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Γ'.
Περχτωθένεος τού γεύματος άφώνως σχεδόν,
μετεβησαν είς τό Ιντευκτήριον, όπερ ήτο εύρεϊχ
;ίθουσα εξ ε'χουσα παράθυρα. Ό Ιατρός έκάθηΟεν παρά την εστίαν εν τινι μεγάλω βυρσίνω ά νακλίντρφ. Ή Κ άζα έκάθησε παρά τούς πόδας
■του, επί μικρού ύποποδίου, εν ώ δ Έρια. συνεσταλ[αένος καί αμήχανων έπλησίασεν εις εν παράθυ
ρου, ώσεί ήθελε νά κρυφθή ¿πίσω τοϋ παραπε
τάσματος. Ά λ λ ' δ ιατρός δέν τ ω άφήκε καιρόν.
— Έ λ α έδώ νά ζεσταθής, παιδί μου, άνεαραξε, καί είπέ μας πώς σοϋ φαίνεται ή Σ τ ο χόλμη.
— Οί δρόμ,οι εινε πολύ σκοτεινοί, πολύ στενοί
καί τά σπίτια πολύ υψηλά, εϊπεν δ Έρικ.
— 1νάπως υψηλότερα παρά εις την Νορόην,
ι βέβαια, άπεκρίθη γελών δ ιατρός.
— Εμποδίζουν νά βλέπωμεν τά άστρα, έξηκολούθησε τό παιδίον.
— Διότι έδώ είνε ή αριστοκρατική συνοικία,
απήντησεν ή Κ ά ζα , πχροξυνθεϊσα ύπό των κρί
σεων τούτων. Ά μ α πέραση κανείς τά γεφύρια
θά εύρη δρόμους πλατείς όσον θέλει.
— Τούς είδα όταν ήρχόμεθα άπό τόν σταθ[ |*θν τοϋ σιδηροδρόμου· ά λ λ ’ οί πλέον μ,εγχλείτεροι εΐνε στενότεροι άπό τόν δρόμ.ον τής ακρο
γιαλιάς τής Νορόης, άνταπήντησεν δ “Ερικ.
— Ώ ! . . . εϊπεν δ ιατρός, ¡μήπως ¡μάς έπιασεν άπό τώρα ή νοσταλγία;
— "Οχι, άπεκρίθη έντόνως δ Έ ρικ, σάς χρεω
θ ώ τόσον ¡μεγάλην ευγνωμοσύνην ώστε οΰτε
στιγαήν έπέρασεν άπό τόν νούν ¡μου νά ¡μετανοήσω
ρ·; διατί ήλθα. Ά λ λ ά ¡μ’ ¿ρωτήσατε ποιαν ιδέαν
. ε·χω περί τής Στοκόλαης καί σάς τήν είπα.
— Ποιός είξεϋρει τί ελεεινό παληοχωριό θά είνε
Τ< Νορόη; έξηκολούθησεν ή Κ άζα.
— Παληοχωριό! άπήντησεν δ "Ερικ ¡μετ’ άγανακτήσεως. Αυτό τό πράγμα ¡μόνον όποιος δεν
^ ^Χει ¡μάτια νά ίδή, είμπορεί νά τό είπή ψρ',χεν
Κάζα ! Νά ¿βλέπατε ¡μιά φορά τήν ζώνην τού
γρανίτη πού κάιμνουν τριγύρω εις τό λιυ.ανάκι
τομ.οε κα’—
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¡μας οί βράχοι καί τά βουνά ¡μας, νά ¿βλέπατε
τ ά δάση των ελατών ¡μας πού φαίνονται κατά—
¡μαύρα!.. Καί πέραν, τήν θάλασσαν, άλλοτε νά
βογκά άγριερ.ένηκαί άλλοτε νά ςχπλόνετκι ήμερη. Καί τούς γλάρους νά πετούν καί χάνονται
¡μκκρυά κ’ έπειτα πάλιν νά επιστρέφουν καί νά σάς
έγγίζουν ¡μέ τές φτερούγες των 1 .. Ώ · όλα αύτά
είνε πολύ εύμορφα, πολύ εύμορφώτερα άπό τήν
Στοκόλ(μην !
— Δεν εννοώ την τοποθεσίαν, έννοώ τά σπίτια,
εϊπεν ή Κ ά ζα . Αύτά βέβαια θά είνε έλεειναί
καλύβαι.
— Καλύβαι πτωχικαί, όπου έγεννήθη δ π α 
τήρ σου, δ πάππος σου, όπως κ' εγώ, κόρη ¡μου,
άπεκρίθη σοβαρώς δ ιατρός.
Ή Κ ά ζα ήρυθρίασε καί έσίγησε.
— Είνε ξύλινα σπιτάκια, έξηκολούθησεν ό
Έ ρικ, άλλά κάρ,νουν πολύ καλά την δουλειά
των ! . . Συχνά, τό βράδυ, έν ψ δ πατέρας έδιόρθονε τά δίκτυά του, καί ή ¡μητέρα ενεθε ¡με
τήν άνέ[μην της, έκαθήμεθα καί οί τρεις ¡μας εις
έ’να ¡μικρόν κάθισμά, δ Όθω.ν, ή Β άνδα καί εγώ,
καί δ ¡μεγάλος σκύλος ¡μας δ Κ λάκς ¿¡μπρος ¡μας
καί έτραγουδούσχ|μεν όλοι ¡μαζί τάς παλαιάς
σάγχας, έν ώ έβλέπαμεν τάς σκιάς, πού έπάιζαν
εις τόν τοίχον. Καί όταν δ άέρας ¿σφύριζε ε’ ξω
καί όλοι οί ψαράδες είχαν έπιστρέψη, τί ίοραία
¡μάς έφαίνετο ή ζέστη τοϋ ¡μικροϋ σπιτιού μ.ας !
“Η[μεθα πολύ καλ.λίτερα έκεϊ παρά εις εν τόσον
ώραίον δωμάτιον ώσάν αύτό έδ ώ .
— Δεν είνε τούτο τό ώραιότερον δωμάτιόν
μας, είπεν ή Κ ά ζα μετ' άλαζονείας. Ν ά ίδής
μιά φορά τήν μεγάλην αίθουσαν κ’ ε”πειτχ νά
είπής ! . .
— Ά λ λ ά ε'δώ πέρα είνε τόσα βιβλία ! , . ά 
πήντησεν ό Έ ρικ . ’Ακόμη περισσότερα εχει ή
αίθουσα καί είνε καλλίτερα ;
— Βιβλία
.ποιος σοϋ λέγει διά β ιβ λ ία ;..
Νά ίδής βελούδινους καναπέδες, περντέδες άπό
δαντέλες, ώρολόγιον, περσικά χ α λ ι ά .. .
Ό Έ ρικ έφαίνετο ήκιστα γοητευθείς έκ τής
άπαριθμήσεως ταύτης, βλέμματα πόθου δέ ε'ρριπτε προς τήν μεγάλην δρυΐνην βιβλιοθσκην, ήτις
κχτεΐχεν ολόκληρον τοϋ μεγάλου εκείνου δ ω μ α 
τίου πλευράν.
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— "Αν θέλης εξέτασε άπό πλησίον τα βιβλία
και πάρε όποιο σου αρέσει είπεν ό Ιατρός.
Ο Έ ρικ ιϊεν άνέμεινε να τφ έπαναληφθή ή
άδεια αότη. Έ κλέξας τόμον τινα έκάΟησεν εις
γωνίαν καλώς φωτιζομένην καί έβυθίσθη μ ετ’
ολίγον εις την άνάγνωσιν. Μόλις δέ ένόησε την
έλευσιν δύο κυρίων, πιστών φίλων τοϋ ιατρού
Σβαρυεγκρόνα, οϊτινες ηρχοντο σχεδόν καθ' έσπέραν όπως παίξωσιν ούίστ.
Π ρώτο; ήλθεν ό καθηγητής Χ όστετ, ύψηλός
γέρων ψυχρός καί μεγαλοπρεπής τούς τρόπους,
έκφράσας λίαν άκαδημαϊκώ; εις τον ιατρόν τήν
εύχαρίστησίν του έπί τη έλεύσει του. Μόλις έκαθέσθη εις έ'δραν, ήτις έκ τής μακράς χρήσεως
είχεν έπονομκσθή « έ δ ρ α του καθηγητοϋ », ή κούσθη έντονο; κωδωνισμός.
— Ό Βρέδεζορδ! είπον ταυτοχρόνως οί δύο
φίλοι.
Άνοιχθείσης μ,ετ' ολίγον τής θύρας έφάνη
βραχύ; καί λεπτοφυή; χνήρ, δστις είσορμήσας
ώς ριπή ανέμου, έσφιγξε τ α ; δύο χεΐρκς τού ία
τροϋ, έφίλησεν έπί τοϋ μετώπου τήν Κάζαν
διήμειψε φιλικόν χαιρετισμόν με τα τοϋ καΟηγη
τοϋ καί περιήγαγε κύκλω σπινΟηροβόλους, ώ ;
μυός, οφθαλμούς.
Τ ίτο ό δικηγόρο; Βρέδεζορδ, εί; των επιφα
νέστατων νομικών τής Στοκόλμης.
— Ά ! τί βλέπω έκεϊ, εΐπεν αΐφνης ίδών τόν
Έ ρ ικ ... Θ α είνε χωρίς άλλο κανείς μικρός ψαρά;
τής μουρούνας ή ναυτόπουλου τοϋ Βέργκεν.. .
καί διαβάζει τόν Γίββωνα εις τό αγγλικόν. . .
έξηκολούΟησεν έξακριβώσα; δι’ ένός βλέμματος
όποιον ήτο τό τόσον άπλήστως ύπό τοϋ μικοοϋ
χωρικού άναγινωσκόμενον βιβλίον·— Σ ’ ευχαριστεί
αύ-Λ τό βιβλίον, αγόρι μου, καί τό άναγινώσκεις
με τόσην προσοχήν ; ήρώτησε.
— Ναι, κύριε· ήθελα να τό αναγνώσω πρό
πολλοϋ αύτο το έργον, είνε ό πρώτος τόμος τής
Παρακμής τής 'Ρωμαϊκής ανςοκρατορίας, άπεκρίθη άφελώς ό Έρικ.
— Δ ιάβολε! άνέκρκξεν ό δικηγόρος, φαίνεται
ότι τά ναυτόπουλα τοϋ Βέργκεν αγαπούν τάς
σπουδαίας μ ε λ ε τ ά ς !.. ’Α λλά είσαι πραγματικώς
απο το Βέργκεν ; έξηκολούθησε μ ετ’ ολίγον.
— Είμαι άπό τήν Νορόην, ή όποια δέν είνε
μακράν, άπεκρίθη ό ’’Ερικ.
— Ά ! Καί οί άνθρωποι εις τήν Νορόην έχουν
έν γένει τόσον μαύρα τα "μάτια καί τά μαλλιά
των όπως σύ ;
— Ό χ ι, κύριε, ό αδελφός μου, ή αδελφή
μ.ου, καί ολοι οί άλλοι είνε ξανθοί, όπως ή δε
σποινίς Κ άζα, εΐπεν ό Έρικ. Α λλά δέν φορούν
ένδύματα ώσάν τά ίδικά της, προσείπε μειδιώ/,
δι’ αυτό δεν τής ομοιάζουν διόλου.
— Αύτδ εννοείται, εΐπεν ό Βρέδεζορδ. "Π δε
σποινίς Κ άζα είνε προϊόν τοϋ πολιτισμού. ’Εκεί

