράν ά 
νεχώρησε.
— Α δύνατον!
— Άνεχώρησαν είς τήν αύτήν άμαξαν.
— Τήν ά θ λ ία ν !.. .μ έ άφησε διά νά γείνη
ερωμένη τού 'Ροσσίνη.
— Συγγνώμην, κύριε, τήν έστεφανώθη.
— Έξεδικήθην ! είπεν δ Βαρβάγιας.
Ά ρ . Β.

Ε S T I Α-
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ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έν έτει 1836 28 Αύγούστου έδημοσιεύετο έν
τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως διάτα γμ α περί
έγκρίσεω; συστάσεως Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας,
υπογεγραμμένου έν όνόματι τοϋ βχσιλέως Ό θωνος, άπόντος τότε είς την Ευρώπην, ύπό τοϋ
υπουργικού Συμβουλίου συγκειμένου έν: τών Ά ρ μχνσπέργ, Ί . 'Ρίζου, Σμάλτς, Δρ. Μ αντό)α, Ά .
Γ. Κριεζή καί Γ. Λασσάνη, ό'ι’ οΰ ένεκρίνετο ή
συσταθεισχ τότε Φιλεκπαιδευτική Ε ταιρία πρός
πρόοδον τής στοιχειώδους εκπαιδεύσει,ις τοϋ λαού,
προεδρευομένη ϋπό τοϋ Γ. Κουντουριώτου. Συνεδημοσιεύετο δε μετά τοϋ διατάγματος καί ό
διοργανισμός τής εϊρημένης εταιρίας συγκείμενος
έκ 36 άρθρων, εχων χρονολογίαν 26 ’ Ιουλίου
1836.
*
'
Από τής δημοσιεύσει,ις τοϋ είρημένου δ ια τά 
γματος μέχρι τοϋ ένεστώτος ε’ τους, καί δη ώρισμένως μέχρι τής 2 8 Αύγουστου, συμπληροϋται
πλήρης ή πεντηκονταετηρίς τοϋ φιλεκπαιδευτικού
αυτού καθιδρύματος, δπερ διαρκώς καθ' δλον τό
μαχρον αύτό διάστημα λειτουργούν ύπήρξεν ανε
κτίμητων ωφελειών πρόξενον είς τήν έκπχίδευσιν τού γυναικείου φύλου, ού μόνον τής έλευθέρας,
άλλα καί τής δούλης Ε λλάδος, καί τών είς δ ι ά 
φορα κράτη ομογενών.

διότι ώς μανθάνομεν τό νέον Συμβούλιον ά π εφάσισε διά πανηγύρεως εκτάκτου νά πανηγυ
ρίση τήν πεντηκονταετηρίδα οσον οίόν τε με
γαλοπρεπείς καί σεμ.νώς, δτε καί έκθέσει; θέλουσι
δημοσιευθή, καί λόγοι έκφωνηθή. καί μ ετάλλιον είς τά μέλη καί τού; συνδρομητάς καί τούς
| εύεργέτας άπονεμηθή, χάριν τής πεντηκοντα! ετηρίδος.
11 « Εστία » κατά τάς ήμ,έρας τής πανηγύρεως δεν θέλει καθυστερήσει καί αϋτη είς σχε
τικά; περί τοϋ καταστήματος δημοσιεύσεις, ήδη
δέ μόνον δημοσιεύομεν χάριν τών αναγνωστών,
ή ρ.αλλον χάριν τών άναγνοιστριών, τινάς πλη
ροφορίας στατιστικά; τού λήξαντος έτους ! 8 8 5 ,
περί τής σημερινής καταστάσεως τοϋ έκπαιδευ! τικοϋ αύτοϋ καθιδρύματος, άρυόμενοι ταύτας έκ
τής έκθέσεως τής ύποβληθείση; έν τή Συνελεύσει
ί τής έταιρίας τή 26 Ιανουάριου 1886 ύπό τοϋ
Κυρίου Ά λ εξ . Λντωνιάδου γραμματέως τής
Φιλεκπ. 'Εταιρίας.

Ή Φιλεκπαιδευτική Ε ταιρία διατηρεί 4 δ ι
δασκαλεία θηλέων μετά ίδιων προτύπων προσηοτημένων είς έ’κχστον αύτών έν Άθήναις· I) τό
’Αρσάκειον ιδιαίτερον έσωτερικών μαθητριών δι
δασκαλείου κα· πρότυπον· 2 ) τό διδασκαλείον
διά τάς έξωτερικάς μαθήτριας, διπλοϋν, καθ'
οσον έκαστη ταξις ένεκα τής πληθύος τών μ α
θητριών περιλαμβάνει δύο τμ ήμ ατα κεχωρισμένα
διδασκόμενα ύπό ιδίων διδασκάλων· 3) τό έν
Ή ιστορία τής εταιρίας ταύτη; άπό τή ς πρώτης
Κέρκυρά παρθιναγωγείον καί διδασκαλείον εσω
ίνάρξεως τών εργασιών αυτής έν εύτελεΐ οίκημα τι,
τερικών καί εξωτερικών μαθητριών 4) τό νη είς δ προσεκάλεσεν είς διδασκαλίαν κοράσια, ρ.έπιαγωγεΐον. Αιατηρεϊ δέ προσέτι έκτός τών Αθη
χρι σήμερον, δτε λειτουργεί έν μεγαλόπρεπε! μ ενών 4 σχολεία εις τούς άλβανογλοίσσου; δή 
γάρω, δπερ ήγειρεν ή φιλογένεια τοϋ αοιδίμου Ά ρ · I
μους Έλευσίνος, Γαυρείου "Ανδρου,Στύρων Εύβοιας
σάκη, καί τοϋ όποιου τό αρχιτεκτονικόν σχέδιον
καί Μενιδίου δήμου Άχαρνών, προς τούτοι: δέ
έςετέλεσεν ό πέρυσιν άποθανών Λύσανδρος Καυελληνικόν καί προκαταρκτικόν σχολεϊον ένΧ οταταντζόγλους, είνε βεβαίως περίεργο; καί δ ι δ α 
/ό β α τής ’Αλβανίας, πατρίδος τού αοιδίμου
κτική. Τίνες ήσαν οί πρώτοι ΐδρυταί, τίνε; οϊ αρ
Ά ρσάκ η .
χικοί πόροι, ποϊαι μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις έΈν πζσι τούτοι; τοίς σχολείοις διδάσκουσι
πήλθον είς τε τήν διοϊκησιν τοϋ ιδρύματος καί
καθηγηταί
καί διδασκάλισσαι ύπέρ τού; 100,
τήν έκπαίδευσιν καί τάς μεθόδους της διδασκ α
φοιτώσι
δέ
είς
αύτά ύπέρ τάς 2 ,0 0 0 μαθήτριαι
λίας, πώς έπετεύχθησαν, τίνες έπέτυχον,τίνες μ.ή,
καί μαθηταί.
όποια ή κατά τήν πεντηκονταετηρίδα στατιστι
κή τών μαθητριών κατ’ έτος, ποια τ ά αποτε
Είς τάς έπί πτυχίο» έξετάσεις τοϋ παρελθόν
λέσματα τώνέςετάσεων κατά βαθμούς τών έξερτος Σεπτεμβρίου καί 'Οκτωβρίου προσήλθον εν
χομένων, όποίαι αί μετά τής πολιτείας σχέσεις
Άθήναις μέν μαθήτριαι 105, έν Κέρκυρα δε
τής εταιρίας, όποίαι αί ρ.εταξυ ξένων όμοιων ι
14· έκ τούτων άνεκηρύχθησχν διδασκάλισσαι
δρυμάτων έν Ευρώπη, ποια ή περιουσία, ποιοι οί |
26 Α ' τάξεως μέ βαθμόν άριστα, 46 Β τα κατά καιρούς σύμ,βουλοι, ποια σχολεία συνετήρηξεως μέ βαθμόν λίαν καλώς, 31 Γ' τ ά 'ε ω ς μέ
σεν ή καί συντηρεί ίδίαις δαπάναις, ποιοι τέλος οί
βαθμόν καλώς, καί 2 πκρεπέμφθησαν είς νέαν
αφανείς εκείνοι κόποι καί αί φροντίδες τών άνέξέτασιν. Έν Κέρκυρα δέ προσήλθον δι’ εξετά
δρών, οϊτινες συνετέλεσαν έν πάοη άφιλοκερδείκ
σεις πτυχίου I
έξ ών 6 έλαβον Α' τα ξεω ;
είς την πρόοδον καί βελτίωσιν τής έκπαιδεύπ τυ/ίον μέ βαθμόν άριστα, 1 Β' λίαν κ χ /ώ ς,
σεω; τών έλληνίδων, ώ ; αγαθοί πατέρες ύπέρ τών
καί 7 I” καλώς.
ίδιων θυγατέρων φροντίζοντες;
Τήν ιστορίαν ταύτην άναμένομεν οσον οϋπω, |

Κ α τά τήν έναρξιν δέ τού σχολικού έτους ένε-

γράφησαν είς τά μαθητολόγια τών σχολείων
τής Φιλεκπαιδ. Έταιρίας 1,950. ήτοι είςτά έν
Άθήναις σχολεία 1,476 μαθήτριαι, έν Κερκύρζ
194, έν Έλιυσϊνι 120, έν Μενιδίω 6 3 , έν Γαυο τ α /ό β α 4-6.
Λοταχο
ρείω 35, έν Στύροις 4 5, και εν Χ
Έν τώ ίδιχιτέρω έσωτερικώ προτύπο» καί δι
δασκχλείω τού ’Αρσάκειου άπο τελούμενο» έκ
τάξεων 9 διδάσκονται 9 5 σύσσιτοι καί 89 ή μισύσσιτοι. Έ κ τούτων 7 είνε ύπό τροφοί τής
έταιρίας,
19 υπότροφοι έκ τών τόκων τοϋ
κληροδοτήματος Ά ρ σά κ η , αί λοιπαί δέ 69
χκτχβάλλουσι δίδακτρα δ μέν ώς υπότρο
φο'. τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, 6 ώς υπό
τροφοι τής Κυβερνήσεως καί έξ ειδικών κληρο
δοτημάτων, αί λοιπαί δέ 58 είνε ιδιοσυντήρη
τοι. Ό ολικός άριθμ,ός μετά τών ήμ.ισυσσίτων
είνε 184.
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Πλήν τών ιδίων πόρων τής Έταιρίας, ή κυβερνησις χορηγεί συνδρομήν τακτικήν 36 — 40 ,000
δραχμών, κ ατά τό τρέχον δ ' έτος ε”λαβεν ή
έταιρία καί 7 ,5 0 0 δραχμάς, έκ τοϋ κληροδο
τήματος τού Νικολάου Κατινάκη.