κ άτω επικρατεί ή φύσις, ή όποια ώς μόνον στο
λισμόν της έχει τήν απλότητα όπως λέγει καί
ό ποιητής. Καί τί έρχεσαι νά κάμης εις τήν
Στοκόλμην, παιδί μου ; άν δέν είνε αδιακρισία να
έρωτήσω. .

σθυυία του λοιπόν έξεδηλοϋτο διά τραχυτάτων
παρατηρήσεων πρός τόν καθηγητήν, πρός τόν
δικηγόρον καί πρός αυτόν έτι τόν νεκρόν, οτε το
φανταστικόν τούτο πρόσωπο·/ δέν είχε τά άπαιτούμενα ίτο ν, άτινα ό ιατρός ήλπιζε νά εύρη
αϋτό.
Ά λ λ ’ ό καθηγητής παρέμενεν ατάραχος, δ δέ
δικηγόρος άντετόξευεν αστειότητας εις τάς πι

— Ό κύριο; ιατρός
έχει
τήν καλοσύ
νην νά μέ βάλν) εις εκπαιδευτήριου, είπεν ό
“Ερικ.

εί;

— “Λ ! ά ! . . είπεν δ δικηγόρος τύψας τήν κα
πνοθήκην του διά τού άκρου τών δακτύλων του.
Κ αί τό οξύ αύτοϋ βλέμμα έφαίνετο έρωτών
τον ιατρόν περί τοϋ ζωντανού τούτου προβλήμ.ατος. Ά λ λ ’ έκ σημείου σχεδόν άδιοράτου ε’νόησεν ότι έπρεπε ν' άναβάλη τήν έξέτασιν καί
μετέβαλεν αμέσως τό θέμα τοϋ λόγου.
Οί τρείς φίλοι συνωμίλησαν περί τής αύλής,
τής πόλεως, περί πάντων όσα είχαν συμβή έν τξ
κοινωνία τής Στοκόλμης άπό τής άνχχωρήσεω;
τοϋ ίατροϋ. Έ π ειτα ή κυρία Κρέτα ήνοιξε τήν
τράπεζαν τοϋ παιγνίου καί ήτοίμασε τά χαρτία.
Παρευθύς δ ’ έπήλθε σιωπή τών τριών φίλων βυθισθέντων εί; τους συνδυασμού; τοϋ ούίστ.

κρά; τοϋ ίατροϋ μομφάς.

Ο ιατρός είχε τήν άθώαν άξίωσιν ότι ήτο λίαν
δυνατός εί; τό πχίγνιον τούτο, καί τήν ήττον
άθώαν άξίωσιν νά δεικνύηται αμείλικτος πρός τά
σφάλματα τών αντιπάλων του. Κατειρωνεύετο
αυτών ότε έκέρδιζεν έκ τών σφαλμάτων τούτων
ή έβλασφήμει όταν έχανεν· έλάμβανε προσέτι,
μ.εθ έκαστον ροΐψπερ τήν εύχαοίστησιν νά έξηγή εις τόν χάνοντα όποιον σφάλμα διέπραξε,
όποιον παιγνιόχαρτου έπρεπε νά παίξη μετά τοιαύτην_γα/5Γωσιά)' καί ποιαν φυγήν έπρεπε νά προπαρασκευάση μετά τήν άλλην. Τούτο είνε έλάττω μ α σύνηθες εί; τού; πχίκτας τού ούίστ, ουδό
λως βέβαιοι; ευχάριστου όταν μεταβαλλόμενου εί;
μονομανίαν τυραννή καθ’ έκάστην τά αύτά
θύματα.
Ευτυχώς, ό ιατρός είχε συμπαίκτορας τού;
φίλους τούτους οϊτινες τόν άφώπλιζον πάντοτε,
δ μέν καθηγητής διά τής άναλλοιώτου άταραξίας του, δ δέ δικηγόρος διά τοϋ ήρέμου σκεπτι
κισμού του.
— Έ χ ετε δίκαιον, έλεγε σοβαρώς δ πρώτο;,
άπαντών εις τάς δριμυτάτας μομφάς του.
— Φίλε μου Σβαρυεγκρόνα, είξεύρετε κάλλι*
στα ότι χάνετε άνωφελώς τόν κόπον σας νά μέ
μαλώνετε ! έλεγε γελών δ Βρέδεζορδ. Εις ολην
μου τήν ζωήν θά κάμνω εις τό ούίστ τά χονδρο
ειδέστερα λάθη καί τό χειρότερον είνε ότι ποτέ
μου δέν θά μετανοήσω.
Τί νά τούς κάμη τούς άδιορθώτους εκείνους;
Ό ιατρός έβλεπε·/ ότι ήτο άνάγκη νά παύση τάς
κατακρίσεις του, άλ λά μετά έν τέταρτον έπανελάμβανεν αύτάς διότι καί ούτος ήτο ίπίση;
αδιόρθωτο;.
Κ α τά τύχην έχασε τήν έσπέρκν έκείνην.ΊΙ δυ-
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καί τών τόσων έμφαντικών εθνογραφικών χαρα
κτηριστικών τοϋ Ερικ.
— Τώρα κατέχετε πάντα τά στοιχεία τοϋ προ
βλήματος δποΐον έτέθη καί πρός έμέ,έξηκολούθησε.
Σπεύδε.) δέ νά σάς εΐπω ότι δ βαθμός τής δια
νοητικής άναπτύξεως τού παιδιού όσον εξαιρετικός
καί άν είνε, είνε δευτερεύον φαινόμενου, οφειϋ,ό(
μενον καί εις τήν έπενέργειαν τοϋ Μαλαρίου, ε
πομένως δέν πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν. Αϋτη ή
εξαιρετική μάθησις τοϋ παιδιού μέ παρεκίνησε
| νά έξετάσω περί αύτοϋ. Ά λ λ ’ ουσιαστικούς ού| δεμίαν έχει σημασίαν εις τό ζήτημα τό δποίον
διατυπώ ώ ς έξής : «Πόθεν ήρχετο τό παιδίον;
Πού πρέπει νά διευθύνωμεν τάς έρεύνας μας πρός
άνεύρεσιν τής οικογένειας του ;
Τάληθή στοιχεία τοϋ προβλήματος, τά μ.όνα
άτινα δύνανται νά μάς όδηγήσουν εις τήν λύ
σιν είνε :
« Ί ) Τ ά φυσικά τεκμήρια τής καταγωγής τοϋ
παιδιού.