Καίτοι πάσαι, έκτο; τών υποτρόφων, αί εν τή
Φιλεκπαιδευτική Έ ταιρία φοιτώσαι οφείλουν νά
καταβάλλωσι δίδακτρα καί τροφεία, πολλαί
έγένοντο αιτήσεις τής δωρεάν παροχής τούτων
ή ελαττώσει·»;. Τό συμβούλιον πλήρη μέν δ ω 
ρεάν συσσιτίων ούδεμιά μαθήτρια έχορήγησε
κατά τό παρελθόν έτος, ήλάττωσεν όμως πολ
λών τά τροφεία καί δίδακτρα, και πλείστων άπεδέχθη τήν δωρεάν φοίτησιν είς τό έξωτερικόν
διδασκαλείον, άλλων μέν μετά άρίστευσιυ έν
διαγωνισμό», άλλων δέ έπι τή όμολ ογουμ.ένη
όρφανία καί απορία.

Κατά τό παρελθόν έτος τό Συμβούλιον ά π εδέχθη τήν μετά διαγωνισμόν αποστολήν είς Γερ
μανίαν δαπάνη τής έταιρίας δύο δεσποινίδων
όπως δ ιδ α χ θ ώ « τήν παιδαγωγίαν καί χρησιμεύσωσιν επανερχόμενα ι ώς διευθύντριαι τού
προτύπου.
ΙΙρό πολλοϋ ή Σονέλευσις τών Ε ταίρων άποδεικνύουσα τήν εύγωμοσύνην της άφ’ ενός μέν
πρός τούς ίδρυτάς καί διοικήσαντας κατά και
ρού; τήν Φιλεκπ. Εταιρίαν, άφ’ έτερου δέ πρός
τού; προσενεγκόντας γενναίας προσφοράς φιλοΕίς τό Νηπιαγωγεΐον ένθα προσέρχονται κο
μούσους
εύεργέτας αύτής, άπεφάσισε τήν ΐδρυράσια άπό 5 — 7 ετών ηλιαίας ένεγράφησαν 2 7 6 ,
σιν
μαρμάρινων
στηλών έπί τών όποιων ν’ άνα —
αλλά μόλις τό ήμισυ προσέρχεται καθ’ ίκάστην.
γραφώσι τά ονόματα αύτών. Τό δέ Διοικητικόν
Έν τώ Παρθεναγωγείο» καί Διδασκαλείο»
Συμβούλιον έπί τή προσεγγιζούση εορτή τής
|Κέρκυρας ένεγράφησαν μαθήτριαι 1 9 7 , έξ ών
πεντηκονταετηρΐδος. προέβη είς έκτέλεσιν τής
61 είς τάς 4 άνωτέρας τάξεις, 118 είς τάς έξ
άποφάσεως τχύτης καί μετ’ άκοιβεϊς έρευνας έν
τοϋ προτύπου, καί I 5 είς τό Νηπιαγωγείον. Έκ
τοίς αρχείο·.; τούς άνεγραψεν ήδη χρυσοί; γράμ| τούτων 21 διαιτώνται ώ ς σύσσιτοι, έν αίς 5 ώ ;
μ.ασιν έπί τών έγερθεισών 2 μ.αρααρίνο»ν π λ α 
υπότροφοι τής έταιρίας, καί 18 ήμισύσσιτοι
κών έν τή διακοσμηθείτε, είσοδο» τοϋ ’Αρσάκειου,
Εςωτερικαί δ ’ ένεγράφησαν 155, έξ ών 20 φοιήτοι έν μ.έν τή έκ δεξιών τώ εισερχόμενό» τ»υς
ϊώσι δωρεάν· ενταύθα δέ πασαι διδάσκονται
Μεγάλους Εύεργέτας τής Φιλεκπ. Έταιρίας
ανχμιξ μετά τών έσωτερικών.
τού; προσενεγκόντας τούλάχιστον πέντε χιλιάδας
δραχμών καί ανω(έπί τή βάσει ταύτη καί Torr
ί Το έν Χ οταχόβα σχολείο / εύδοκιμ.εϊ καί π α μέ.Ι Ιοττας μεγάλου; εύεργέτας), έν δέ τή έξ
;Ρΐγαγε καρπούς. Είς τάς έξετάσεις τάς θερινά;
εύωνύμων τού; διοικήσαντας αύτην α') πάντχς
προσήλθον 18 μαθηταί τοϋ ελληνικού σχολείου,
του: τό πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτήαπχρτιζομ.ένου έκ 3 τάξεων, οί πλεϊστοι υπότρο
σαντας, β') τού; μετά τούτο έπί τριετίαν διατελέφοι εκ τών περικειυ.ένων χωρίων. Τό προκαταρ— σαν τα ς συμβούλους μέχρι τού 1850 κ αί-;’ ) πάντα;
ατικόν δέ σχολεϊον τής Χ οταχόβη; περιλαμβάνει
τού; άπό τοϋ 1851 μέχρι τοϋ 1 8 7 0 διατελέσανΓ ^ μαθητάς. Ή πρόοδος τού σχολείου τούτου
τας έπί εξαετίαν ώ ; τοιούτου;.
εκίνησε τήν άμιλλαν τών συγχωρίων ΌΟωμ.αΒ Ρ * προς σύστασιν ιδιωτικού σχολείου, οϊτινες
Έν τή γενομένη τή 26 Ιανουάριου έ. έ. συν¡' ζήτησαν διά τών έφορων τού ελληνικού σ /ο ελεύσει τώ » εταίρων τής Φιλεκπαιδευτικής Έ 
ταιρίας, παρόντων 182 μελών έκ τοϋ ολου α 
ϊ *«ου τήν συνδρομήν τής Φιλεκπαιδευτικής Ε
ταιρίας, τό δέ διοικητικόν συμβούλιον άπεφάσισε
ριθμού τών 3 0 5 , έξελέχθη ·τό νέον διοικητικόν
συμβούλιον έκ 12 μελών, ούτινος ή διάρκεια είνε
^αΐν αποστολήν 10 λιρών οθωμανικών, τήν πα
τριετής. Έξελέχθησαν δέ οί Κ. Κ. Μιχαήλ Με
ραλαβήν τών όποιων ανήγγειλαν διά φιλοφρόνων
λ ά ; πρόεδρος (τέως αντιπρόεδρος), Ιωαν. Παν»
‘ ύχαριστηρίων.

Έν τώ έξωτερικώ διδασκαλείο» απαρτιζόμενο»
έ/. 10 τάξεων, έκαστη τών όποιων ύποδιαιρεϊται
είς δύο κεχωρισμένχ τμ ή μ ατα, φοιτώτιν εξωτε
ρικά'. μαθήτριαι 1 ,01 6, έξ ών 3 07 περιλχμ.βάνουσιν αί 4 άνώτεραι τάξεις, 7 0 9 δ ’ αίκατώτερχι
' έξ· είς ταύτας δέ τάς 1 ,0 1 6 συγκαταλέγονται
καί αί παρασκευαζόμεναι νά ϋποστώσι τάς έπί
I πτυχίο» εξετάσει: διά τό τρέχον έτος, 93 τόν
!ι αριθμόν.
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ταζίδης αντιπρόεδρος, ’ Αλέξανδρος Άντωνιάδης
Άρσακείψ. Έ ρ γ α τού Επόπτου είνε ή ε'ποπτεία
γραμμχτεύς,καί πρότερον ών τοιούτος. Μέλη δέ ί έν γένει τής διδασκαλίας ε"ν τε τοϊς διδασκατου Συμβουλίου οΐ Κ. Κ . ‘Άγγελος Σΐμος, Γ. I λείοις καί τοϊς προτύποις προκαταρκτικοί; σχοΔρόσος, 'Ιωάννης Ν . Μπότχσης, Μ. Χ α τζή Μι- ! λείοις· διό καθήκοντα έχει νά έπισκέπτηται τάς
χάλης, Χρ. Δροσίνης, Κωνστ. Σημαντήρας, Λ.
παραδόσεις πασών τών τάξεων έπιτηρών εις τήν
Βαλαβάνης, Δ. Τσαουσόπουλος, Διον. Ζαχαρίας·
άκοιβή τήρησιν τού κανονισμού καί τού προ
παραπληρωματικά δέ μέλη οϊ Κ .Κ. Θ .Κ ετσέας.
γράμματος τών μαθημάτων, νά έπιθεωρή τού; μιΆ λ έ ξ . Βαρούχα; και Ν. Αναστασίου.
σθολογικούςπίνακας τού προσωπικού τού έξωτερικού
Το νέον Συμβούλιον συνεδρίασε τέ ποώτον
διδασκαλείου καί τού προτύπου, νά συσκέπτηται
τή 2 0 Ιανουάριου καί διηρέθη κ α τ ά τόν νέον
μετά τής έπιτροπής τών σχολείων καί τής διευ
οργανισμόν τής Εταιρίας εις τρεις έπιτροπάς,
θύντριας περί τών ¿φορώντων εις τήν ηθικήν καί
εις τήν ε’πΐ των Σκολείων καί βιβλίων, ής μέλη
διανοητικήν άνάπτυξιν τών μαθητριώνΓκαί προοί Κ. Κ. IΙανταζίδης ώς εισηγητής, Ά λ . Ά ν 
τείνη τάς εις τούτο συντελεστικάς βελτιιΰσεις,
τωνιάδης, Μιχ. Χ ατζή Μιχάλης, Ί . Ν . Μ πόνά παραδίδη γενικόν τι μάθημα, νά παρίσταται
τασης καί Ά θ . Βαλαβάνης. Εις τήν ε’πί τής
εις τός εξετάσεις τάς δημοσίας, νά συντάσσγ,
Οικονομίας οί Κ. Κ. Ά γ γ ε λ . Σίμος, Χρ. Δρομετά τής έπιτροπής τών σχολείων τά προγράμ
σίνης καί Δ . Τσαουσόπουλος, καί εις τήν έπί
μ α τα τών μαθημάτων, καί νά ύποβαλλη εις τό
Συμβούλιον γενικήν εκθεσιν περί τής κατά τήν
Ταμείων καί κτιρίων οί Κ . Κ. Γ . Δρόσος, Διον.
Ζαχαρίας, καί Κ. Σημαντήρας.
διάρκειαν τού ε’ τους διδασκαλίας, τής προόδου
καί τών σπουδών τών μαθητριών καί τής έν γένει
Κ α τά τόν κανονισμόν τής 'Εταιρίας πλήν του
κατχστάσεω; τών διαφόρων σχολείων τή ; 'Ε ται
είρημίνου συμβουλίου εφορεύει των Παρθεναγωρίας,καί προτείνη οσας βελτιώσεις καί μετχβολάς
γείων καί τριμελής επιτροπή Κυριών, εκλεγόμενη
κρίνει αναγκαίας εις τό μέλλον.
υπό του Συμβουλίου τή επινεύσει τής Λ . Μ. τής
Βασιλίσσης, προστάτιδος οΰσης τής Ε ταιρίας.
Τό νέον συμβούλιον εξέλεξε διά τήν τρέγουσαν
τριετίαν τήν έπιτροπήν τών Κυριών, ή-ις διετέλει
ούσα τοιαύτη κχί κ ατά τήν παρελθούσχν, καί
ής μέλη είνε αί Κυρίαι ’Ανδρομάχη 'Ρενιέρη,
Έ λ ίζα Θ .Ζ αίμη, καί Ευρυδίκη Ί Δεληγιάννη.