— Διατί θέλετε νά μ εταβάλω μ,έθοδον, άφ
οΰ κερδίζω παίζων άσχημα έν ω σείς χάνετε
παίζων θαυμάσια ; ε”λεγεν εις τον ιατρόν.
Παρήλθεν οδτω ή ώρα μέχρι τής δέκατης.
Ή Κ άζα παρεσκεύασε τό τέϊον εις περικομψον
χάλκινου σαμοΰίρ καί παρέθηκεν αύτό μετά
πολλής χάριτος, μεθ’ ό άπήλθεν άθορύβως. Μετά
μικρόν ή κυρία Κρέτα έκάλεσε τόν Έ ρικ καί
ώδήγησεν αύτόν εις τό προορισθεν διαίτημά
του, όπερ ήτο προσήλιου καί καθάριου δωμάτιον
έπί τοϋ δευτέρου ορόφου τής οικίας, ουτω δ οί
τρείς φίλοι εύρέθησαν μόνοι.
— Θά μάς είπήτε τέλος πάντων πόΐοςείνεαύτος
δ μικρός ψαράς τής Νορόης,δ όποιος άναγινώσκει
τόν Γίββωνα εις τό πρωτότυπον; ήρώτησε τοτε
δ Βρέδεζορδ, θέτων σάκχαριν εις τόν δεύτερον
κυαθίσκον τού τείου του. “Η είνε μυστικόν και
ί
δέν πρέπει νά τό μάθωμεν ;
— Είνε μυστικόν, άλλα εις σάς θά είπώ ευχαρί
στως τήν ιστορίαν τού “ Ερικ άν μούύπόσχεσθε ότι
δέν θά κάμετε απολύτως χρήσιν αύτής, άπεκρίθη
δ Σβαρυεγκρόνα.
— Καλά τό έλεγα εγώ οτι κάποιαν ιστορίαν Οά
έχη αύτός δ μικρός ψαράς! άνέκραξεν δ δικηγό
ρο’;, εξαπλωθείς άνέτως εί; τήν έδραν αύτοϋ. Λέ
γετε, άγαπητέ φίλε, καί σου ύποσχόμεθα αυστη
ρά·/ έχεμυθίαν ! . . . "Ομολογώ ότι δ μικρός αύ
τός ήρχισε νά μέ 'ζα λίζη ώ ς πρόβλημα δύσλυτον.
— ' Καί πράγματι, ζωντανόν πρόβλημα είνε,
ύπέλαβεν δ ιατρός, κολακευθεις υπο τής περιερ—
γίας τού φίλου του— πρόβλημα τοϋ δποίου τολμώ
νά ελπίσω ότι εύρηκα τέλος τήν λύσιν. Θά σάς
άνακοινώσω ολα τά δεδομενα, εις υμάς δ α π εκειται νά μοι είπητε άν τό συμπέρασμά σας εί
νε όμοιου πρός τό ίδικόν μου.
Ό Σβαρυεγκρόνα έστηρίχθη εις τήν μεγάλην
φαγεντιανήν θερμάστραν, άρχισα; όέ άφ ου ση
μείου έπελήφθημεν τής παρούσης διηγήσεως
διηγήθη πώς ένεποίησεν εις αύτον εντύπωσιν δ
Έρικ έν τ ώ σχολείω τής Νορόης καί πώς έκ τού
του δρμηθείς εζήτησε πληροφορίας περί τοϋ παι
διού. Είπε τί είχε μάθη παρά τοϋ Μαλαρίουκαί
τοϋ Έρσεβον ούδέν Λαραλιπών, διηγήθη τ ά κα
τά τό σωσίβιου τής Κυνθίας, ώμίλησε περί τών
ενδυμάτων άτινα είχε δείξη πρό; αύτον ή Κ α τρίνα, περί τών άρκτικών γραμμάτων τών σπχργάνων,τοϋ κοραλίνου άθύρματο;, τού έμβληματος,