Μ επιτροπή τών Κυριών κατά τόν κανονισιιόν
έχει καθήκον νά έπισκέπτηται καθ’ οίανδήποτε
ώραν τά Παρθεναγωγεία καί άνακοινοϊ πρός τό
Συμβούλιον τάς παρατηρήσεις της περί τής α γ ω 
γής καί τής συμπεριφοράς τών μαθητριών, περί
τού ιματισμού, τής τροφής, τής καθαριότητας,
τών ε'ργοχείρων καί περί παντός" ο,τι αφορά τήν
τάξιν καί κοσμιότητα.
Ή εσωτερική διεύθυνσις είνε ανατεθειμένη εις
διευθύντριαν, τήν Κυρίαν ’Ιωάνναν Κλέβε,καί εις
ύποδιευθύντριαν τήν Κυρίαν Μπαμπέταν Χ αουκόλ, ή τις διατελεϊ εις τήν ύπηρεσίαν τής Ε 
ταιρίας από τού 1 86 1.
Καθήκοντα τής διευθυντρίας είνε ή φροντίς
περί τής ε’κτελέσεως τών θρησκευτικών καθη
κόντων τών μαθητριών, ή φροντίς περί τής ύγείας καί νοσηλείας, ή φροντίς πρός ακριβή έκπλήρωσιν τών διατάξεων τού κανονισμού ώς πρός
τάς παραδόσεις τών μαθημάτων, ή περί τής τρο
φής, ή τήρησις μαθητολογίου, ή επιτήρησες τού
ύπηρετικοϋ προσωπικού, ή έπιθεώοησις τών μισθολογικών πινάκων, κτλ.
Πλην τών ανωτέρω προσώπων τών ώρισμένων
εις τήν διοίκησιν τών Παρθεναγωγείων ύπάρχει
καί ό Επόπτης, διοριζόμενος έκάστοτε ύπό τού
διοικητικού Συμβουλίου. "Ηδη τοιοϋτος διατελεϊ
ών ο κ. Γ . Βεώνης καθηγητής τής ιστορίας έν τω

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟ Υ ΚΑΙΡΟΥ
Ολίγα τινά θά σημειώσω έτι περί τής προγνώσεως τού καιρού.
Εντή πατρίδι μ.ου οί απόμαχοι εμποροπλοίαρχοι
έκ συνήθειας καταστάσης δΓ αυτούς δευτέρας
φύσεως, έκάστην πρωίαν πριν ή έκκινήσωσιν εις
τάς έργασίας των, συνέρχονται έν τή προ τής εκ
κλησίας μικρά πλατεία καί έπισκοποϋντες άπο
τού ύψηλού τούτου σημείου τό ανατολικόν μέρος
τού όρίζοντος άποφαίνονται περί τού μέλλοντος
καιρού έκαστος μετά πιθανότητος έπιτυχίας α ναλόγου πρός τήν έκ παρατηρήσεων πολυχρονίων
σχηματισθεϊσαν πείραν.Όρθώς δέ, ώς νομίζω, άποβλέπουσι πρός άνατολάς καί έξετάζουσι τά εις
τά βάθη τού σημείου τούτου τού ύρίζοντος αίωρούμενα νέφη, προσέ/οντες έπί το χρώμα, το
σχήμα καί τήν διεύθυνσιν τή ; κινήσεως αυτών,
διότι ή παρουσία νεφών έν τ ω σημείω τούτο» του
όρίζοντος μαρτυρεί περί τής κινήσεως όεύματος *έρος από άνχτολών πρός δυσμάς· προλέγει δηλα
δή κίνησιν ρεύματος άέρος κεκορεσμένου κατά το
μάλλον ή ήττον άτμών, διότι έν τή μέχρις ή*
μών πορεία του τό £εύμα τούτο θά διέλθη διά του
Αιγαίου πελάγους, παρ’ ού θά προσλάβη ατμούς
τούς όποιους εις πρώτην ψύξιν θά άφήση νά καταπέσωσι συμ,πεπυκνωμένοι έν εϊδει βροχής έπι
τών χο»ρών ύπεράνω τών όποιων εύρίσκεται. Ά 
νεμον λοιπόν ή βροχήν ώς έπί τό πολύ προλεγουσι τά έξ ανατολών κινούμενα νέφη διά τήν ά-

κός ούτος σταθμό; εΐχεν εξαιρετικήν σημασίαν
έκ τής θέσεως αυτού καί ήδύνατο πρός τοϊς άλ
λοι; μετά παρέλευσίν χρόνου ικανού νά παράσχη
Ά λ λ ’ αί παρατηρήσεις αΰται έπ’ οϋδενός καμέρος
τών στοιχείων τών άπαιτουμένων διά τήν
νόνος στηρίζονται διότι ουδέποτε συνεδυάσθησαν
λύσιν
σπουδαιότατου προβλήματος « τή ; προτά τοιαύτα φαινόμενα πρός τά ς μεταβολάς τάς
γνώσεω; τ ή ; διευθύνσεω; τών ανέμων. »
όποιας ύφίστατα-.-λ,'θερμοκρασία, ή ατμοσφαιρική
Καί άλλην δέ σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν ήδύ
θλίψής ή ή ύγρομετρική κατάστασις τής ατμό
νατο νά παράσχη ό μετεωρολογικός ούτος σταθσφαιρας κατά τήν έμφάνισιν αυτών η προ αυ
μός εις τού; γεωργούς τ ή ; Λαρίσης καί τής Θεσ
τής. Ή πιθανότης λοιπόν τής έπιτυχίας τής
σαλία; άπασης, διότι δΓ αυτού ήδύνατο νά όριπρογνώσεως στηρίζεται μόνον έπί τής αγχίνοιας
σθή ή χρονική περίοδο; έν ή κινείται, ή στιγμή
τού παρατηρητού. Έν τούτοι; δΓ έκάστην χ ώ 
τής ενάρξεως κχί ή διάρκεια τού θερμού έκείνου
ραν ύπάρχει γνώρισμά τι έξ ού ασφαλέστατα
δυτικού άνέμου τού γνωστού ύπό τό όνομα λίψ,
δύναταί τις νά προίδη τόν μέλλοντα καιρόν. Οί
καί θά ήτο δυνατόν νά άσφαλισθή ά π ' αυτού
έν Λχρίση ζήσαντες θά παρετήρησαν βεβαίως
ή
έσοδεία τών δημητριακών καρπών καί έπομέοτι, οσάκις ή ύψηλοτέρα κορυφή τής "Οσσης είνε
νω;
ή εύτυχία όλοκλήρου τού γεωργικού πληθυ
κεκαλυμμένη ύπό νεφών, έπακολουθεί βροχή
σμού
τής χώρας διά ταχυτέρας ή βραδυτέρχς
κατά ποσότητα ανάλογο; πρός τήν πυκνότητα
σποράς.