« 2 ) Τό όνομα ΚυνθΙα τό δποΐον ήτο γεγραμμένον έπί τοϋ σοισιβίου.
«"Ως πρός τό πρώτον ζήτημα ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμ.φιβολία· τό παιδίον είνε κελ
τικής καταγωγής-παρουσιάζει μάλιστα τον κελ
τικόν τύπον έν ολη αύτοϋ τή καλλονή καί γνησιότητι.
α’Ά ς έλθωμεν είςτό δεύτερον ζήτημα· Κνν ■
«01α είνε, εξάπαντος, τό όνομα τοϋ πλοίου, εις
βτό δποίον ανήκε τό σωσίβιου. Τό όνομ.α τούτο
« δυνατόν νά είνε γερμανικού πλοίου ή άγγλικοϋ.
« Ά λ λ ά δέν ήτο γεγραμμένονμέ γοτθικούς χαρα«κτή ρας.Τ ό πλοίο·/ λοιπόν ήτο αγγλικόν, ή μάλ«λον άγγλοσαξωνικόν, διά νά εΐμεθα άκριβέστεροι.
Τ ά πάντα έπιβεβαιοϋσιν άλλως τε την ύπόθεσιν τα ύ τη ν διότι μόνον άγγλικόν πλοίο·/ μ εταβαΐνον εις Ίνβερνές ή εις ’Ορκάδας ή έπιστρέφον αύτόθεν ήτο δυνατόν νά έξοκείλη εις τας
άκτάς τής Νορόης έν καιρώ τρικυμίας. Καί μη
λησμονήτε ότι τό μικρόν ζών ναυάγιον δέν πρέ
πει νά έπλευσεν έπί μακρόν, άφοϋ ήδυνήθη ν
άντιστή εις τήν νηστείαν καί τούς κινδύνους τοϋ
παραδόξου ταξειδίου το υ ! . . . Τούτων λοιπον
οΰτω τεθέντων, ποιον συμπέρασμα έςάγετε, α
γαπητοί μου φίλοι ;
Ούτε δ καθηγητής ούτε δ δικηγόρος ένόμισχν
εύκαιρον νά έκστομίσωσι λέξιν.
_
Τό συμπέρασμα δέν τό βλέπετε άναμφιβόλως, έξηκολούΟησεν δ ιατρός μέ τόνον ύπεμφαίνοντα θρίαρ.βον. “ Ισως μάλιστα νομίζετε ότι διαβλέπετε άντίφασιν μεταξύ τών
δύο τούτο/ν στοιχείων ' ένός παιδιού κελτι
| κής καταγω γής, καί ένός πλοίου φέροντΟς^άγγλοσαξωνικόν όνομα. Άπλούστατον τούτου αίτιον
είνε οτι λησμονείτε μίαν κυριωτάτην περίπτωσιν, τήν ϋπαρξιν έν Μεγάλη Βρετανία λαού κελ*
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τικής φυλής, τήν όπαρξιν τ η ; ’Ιρλανδίας! · · · ] κά τής κελτικής φυλής ; Αύτό ήδυνήθητε νά τό
Ο ύ δ’ εγώ τό είχα σκεφθή κ α τ’ α ρ γ ά ;, και ώ ς | κρίνετε καί μόνος σας, καί έμείνατε έκπληκτος
ε’κ τούτου επ’ ολίγον δέν ήδυνήθην νά μ,αντεύ- | άπό τήν μορφήν τού μικρού άλιέως, όπως τόν
σω εΰκρινώ; την λύσιν του προβλήματος. Του
λέγετε, πριν έγώ ανοίξω τό στόμα μ.ου καί είπο)
λοιπού ή λ,όσες αύτη εϊνε αναμφισβήτητος : το
λέξιν. Συμ.περαίνω λοιπόν ότι μόνον έκτακτος
παιδίον είνε ιρλανδικής κ α τα γ ω γ ή ς! Δεν είσΟε
κακή πίστις απαιτείται διά νά μή ταχ θήσύμφωνος, Χ ό σ τετ ;
τε μ.έ τήν γνώμην μου καί μήν ομολογήσετε μ α 
Τό πράγμα όπερ ήκιστα πάντων ήγάπα εν
ζί μου ο τ ιτ ό παιδίον ανήκει άφεύκτως εις ίρλαν
τ ω κόσμια ύ καθηγητής ήτο τό έκφερειν έπί όίουδικήν οικογένειαν !
δήποτε θέματος θετικήν τινα γνώμην. Πρέπει εν
— Κακή πίστις είνε κάπως χονδρόν, άπήντητούτοις νά όμολογήσωμεν ότι έν τή παρούση
σεν ό Βρέδεζορδ. "Αν ή λέξις αποτείνεται εις έμέ,
περιστάσει πάσα γνώμη ητο πρόωρος. Ήρκέσθη , αναγκάζομαι νά σάς έπαναλάβω οτε δέν έξεστόλοιπόν να σείση την κεφαλ.ήν του καί νά είπη [ μισα άκόμη τήν έλαχίστην γνώμην.
ύπεκφεύγων τό ζήτημα*
— Ό χ ι, άλλά δεικνύετε αρκετά ότι δέν π α — Είνε αναμφισβήτητου ότι οϊ 'Ιρλανδοί ά ραδέχεσθε τήν ίδικήν μου !
νήκουσιν εις τόν κελτικόν κλάδον τής άρείας
— Νομίζω ότι είνε δικαίωμά μου ! . . .
φυλής.
— Τότε πρέπει νά προβάλετε τ ά έπιχειρήΉ άπάντησις αότη δεν ήτο βεβαίως έκ των
μ.ατα διά τών όποιων υποστηρίζετε τήν γνώάφορισμών, οϋς δικαιούται τις νά μεμφθή επί
μ.ην σαε !
ύπερβολική τόλμη.
— Ποιος σάς είπε ότι έχω γνώμην ;
Α λ λ ’ ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα δέν άπήτησε
— Τότε λοιπόν μέ άντιπολιτεύεσθε έκ συστή
περισσότερον άνευρων έν αύτη την πλήρη έπιβεματος άπλώς μ.όνον διά νά μέ άντικρούετε εις
βαίωσιν τής θεωρίας του.
όλα οποις καί εις τό οΰιστ.
— Λοιπόν καί σεις συμφωνείτε ! άνέκραξεν μετά \
— Ά π α τά σ θ ε. Ούτε άπό τόν νούν μου έπέζέσεως. Ά φ ’ οΰ οί ’ Ιρλανδοί είνε Κέλται, καί τό
ρασε τοιαύτη σκέψις* άπήντησεν ό δικηγόρος.
παιδίον εχει όλα τά χαρακτηριστικά τής κελτι
Τούτο μ.όνον σκέπτομαι, οτι ό συλλογισμός σας
κής φυλής, ή δέ Κ υνΟία ήτο άγγλοσαζωνικόν
δέν μ,ού φαίνεται αναντίρρητος !
πλοίου, μοί φαίνεται οτι κατέχομεν τόν αναγ
— Καί δ ια τί, σάς π αρακ αλώ ; δέν μοΰ λ,έκαίου μίτον όπως άνεύρωμεν τήν οικογένειαν τού
γετε τό διατί ; είμαι περίεργος νά τό μάθω !.
δυστυχούς μικρού ναυαγού. Εις τήν Μεγάλην
— Δέν είνε εύκολσν νά σάς τό είπω μέ ολί
Βρετανίαν πρέπει νά
τήν άναζητήσωμεν ·
γ α ; λέξεις. Ιδού, σημαίνει ή ένδεκ ά τη .. . ’Αντί
γνωστοποιήσεις τινες εις τούς Καιρούς τού Λον
πάσης άλλης συζητήσεως σάς προτείνω έν στοί
δίνου θ’ άρκέσωσι νομίζω νά μάς όδηγήσωσιν επί
χημα: Στοιχηματίζετε τόν ΙΙλίνιόν σας τού Ά λ τ ά ίχνη των ! . . .
δου Μανςυτίου κατά τού Κοϊντιλιανού μου τής
Ό ιατρός έμ.ελλεν άναμφιβόλως ν' άναπτύξη τό
πρώτης έν Βενετία έκδόσεως οτι έμαντεύσατε ορ
περί των ερευνών τούτων σχέδιόν του,ότε παρεθούς καί οτι τό παιδίον είνε ιρλανδικής κ α τ α τήρησε τήν πείσμονα σιγήν ήν έτήρει ό δικηγό
ΥωΥ
« .
ρος καί τό ελαφρώς ειρωνικόν βλέμμα μεΟ’ ου έ— Είςεύρετε ότι δέν μου άρέσουν τά στοιχήφαίνετο άποδεχόμενος τό συμπέρασμά του.
μ.ατα, είπεν ό ιατρός, καταπραϋνθείς τέλος ύπό
— "Αν δέν συμφωνήτε μέ τήν γνώμην μου,
τής άναλλ,οιώτου έκίίνης ήρεμ,ίας. Ά λ λ ά θά αι
Βρέδεζορδ, πρέπει νά μοί τό είπήτε. Είςεύρετε
σθανθώ τόσην εύχαρίστησιν νά σάς αποδείξω ότι
πολύ καλά, ότι δέν με πτοεί ή συζήτησες!
δέν είςεύρετε τί λέγετε ώστε δέχομ,αι τό στοί— Δέν είπα τίποτε ! άπεκρίθη ό Βρέδεζορδ.
χη|Αα·
,
.
.
.
Ό Χ όστετ είνε μάρτυς οτι δέν είπα τίποτε.
— Λοιπόν, σύμφωνοι.. . . Πόσον καιρόν χρειά— Ό χ ι, άλλά βλέπω κάλλιστα ότι δέν συμζεσθε διά τάς ερεύνα; σας ;
μερίζεσθε τήν γνώμην μ ο υ !. . . Καί ήθελα νά εί— Μήνές τινες θ' άρκέσουν ελπίζω* άλλ.ά συξεύρω τό διατί, είπεν ό ιατρός καταληφθείς ύπό
νεφώνησα δύο έτη μέ τόν 'Έρσεβον διά νά είμαι
τή ς φιλονείκου μανίας ήν είχεν έξεγείρη έν αΰτώ
βέβαιος περί τής έπιτυχίας.
ή είςτό παιγνίδιον απώλεια. Κυνθία είνε αγγλι
— "Εστω, κ’ έγώ σάς παραχωρώ δύο έτη* ό
κόν όνομ-α ή δέν είνε ; προσεϊπεν όργίλως. Είνε,
Χ όστετ θά μάς χρησιμεύσει ώς κριτής. Εννοώ δέ
διότι δέν ήτο γεγραμμένον μέ γοτθικά γράμμα
νά μή κρατήσωμεν καμμίαν μνησικακίαν.
τα , τά οποία θά έδήλουν γερμανικόν πλοίον. . .
— Αύτο εννοείται* άπεκρίθη ό ιατρός* άλλά
Οί 'Ιρλανδοί είνε Κέλται ; Βεβαίως. Πρό όλί- ( βλέπω τόν Κοϊντιλιανόν σας κινδυνεύοντα μ εγ ά γου ήκούσατε άνδρα άρμοδιώτατον όποιος ό δια
λως νά έΤ.θη εις έντάμωσιν τού Πλινίου μου.
πρεπής φίλος μ.ας Χ όστετ νά τό έπικυροϊ ένώπιόν
θλίψας δέ τάς χεϊρας τών δύο φίλ.ων προέσ α ς !. . .Τ ό παιδίον έχει όλα τά χαρακτηριστι
πεμ.ψεν αυτούς μέχρι τής θύρας.