καί τό μέγεθος τού νέφους. Επίσης έν Βώλω, ώς
"Εκαστο; λοιπόν ημών δύναται, έάν ολίγον
δικβεβχιούσι πολλοί πολλά έτη διαμείναντες έν
κοπιάση
πρό; έξέτασιν τού όρίζοντος τής πόλεως
αύτω, οσάκις ή κορυφή τού όρους τού ύψουμένου
ί
έν
ή
ζή,
νά
προίδη μετά μιγάλης πιθανότητος
έπί τής Ισχ ά τη ; άκρας τής Φθιώτιδος τής
τά μ,έλλοντα νά συμβώσιν έν τή ατμόσφαιρα αύ
σχηματιζούσης τήν άριστεράν'πλευράν διά τόν
τής, οί δέ μετεωρολογικοί σταθμοί καταλλήλως
είσπλέοντα εις τόνΠαγασητικόν κόλπον, είνε κεδιοργχνιζόμενοι καί τακτικώς δύνανται νά μάς
καλυμμένη ύπό νεφών, έπακολουθεί βροχή ή βοί άπαλλάξωσιν άπό πολλών κακών καί άπό περισ
ρειανατολικός άνεμος ή καί άμφότερα.
σοτέρων προλήψεων, χίτινες τόσον βχθύτερον είσίν
Ά ξιον σημειώσεως πρός τούτοις εινε ότι απο
έρριζωμέναι οσον ψευΛέστεραι ε’ισί.
τών άρχαιοτάτων χρόνων έγίνοντο τοιαύται πα
Γ. Δ . Δ η μ η τ ρ ια δ η ε
ρατηρήσεις. Ο Ιπποκράτης αύτός, ό μ.εγιστος
νατολικήν 'Ε λλάδα, όπως άνεμον ή βροχήν τά
έκ δυσμών διά τήν δυτικήν.

τής άρχαιότητος ιατρός, είχε παρατηρήσει ότι
πρό τής πνοής δυτικών ανέμων ή θάλασσα ητο
τεταραγμένη καί τά ϋδατκ αυτής τεθολωμένα,
ένώ έφωσφόριζεν άνακινουμένη διά τής κώπη;
πρό τής πνοής τών ανατολικών ανέμ ω ν καί την
σήμερον οί ναυτικοί τόν φωσφορισμόν τής θ αλάσ
σης καί χαρακτηριστικήν τινα όσμην αύτής
θεωρούσιν ώ ; άσφαλές προμήνυμα πνοής ισχυρού
ανέμου.
Ά ν αί τοιαύται παρατηρήσεις συνεδυάζοντο
μετά παρατηρήσεων άκριβεστέρων τής θερμοκρα
σίας, τής θερμομετρικής θλίψεως καί τής ύγρομετρικής καταστάσεως τής ατμόσφαιρας τά έξχγόμενα θά ήσαν ασφαλέστερα. 'Αληθώς δέ σπουδαιοτάτης -επιστημονική; έργασίας τάς βάσει;
ήθέλησε νά θέση ό φιλολογικός σύλλογος Παρ
νασσός πρό πολλού ίδρύσας εις διαφόρου; πόλεις
τή; Έ λ λ ά δ ο ; μετεωρολογικούς σταθμούς διά
την έκτέλεσιν τοιούτων παρατηρήσεων. Εις το ιούτο; ει/εν ίδρυθή καί έν Λαρίση, έφοδιασθείς
δι οργάνων καταλλήλως έκλεχθέντων, καί έπί
δύο έτη ¿λειτούργησε τακτικώς. Ά λ λ ’ άπο τού
παρελθόντος Αϋγούστου ή τακτική σημείωσις τής
■ανήσεως τής ατμόσφαιρας καί τών άλλων έν
αύτή συμβαινόντων διεκόπη, διότι ή τό διδα
σκαλικόν άπαξάπαν άναταράξασα ανεμοζάλη
πκρέσυρε καί τόν άναλαβάντα τήν ύποχρέωσιν
τής τοιαύτης έργασίας· καί ομ.ως ό μετεωρολογι

ΓΥΝΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Τή 28 Αϋγούστου τού παρελθόντος έτους ό
'Αγγλικός κέρκουρος C h ie fta in , κυβερνώμενος
ύπό τού πλοιάρχου Μαγουάιρ, έξέπλευσεν έκ
Καλκούττης κατευθυνόμενος εις Νέαν Ί ’όρκην.