Ε’
I Α ί δεκατρείς ήρέραι τών Χριστουγέννων.

ρίζουσα εις αύτόν τά στοιχεία τών βιομ.ηχανικών τεχνών, άνευ τών όποιων τά κάλ.λιστα τών
μαθημάτων δύνανταινά μείνωσιν έπί μακρόννε

■Ά π ό τής επαύριον ό νέος βίος τού Έρικ άνέλακρόν γρά μ μ α.
|ξι τήν τακτικήν αύτού πορείαν. Ό ιατρός ΣβαII πληθύς καί ή ποικιλία τών σπουδών τού
1 ρυεγκρόνα, άφ’ ού ενέδυσε παρά τινι £άπτη τόν
των ού μόνον δέν κατεπόνουν τόν έγκέφαλον τού
μικρόν χωρικόν ώς παιδίον τών πόλεων, ώ δήγη “Ερικ άλλ’ έπερρυίνυον αύτόν τ ά μάλιστα. Ά λ 
I' σεν αύτόν εις τόν διευθυντήν ένός τών άριστων
λως τε τό γυμ.ναστήριον καθίστα άκμαϊον τό
: εκπαιδευτηρίων τής Στοκόλμης. Τό έκπαιδευσώμα μετά τήν έπίρρωσιν τού πνεύματος, έν τώ
| τήοιον τούτο αναλογούν πρός γυμνάσιου ήτο έκ
γυμναστήριο» δέ όπως καί έπί τών βάθρων τής
ητ τών καλουμένοιν έν Σουηδία «Χόγκοε έλέμαν- σχολής έπρώτευεν ό Έ ρικ. Τάς ημέρας τών
& ταρ λάροβεκ», έν οίς διδάσκονται αί άρχαΐαι καί
διακοπών μετέβαινε καί έθεάτο τήν θάλασσαν
[ νεώτεραι γλώσσαι, αί στοιχειώδεις έπιστήμαι,καί ί ήν ή γάπ α μεθ’ υϊικής στοργής, συνδιαλεγόμενος
Εί πάσαι αί άπαραίτητοι προπαρασκευαστικά! γνώμετά τών ναυτών, καί τών άλιέων, βοηθών αυ
Ε σεις διά τήν άνωτέραν πανεπιστημ.ιακήν παίδευτού; ένίοτε καί κομίζων οϊκαδε ΙχΟύν τινα δν ευ
σιν. Ως έν Γερμανία καί Ιταλία οί μαθηταί παν
χαρίστως άπεδέχετο ή κυρία Κρέτα.
ί τες είνε εξωτερικοί. Εκείνοι δέ ών ή οικογένεια
Ή άγαθή γυνή ήγάπησε μ ετ’ αληθούς στορ
ί δέν διαμένει έν τή πόλει οίκούσι καί διαιτώνται
γής τό παιδίον. Ό Έ ρικ ήτο τόσον πράος, τό
*: παρά τοϊς καθηγηταίς ή κηδεμόσιν αύτών. Τά
σον εύγενής καί φιλόφρων φύσει,τόσον φιλομαθής
I δίδακτρα είνε έλάχιστα, οί δέ ι/.ή εύπορούντες
άμαδέ καί τ.σον γενναίος τήν καρδίαν, ώστε εΐλ¡.-απαλλάσσονται αύτών. Έ καστον τών έκπαιδευκυεν άκ αταμ αχή τως πάντων τήν αγάπην. Με
ί τηρίων τούτων έχει το γυμναστήριου του, οότω
τά όκτώ ημέρας είχε γίνη ό εύνοούμενος τού
δ ’ ή σωματική άνάπτυξις βαίνει παραλ.λήλως ί
Βρέδεζορδ καί τού καθηγητού Χ όστετ, ώς ήτο
Γ πρός τήν διανοητικήν.
ήδη τού ιατρού Σβαρυεγκρόνα. Μόνον ή Κ άζα
Ό Έ ρικ ευθύς άμ.έσως άνεδείχθη ό άριστος
δέν συνεπάθει πρός αύτόν. Είτε διότι είχεν άποΕ τής ταςεώς του. Έμάνθανε τ ά παντα εϋχερέσταλέση τήν πανίσχυρου έκείνην κυριαρχίαν, ήν είχε
[ τα, ύπελείπετο δ ' αύτώ πολύς καιρός. Έ κ τούμέχρι τής ημέρας εκείνης έν τ ω οϊκω, είτε διότι
, των άφορμήν λαβών ό ιατρός προέτεινεν εις αύε’μ.νησικάκει κατά τού “ Ερικ διά τούς σαρκασμούς,
I τόν νά χρησιμοποιή τά ς νυκτερινά; ώρας του
λίαν άνωδύνους άλλως, οϋς ή ώς πριγκιπίσσης
φοιτών εις τήν «Σλόδσκολαν» ήτοι μεγάλην βιοάγερωχία αυτής εϊχον έμπνευση εί; τόν ιατρόν,
μηχανικήν σχολήν τής Στοκόλμ.ης. ΊΙ σχολή αόέδείκνυεν έπιμόνως εις τόν νεήλυδα περιφρονητι
*β. τη ήτο είδικώς άφιερωμένη εις τήν πρακτικήν
κήν τινα ψυχρότητα, καθ’ ής ούδέν ήδύνατο νά
εφαρμογήν τών έπιστημών, εις τά πειράματα τής
κατισχύση Ευτυχώς σπανίως παρουσιάζοντο πε
Ε φυσικής καί χημείας, εις πάντα τά έν τοϊς γυμνάριστάσεις όπως δείξη τήν περιφρόνησίν τ η ; ταϋ£ σίοις θεωρητικώς μόνον διδασκόμενα. Ο Σ β α την,διότι ό “Ερικ ήτο κατά τό πλεΐστον ή έκτός
¡5 ρυεγκρόνα λίαν όρθώς εφρόνει ότι ή διδασκαλία
τού οίκου ή κατάκλειστος έν τω δω ματίω αύτού
Ε τής σχολή; ταύτης,— έφ' ή έσεμνύνετο ή Στοκαί μελετών.
! κόλμη— θά παρώρμα τό πνεύμα τού Έ ρικ εί;
Τ ά πράγματα λοιπόν έβαινον ήρέμ.α καί ό
Ε μεγαλειτέρας προόδους* άλ λά τ ά έπελθόντα ά καιρός παρήρχετο άνευ άξιοσημειώτων'γεγονότων.
• ποτελεσματα ύπερηκόντισαν κατά πολύ τάς προσ"Ας έπωφεληθώμεν αυτών όπως μετά τού ανα
Γ δοκίας του.
γνώστου διανύσωμεν διετές χρονικόν διάστημα
Π ράγματι, ό νεαρός αύτού προστατευόμενος
καί έπαναγάγωμ.εν αύτόν εις Νορόην.
' προσωκειούτο πλείστα; γνώσεις, ικανόν καθιστώΤ ά Χριστούγεννα είχον έπανέλθη ήδη τό δεύ
[ στας αύτόν νά έμβαθύνη εις τάς κυριωτάτας τών
τερον άπό τής άναχωρήσεως τού Έ ρικ. Εν πάΓ επιστημών. ’Αντί -.ών άορίστων καί επιπόλαιων
ση τή κεντρική καί βόρεια. Ευρώπη ή έορτή αϋΕ εκείνο>ν στοιχείων, άτινα διδάσκονται έν γένει
τη πανηγυρίζεται λαμπρώς κατ’ έτος. Έν Νορ
' εις τούς μαθητάς, άπεθησαύριζεν εις τάς φρένας
βηγία. ίδίω ; διαρκεϊ δεκατρείς ημέρας ύπό τήν
αύτού πληθύν ιδεών, έπηκριβωμένων, άσφαλεστάπροσωνυμίαν τρέττεν Γιού.ΐε δάγε (αί δεκα
Α
των. Ή περαιτέρω άνάπτυξις τών εξαίρετων τούτρείς ήμέραι τιδν Χριστουγέννων) καί χρησιμεύΒ
των άρχών ήτο άπλούν ζήτημα χρόνου. Τού λοιουσινώς άφορμή πρός εξαιρετικά; τέρψεις καί δ ι α 
κ
πού άκόπως, οίονεί παίζων, ήδύνατο νά έπιληφθή
σκεδάσεις. Είνε ή εποχή τών οικογενειακών συ
; πάσης άνωτέρας έπιστημονικής παεδεύσεως. Οΐαν
ναναστροφών, τών γευμάτων καί τών άρραβώνων.
ί. ευκολίαν είχε παράσχη πρός αύτόν ό Μαλάριος
Τ ά εδώδιμα άφθονούσι /.αί έν τα.ϊς μάλλον πε
. ώς πρός τήν διδασκαλίαν τών γλωσσών, τής
νιχροί; οίκίσκοις. Πανταχού επικρατεί άμέριστος
ί γεωγραφία; καί τής βοτανικής, διδάξας κατά
φιλοξενία. 'Γό Γιού.Ιε ό.Ι ήτοι ό ζύθο; τών Χρι! βάθος τάς βάσεις αύτών, τήν αυτήν παρείχε καί
ι στουγέννων ρέει άφθόνως. Έ καστος δ ’ επισκέπτης
[ ή «Σλόδσκολα» ώ ; πρός τάς έπιστήμας, γνω-
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ύποχρεούται νά πΐγ μ Ι α ? 8 ιά τού ξυλίνου ποτηριού
πνιζεν ήσύχως τήν πίπαν του, ύπ’ αντιθέτων κα
έχοντος έσφυρηλατημενχ χρυσά, αργυρά, η χαλ
τέχομε νο; αισθημάτων καί ύπό τού πόθου νά έκά κοσμήματα όπερ καί αί ήκιστα εύπορούσαι οίπανίδη τόν θετόν υιόν του καί ύπό τού φόβου μή
κογένειαι έξ άμνημονεϋτων χρόνων μεταβιβάζουσιν
δέν άπολαύση αύτόν ε’πί μακρόν.
από γενεά; εί; γενεάν— πρέπει δέ να κενώση τούτο |
Εκατοστήν ήδη φοράν ό Ό θ ω ν εϊχεν δράμη
ορθός ευχόμενο; εί; τόν οικοδεσπότην «καλήν χρο
πρός άνακάλυψιν τού αναμενομένου, δτε τέλος
νιάν.» Τ ά Χριστούγεννα τέλος λαμβάνουσιν οι
έπανήλθε κράζων :
ύπηρέται παρά των κυρίων αύτών τά καινουργή
— Μάνα, Β ά ν δ α ! θαρρώ πώς αύτός εΐνε !
ενδύματα, άτινα άποτελοϋσι συνήθως τό ούσιο»ΙΙάντες ώρμησαν εις τήν θύραν. Μακράν έπί
δέστερον μέρος τού μισθού αύτών, κατά τάς η
τής όδού τού Βέργκεν διεκρίνετο Ο ν τ ω ς μ.έλαν τι
μέρα; δέ ταύτας οί βόες, τά πρόβατα μέχρι καί
σηρ.εϊον.
( Έ π ε ια ι β ν ν ίχ ιια .)
αύτών των πτηνών τού ουρανού δικαιούνται δι- '
πλής μερίδος τροφής ή εξαιρετικών δωρεών.
-----------------■ * » ! Ο Ι ο ------------------Έ ν Νορβηγία περί ανθρώπου εί; έσχάτην ένδειαν I
διατελούντο; έθίζετα·. νά λ έ γ η τ α ι: Εΐνε τόσον
ΑΙ ΕΝ Ρ ίϊΣ Σ ΙΑ ι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
πτωχός ώστε δέν είμπορεϊ νά δώ ση οϋτε εις τά
ΑΙΡΕΣΕΙΣ
σπουργίτια τό Χριστουγεννιάτικον φαγητόν.
Έ κ τών δεκατριών τούτων ημερών εύθυμοτέIV
ρα πασών εΐνε ή παραμονή τών Χριστουγέννων.
Κ α τ’ επικρατούν ε"0ος τά παιδία άμφοτέρων τών
Ουδόλως παράδοξον, οτι ό ανερμάτιστος άν
φύλων μεταβαίνουσι καθ’ όμίλους εις τούς αγρούς,
θρωπος, ό σκεπτόμενο; καί ό ζητών τό αίτιον
φορούντχ τά «σ νιχ — σονχε» ήτοι χιονοπέδιλα
παντός πράγματος, ό άνιχνεύων την αλήθειαν
αύτών, σταμ ατώ ντα δέ πρό τών αγροτικών οί- καί τόν αληθινόν Θεόν, άποπλανάται τελευταίο·»
κίσκων άδουσιν εν χορώ τάς παλαιάς εθνικά; με
παντελώς εις τ ά νέφη ασαφούς τίνος μυστηριαλωδίας των. Λ ί ζωηραί φωναί των ηχούσα*, αί
κής θρησκείας. Οϋτως έν ώ , λόγου χάριν, οί
φνης έν τ ώ δροσερώ τής νυκτές αέρι, έν μέσω τής
φνγάόίΐ; καλούσιν εαυτούς άγιους στρατιώτας
μοναξίας τών κοιλάδων κεκαλυμμένων ύπό της
τού Χριστού κ»ί ύπολαμβάνουσι τούς λοιπούς
χειμερινής αύτών στολής, προξενούσιν έντύπωσιν
ανθρώπους ύπηρέτας τού ’Αντίχριστου, οί θιασώθελκτικωτάτην άμα καί παράδοξον. Α ί θύραι α 
ται άλλης τινό; αίρέσεως, τής τών X p tarü r,
νοίγονται αμέσως- οί άγρόται προκαλούσι τούς μι
άνεκάλυψαν τόν θεόν έν έαυτοΐς καί ίκλήθησκν
κρού; καί τάς μι/.ράς άοιδού; νά είσέλθωσιν, προυιοί Θεού. Ή κυρία ιδέα τή ς αίρέσεως ταύτης
σφέρουσιν αύτοϊς γλυκίσματα, ξηρά μήλα καί
εΐνε ή πίστις, ότι ή θεότης ύποκρύπτεται έν πανζύθον, ενίοτε μάλιστα προσκαλούσιν αύτούς καί νά
τί άνθρώπω. Διά τούτο εις τών κυρίων αύτάς
χορεύσωσι. Μετά τό λιτόν τούτο δείπνον, ό φαι
θεσμών εινε ή αμοιβαία λατρεία, ήτις κατά τήν
δρός ομιλο; απέρχεται, ώ ; αγέλη λάλων π τη
γνώμην αύτών εΐνε ή λατρεία τής είκόνος τού
νών, όπως έπαναλάβη περαιτέρω τό άσμα του.
θεού. Ό άνθρωπος πλασθείς κατά τήν εικόνα
Εις ούδέν ύπολογίζοντχι τάς αποστάσεις μέ τά
τού Θεού εινε ό αληθινός Θεός- δ ι’ ό αύτόν πρέ
«σνεκ— σούχε» αύτών, τά έκ κορμού σημίδας
πει νά λατρεύωμεν. II ιδέα δέ τής έν τ ώ άν
ξυλοπέδιλα ταύτα, δύο μέχρι τριών ποδών μήκος
θρωπο,» λανθανούσης θεότητος συνάπτεται ύπ’
εχοντα, άτινα ύποδέονται τά παιδία διά δερμά ! αύτού προς την προσωποποίησιν τού Θεού έν τώ
τινων Χωρίων, καί δι’ ών οί Νορβηγοί χωρικοί,
’ Ιησού Χριστώ κ ατά τάς Γραφάς. Ε πειδή ό
βοηθούμενοϊ ύπό ισχυρού βάκτρου οπ ω ; τινάσΧριστός, θνητό; ών, ένεκα τής άγιότητος αύτού
σωνται πρός τά πρόσω καί έπισπεύδωσι τόν δρό
ήξιώθη νά γίνη Θεός, πάς άνθρωπος δύναται
μον αύτών διανύουσινέν καταπληκτική ταχύτητι
νά έπιζητήση όμοίαν τινά μεταμόρφωσιν, τουτέστι
αποστάσεις πολλών μιλλίων.
; πάς άνήρ δύναται νά γίνη Χριστός καί πάσα
Το έτος τούτο τ ά Χριστούγεννα έμελλον νά
γυνή άγια ΙΙαρθένος, τούτο δ ’ έξήρτηται έκ τού
έορτασθώσι πανηγυρικώτατα έν τω οίκο» τού Έ ρ βάθους τής πίστεως καί έκ τού ύψους τής άγιόσεβον διότι άνεμένετο ό Έ ρικ. ’Επιστολή έκ Στοτητος καί τής θρησκευτικής έκστάσεως. ’Εν τω
κόλμης ήγγειλεν αύτοϊς οτι έμελλενά φθάση τήν
άκρο» ένθουαιασμώ αύτών, καθ’ ον τελούνται μύ
παραμονήν ακριβώς τών Χριστουγέννων. Ούτε
στη ριακαί ορχήσεις καί συμβαίνουσιν υστερικοί
ύ Ό θ ω ν λοιπόν οϋτε ή Βάνδα ήτο δυνατόν
λυγμοί, τό άγιον Πνεύμα κατερχόμενον μεταβάλνά μείνωσιν ήσυχοι. Ά ν ά πάσαν στιγμήν ε'τρελει αύτούς εις θεανθρώπους.
χον εις τήν θύραν όπως ίδωσι μή έφθασεν ό τ α Οί χοροί καί οί λυγμοί εΐνε σπουδαιότατοι έν
ξειδιώτης. II αγαθή Κατρινα καίτοι έπιπλήττουτο» βίο» τών ίωσσικών αιρέσεων. Παρά τοϊ; Χ ρ ισα αύτούς διά τήν ανυπομονησίαν των συνεμερίζεστοΐς, παραδείγματος χάριν, ό χορός εΐνε άγριος
τοαύτήν καθ’ ολοκληρίαν. Μόνο; ό Έρσεβον έκά- | καί προξενεί ίλιγγον. Ούτοι συνέρχονται είς τι
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είς τήν μελέτην τών ιερών βιβλίων. ’Ημέραν τι"
νά. έμπνευσθεί; ύπό τού άγιου Πνεύματος ε'ρριψε