Ό πλού; έν αρχή ήτο κάλλιστος, άλ λά πέντε
έβδομαδας μ.ετά τόν έκ Καλκούττης άπόπλουν,
ό πλοίαρχος νοσήσας έκ πυρετού ήδυνάτει νά
παραμένη έν τή θέσει του καί νά κυβερνά τό
πλοϊον. Δυστυχώς καί οί τού πληρώματος άνδρες
ήσαν αρχάριοι ναυτικοί, ανίκανοι νά άναλάβωσι
τά καθήκοντα τού πλοιάρχου. Όθεν δτε έπιταθείσης τής νόσου ήναγκάσθη ό πλοίαρχος νά
πέση κατάκοιτος, καί τό πλοϊον έμενεν άκυβέρνητον έν τω ώκεανω, προσεκάλεσε την γυναίκα
του καί τή είπε· «Φ ιλ τά τη μου, είκοσιν έτη
τώρα μέ συνοδεύεις εις ολκ τά ταξείδια, ώστε
είξεύρεις πολύ καλά ποΐχ είνε τά χρέη μου. Έ π ιθυμώ λοιπόν νά δεχθής νά κυβερνήση; τό πλοϊον,
έν οσω θά ήμαι ασθενής. Δ έχ εσαι;
— Ναι, άφ’ ού τό θέλής, διά νά σέ άπαλλάξο»
άπό αυτήν τήν φροντίδα, δέχομαι ευχαρίστως.»
Καί παραχρήμα ή κυρία Μαγουάιρ, ρωμ,αλέα
καί μεγαλόψυχος γυνή, τεσσαρακοντούτις περί-
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που τήν ηλικίαν, άνήλθεν εις τό κατάστρωμα 1 ρική πινακογραφία είναι τέχνη συνήθης τοΤς άγρίοις,
καί συγκαλέσασα το πλήρωμα είπε προς πάντα;. ; μάλιστα δε τοΐς Έσκιμώίις, καί κατά τοϋτο ύπερτεροΰσιν ούτοι τούς πεπολιτισμένους, οΓτινες άνευ α
« Κ α τα τήν επιθυμίαν του άν^ρός μου, άνέστρονομικών καί φυσικών εργαλείων άδυνατοϋσι νά
λαβον νά κυβερνήσω τό πλοίον. 'Από τοϋ£ε όφεί- ι
σχεδιάσωσι γεωγραφικούς πίνακας.
λετε όλοι έμέ νά ϋπακούετε. »
Και άπο τής ώρας εκείνης έκέλευεν, έτήρει j
Κατά τον μήνα Αύγουστον τοϋ 1884 εκομίσθη εις
άκριβέστατον ημερολόγιο·; του πλοϋ, ένί λόγιο
Ευρώπην εκ τή; χώρας τοϋ Εύέλπιδος Ακρωτηρίου,
έ'επλήρου επιμελέστατα καί άριστα πάντα τά
όπου άνεκαλύφθη, μέγιστος λευκός άδάμας, βάρους
καθήκοντα κυβερνήτου· τό κατάστρωμα κ ατέ437 καρατίων, ήγοράσθη δί ΰπό αδαμα/τοπωλών
λειπε μόνον όσάκις ήτο ανάγκη νά κατέλθη εις I τοϋ Λονδίνου καί τών Παρισίων. συνεταιρισθίντων
τόν κοιτώνα τοϋ άνίρός της, όπως νοσηλεύοη
πρός τοϋτο. Ή πολύτιμος λίθος παρεδόθη εις δεξιώτατον άδαμαντουργόν πρός κατεργασίαν, ήτις περααύτόν. 'Γη 1 0 -Νοεμβρίου προσωρμίσΟη ό κέρκουτωθήσεται πιθανώς κατά τόν ενεστώτα μήνα, μετά
ρο; εις τήν νήσον Αγίαν Ελένην, καί ί'.έμεινεν
δωδεκάμηνον σύντονον εργασίαν. Ώ ς προσεδοκάτο, άέν τ ώ λιμένι επί &έκχ ημέρας, όπως χνχπαυθή
πεδείχθη μετά την κατεργασίαν ότι ή λίθος είναι
ολίγον ό πάσχων πλοίαρχος. Οί κληΟέντες εις
θχυμασιωτάτη, ύπερβάλλουσα κατά τήν χροιάν, τήν
έπίσκεψιν αϋτοϋ ιατροί άπεφάνθησαν, οτι όέν
καθαρότητα καί τήν στιλβην πάντας τούς γνωστούς
ύπελείπετο αύτω ελπίς σωτηρίας καί ότι ολίγων
αδάμαντας τοϋ κόσμου. Ό άδάμας ούτο; κατεργαημερών μ.όνον είχε ζωήν. Τούτου ένεκα ό έν 'Αγία
σθείς ίχβι νΰν βάρος μόνον 230 καρατίων, άλλά μετά
Ελένη πρόξενος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής
τήν αποπεράτωσιν τής κατεργασίας καί τό βάρος
’Αμερικής, μερίμνων υπέρ τοϋ συμφέροντος τών
τοϋτο Οά έλαττωθή κατά 30 καράτια. Έ κ τών άλλ ω ι ονομασιών άδαμάντων ό μεν Κοχινούρ Ιχει β ά 
έν Νέα Ί ’όρκη φορτωτών, ήΟέλησε νά εύρη άλ
ρος 100 καρατίων, ό Άντιδασιλεύς 136 ’/« καρατίων,
λον πλοίαρχον, άλλ ή κυρία Μαγουάιρ άντέτειό Νότιος άστήρ 125, καί ό ΙΊίγκωτ 82V*. Μόνος ό
νεν έπιμόνως εις τοϋτο μέ/ρις ότου ήναγκάσΟη ό
καλούμενος Μέγας Μογγόλος Ιχει βάρος 279 κα
πρόξενός νά συγκατατεΟή. Ά νέλαβε λοιπόν καί
ρατίων. άλλά τούτο προέρχεται έκ τής άτελοΰς κα
αύθις ή γυνή τού πλοιάρχου την ιίιοΐκησιν τοϋ
τεργασία; αύτοϋ, διότι άν αϋτηήτο έντελ.εστέρα τό
πλοίου, καί την 4 Ιανουάριου είσέπλευσεν αισίως
βάρος του Οά περιωρίζετο εις 140 καράΤια.