τ ά βιβλία αύτού είς τόν ποταμ.όν Βόλγαν "λί
γων, οτι ή σωτηρία δέν έκειτο έν αύτοϊς- κατά
τήν γνώμ.ην αύτού ϊνα σωθή τις πρέπει νά μ άθη ν’ άναγινώσκη τό έν τ ώ βάθει έκάστης ψυ
|οί καλούμενοι απόστολοι, άνδρες καί γυναίκες, |
χής κεκρυμμένον βιβλίον. Ό τ ε ό Φιλίππωφ καί
Κπροκάθηνται τών άλλων. Μετά τήν άνάγνωσιν
οί ακόλουθοι αύτού συνηθροίσθησαν έπί τίνος ορούς
τίς άγιας Γραφής έπονται ψαλμωδία·., προσευϊνα προσευχηθώσιν, έπεφάνη είς αύτούς ό Κύριο;
~ χαί καί συζητήσεις περί θρησκευτικών ύποθέσεων
έν μέσω νεφών καί έπί πυρίνου άρματος- είσέδυ-έπί τέσσαρας ή πέντε <ϊ»ρας μέχρι τού μεσονυ
σε δέ είς τό σώ μ α τού εύσεβούς Φιλίππωφ, οστις
κτίου, δτε άρχονται οί χοροί καί οί λυγμοί. Τότε ,
έγένετο τότε ό ζών Θεός κηρύσσων τήν αληθι
[ εγείρονται πάντες οί Χριστοί, απεκδύονται άνδρες
νήν πίστιν καί λέγων είς τούς πιστούς αύτώ
τε καί γυναίκες καί ένδύονται μακρά ύποκάμ.ισα
τάς έξής έντολάς: « ’Εγώ εΐμ.αι ό Θεός, ον ανήγ
η λευκά καί περιπόδια βαμβακερά λευκά. Μετά
γειλαν οί προφήται- μή ζητήσητε άλλον. Μή
δέ ταύτα άνάπτουσι λαμπ άδας, έπιστρέφουσιν 1
πίνετε, ώ νέοι, καί μ.ή νυμφεύεσθε- ϋμεϊς δέ, ώ
[ έκαστο; είς τήν ιδίαν αύτού θέσιν καί έν 70 ρω
νενυμφευμένοι, συνοικείτε μετά τών γυναικών ύ| πάντες ψάλλουσι διά φωνής γοεράς καί βραδείας
μών όπως μετά τών αδελφών. Φεύγετε τά ς α 
Π ή λέγουσι προσευχήν, έν ή επαναλαμβάνεται
δικίας καί ζήτε έν ειρήνη πρός αλλήλους. Κρύ
[άπαύστως ή επωδός, «Κύριε, κύριε, έλθέ πρός
πτετε έπιμελώς τά δόγμ ατα τής ύμ.ετέρα; πίήμά; ινκ δυνηθώμεν νά σε λατρεύσωμεν καί
σ τέως καί μή προδίδετε αύτά μ η δ’ έμπροσθεν
¡νά πιστεύσωμεν εΐ; σ έ .» Εύθύς ι'»ς λήξη ή ω δή ,
τής μάστιγος, τού πυρές καί τού πελέκεως.»
|τινές τών αίρετιστών έγκαταλείπουσιν αίφνης τάς
Τ ά παραγγέλμ.ατα ταύτα δεικνύουσιν, ότι ή
θέσει; αύτών, σκιρτώσι καίχορεύουσι. Κ α τά μικρόν
ασκητική αρχή εΐνε ή κρηπίς τού δόγματος τών
δέ πάντες οί παριστάμενοι πράττουσι τό αύτό,καί
οί μέν άνδρες τάσσονται έν κύκλω, αί δέ γυναί Χριστών. Ό άνθρωπος, λέγουσιν, έχει ψυχήν καί
σώ μ α . Ή μέν ψυχή είνε έ'ργον τού Θεού, τό δέ
κες περιστοιχίζουσιν αύτού; σχηματίζουσαι κύ
σώμα εΐνε δημ,ιούργημα τού Σ α τα νά . Τό κρέας,
κλον δμόκεντρον. Άμφότερα τά γένη περιστρέό καπνός καί πάντα τά παντοειδή ερεθιστικά
! φονται άδοντα καί κροτούντα τό έδαφος διά
απαγορεύονται παρ’ αύτοϊς. Κατατρύχουσι τό
[ τών ποδών έν ρυθμω, οί μέν άνδρες νεύοντες πρός
Ρ τόν ήλιον, αί δέ γυναίκες άντιθέτως- ή ταχ ύ- σώμ.α αύτών 8ιχ τής νηστείας, διά τών άλ.ύσεων,
τάς όποιας φέρουσι, διά τών θρησκευτικών ορ
Ρ .της τών κινήσεων αυξάνεται συνεχώς, ή δ έσ φ οχήσεων καί πολλάκι; μάλιστα διά δεινών μ α 
j δρότης τών λυγμών έπιτείνεται σύν αύτή. Α ίστιγώσεων. Τ άς ασκητικά; δέ αύτών άρχάς
Ρ φνης έν τ ώ μεταξύ ή τάξις ταράσσεται καί οί
μ.αοτυρεΐ ίδια ή θεωρία, ήν έ'χουσι περί τών σχέ
I Χριστοί περιστρέφονται έπί τής Οέσεως αύτών εσεων τού άνδρός καί τής γυναικός. Τό δόγμα
| καστος κ α τ’ ίδιαν, οί μέν άνδρες είς τά δεξιά,
αύτών αποκρούει απολύτως πάσαν ύλικην σχέσιν,
; αί δέ γυναίκες έπί τ ά αριστερά μετά τοσαύτης
εί καί καθιερούται αϋτη διά τού γάμου.
ί ταχύτητος, ώστε εΐνε αδύνατον νά διακρίνη τις
Ά λ λ ’ ή άρχή αϋτη θεωρητικώς μόνον ισχύειΡ τό πρόσωπον αύτών. Κ α τά τόν χρόνον δέ τούδιότι
ή άγνότης τών ήθών δέν διετηρήθη έπί
I τον οί λυγμοί εΐνε έπί μάλλον θορυβώδεις- ό ένι
πολύ
παρά
τοϊς ζηλωταΐς τής αίρέσεως ταύτης,
^θουσιασμός τών πιστών αύξάνεται κατ’ ολίγονο'ιτινες
έξέπεσαν
είς παντοδαπήν ακολασίαν.
!θύτοι τρέχουσι καί περιστρέφονται πανταχόθεν,
|
Ή
άνάμιξις
δέ
αϋτη
τών φύλων ούδέν άλλο
καταδιώκουσι καί ώθούσιν αλλήλους, πίπτουσι
ι καί ανίστανται πάλιν έπαναλαμβάνοντες τά αύ- I εμφαίνει κυρίως ή τήν άντίστασιν τού ανθρώπου
ί τά. Αίφνης αναφωνεί τις, «"Ερχεται, έρχεται τό I πρός τήν άγαμίαν- άλλά τούτο είνε ωσαύτως καί
I άγιον ΓΙνεύμα»! Τότε οί παριστάμενοι ένθου-λείψανου αρχαία; είδωλολατρείας τής αρχαίας
φυσιολατρείκς, ήτις δέν έξέλιπεν έτι παρά τ ώ
Ιώντες προφητεύουσιν, άπαγγέλλουσι στίχους,
λ.αώ.
Δι’ ό έν ταϊς θρησκευτικαΐς τελεταϊς τών
υρίζουσι καί βοώσι προξενούντες φρικτόν θόΧριστών ή λατρεία τή ς άγιας Παρθένου, ή τευβον.
λουμένη πρός ζώσάν τινα γυναίκα είνε πολλού
Οί Χριστοί διηγούνται τόν έξής μύθον πεοί
1 λόγου άξια.
1 τής άρχής τής αίρέσεως αύτών. Ό τ ε ό Θεός
Ούτοι ά.ναγορεύουσιν αγίαν Παρθένον γυναίκα
1κατέβη έπί τή ς γής είς τ ά ‘Ιεροσόλυμα, ή είς
τινά εύειδή, εϋρωστον καί εύφυά. Ή γυνή αϋτη
I τόν Χριστόν πίστις ήτο έπί πολλά έτη διάπυροςκατά τούς αίρετιστάς τούτους είνε ή προσωπο
f ύστερον όμως ήλαττώθη έλθόντος είς τόν κόσμον
ποίησή τής θεότητος, πρός δέ καί τό σύμβολον
τού ’Αντίχριστου, όστις κατέστρεψε κ α τά κράτος
τη; γενετησίου δυνάμεως. Ή ιδέα αϋτη ύπομιέ τήν αληθινήν πίστιν. Έ πί τών χρόνων έκείνων
μνήσκει ήμάς τήν άρχαίαν λατρείαν τής θεάς
[ έν τώ νομώ τής Κοστρόμαςέζη άγιός τις καλού
μενος Φιλίππωφ, όστις ήτο ολος παραδεδομένος
Ρίωμάτιον έπέχοντι τόπον προσευκτηρίου, οπού
ξάντες οί προσερχόμενοι κάθηνται έπί θρονιών,
είς τά δεξιά μέν οί άνδρες εί; τά εύώνυμα δ ’
αί γυναίκες. Οί εύβεβέστατοι τών αίρετιστών,