εις τόν λιμ.ένα τής Νέας Γόρκης. Ή γενναία
Τό όλον τών άδαμάντων. τών έξορυχθεντων κατά
σύζυγος έσχε πλήν τούτου καί τό ευτύχημα νά
τό 1885 έν τοΐς άδαμαντοφόροις πεοίοις τής Νοτίου
μή έπαληΟεύση ή πρόρρησις τών ιατρών, διότι
’ Αμερικής (S o u th African (1 ia n ia iid f ie l I s ) ;χ = · βά
ό σύζυγός της άνεκτήσατο μ.ετ’ όλίγας ήμ.έρας
ρος 2440787 καρατίων, ή άξια αύτοϋ υπολογίζεται
03 ι0θ000 δρ 11 μέση τ-.μή έκάστου καρατών εί
την ύγίειαν.
ναι 25 δρ. ,-ί 00 λ. άλλ’ αύξανομένου τοϋ βάρους
—
πολλαπλαοι .:αι τεραστίως ή άξια τοϋ άδάμαντος.
Οί κατά τά προηγούμενα έτη 1883 καί 1884 εύρεθέντε; άδάμαντες ήσαν πολλώ πλείονες ένεκα δε
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
τής αύξήσεως τής ποσότητες ήλαττώθη ή άξια αυτών.
Έ ν ταΐς συλλογαΐς, ας ό Δανός εξερευνητής τής
Γροι/,ανδίας Holm έκόμισεν εις τήν πατρίδα του, πεΌ Άγχθόπουλσς
είναι προσκεκλη λένος εις
ριελαμβάνοντο καί πίνακες γεωγραφικοί ακριβέστατοι
γεϋμα.
τών ανατολικών παραλίων τής Γροιλανδίας, εϋρεθένΚατά τά επιδόρπια παρατίθενται πλήν άλλων καί
τες έν χώρα κατοικουμένη ΰπό άγριας φυλής ιθαγε
ώραΐαι σταφυλαί.
νών, αγνώστου τε'ως. Πολλοί άμφιβάλλουσι ότι οί
— Δεν σάς φαίνεται παράςενον νά εύρίσκωνται αύτήν
πίνακες εκείνοι είναι έργον άγριων, διότι πρός κατα
τήν εποχήν τόσον καλά σταφύλια; λέγει τις.
σκευήν γεωγραφικών πινάκων διά ξύλων απαιτείται
— Μπά ! καθόλου, άπαντά ό Άγαθόπουλος. Έ ν
καί νους ανεπτυγμένος, καί παίδευσίς τις, προ; δέ καί Ι μεΐς τά εϊχαμεν 'ς τόν τόπο μας πρό πέντε μηνών.
υπομονή καί έγκαρτέρησις πρός συντέλεσιν Ιργου κο
πιώδους, όπερ προϋποτίθησι σκοπόν ώρ-.σμένον επι
— Πώς σοΰ φαίνεται ή κόρη τοϋ Π. ;
στημονικόν · είκάζουσι δ’ ότι έποιήθησαν οι πίνακες
— Δεν είξεύρω. ' Εγώ τήν βλέπω πάντοτε έν
εκείνοι οϋχί Οπό Έσκιμώων, ά λ λ ’ ΰπό Ευρωπαίου τί
μέθη.
νος ναυαγού, μετέχοντος ίσως τινό; τών πρός έξε— Τ ί ; μεθά ;
ρεΰνησιν του Βορείου Πόλου άποτυχουσών επιστημο
— Αύτή οχι, εγώ.
νικών αποστολών. Ά λ λ ’ ή σχεδίασις καί -χάραξις
γ.ωγραφικών πινάκων ύπό άγριων ούδέν ένέχει τό άΔ ι κ α σ τ ή ς . Ή γυναίκα σου σε κατηγορεί, οτι
πίΟανον· πολλοί τών εις έξερεύνησιν τών αρκτικών
ήθέλησες νά τήν δηλητηρίασης μέ αρσενικόν.
-χωρών πλειισάντων άφηγοδνται, οτι γέροντες Έ -κ ιΚ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς . Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε,
μώοι, προκαλούμενοι ύπ’ αύτών έχάρασσον προχείρως
νά διατάξετε νά γείνη άμέσω; νεκροψία, διά νά άποέπί τοϋ πάγου τό περίγραμμα τών παραλίων, οπερ
ώς δι ακριδοΰςκατόπιν επιστημονικής παρατηρήσεως δειχθή ή άθωότης μου.
έβεβαιοΰτο μικρόν άπεΤχε τοϋ πραγματικού. Ή έμπει-/\λ λ λ λ λ /\''Έ ν

Ά β ή ν α ις, εκ τοϋ τυιτογραρείου τών Κ αταστημ άτων A\B£TU
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