ί

ί
ί

Ε
Σ
Τ
ΙΑ

Ε ETI A

γής· αληθώς έν τχ ϊ; ώ δ α ΐ: αύτών κχίτχΐςπροσευχαίς
οί Χριστοί δοξολογούσι τήν μητέρα γήν ταύτίζονζες αυτήν πολλάκις πρός την άγίαν Παρθένον.
Ή νέα^ καί ώρχία αυτή γυνή υποδύεται πολλά
κις τήν ιέρειαν έν τή θρησκευτική λειτουργία
των Χριστών, ο'ίτινε; γονυπετούντες ¿σπάζονται
καί δοζάζουσιν αυτήν. Παρατηρητής τις περι
γράφει τήν τελετήν της μετχλήψεως παρά τοϊς
Χριστοΐς ωόε· « Εκλέγουσι νέαν τινά κόρην ώ ραίαν, ή τις λαμπροφορούσα άγεται εις ύπόγειόν
τι οίκημα. Μετά μίαν δέ ώραν αϋτη έξέρ/εται
φέρουσα σεμνοπρεπώς έπί τής κεφαλής δίσκον
περιέχοντα σταφίδα· προσπελάζουσα δέ προς
τούς συνηθροισμένους πιστούς ψάλλει τρις προσευ
χήν τι να καί όιανέμει ύστερον εις έκαστον ρίγα
σταφίδος, ήτις άναπληροΐ τό άντίδωρον».
Δυνάμεθα ε’ν πχρόδω νά είπωμεν, ότι ή γυνή
έπρο>ταγωνίστησεν έν τή κινήσει τών έν ’Ρωσσίφ
αιρεσεων. Γπάρχουσιν αιρέσεις, ε’ν αίς ai γυναί
κες είνε πολυπληθέστεραι τών άνδρών άλλαι δέ
ίδρύθησαν μόνον ύπό γυναικών. ’Ο λόγος τούτου
εινε, ότι αί γυναίκες τού λαού δυστυχούσαι μάλ
λον ή οί άνδρες ε’ν τή κοινωνία καί τή οικογένεια
εΐχον εΰλογωτέρας εκείνων άφορμάς ΐνα φύγωσι
τον κόσμον τούτον πλήν δέ τούτου ή 'Ρωσσίς
ε”χει εις πάντα ίσην προς τόν άνδρα αύτοβουλίαν.
Ό π ω ς έν τή εύπαιδεύτω κοινωνία, ή καθ’ ημάς
Ρωσσίς άπεδείχθη διακαής ΰπέρμαχος τής έλευ·
Οερίας, τής παιδείας καί τών νεωτερισμών παρά
Si τ ώ λ α ώ ή γυνή μετέσχε δραστηρίως τής
θρησκευτικής κινήσεως. Ή δρμή αυτή έξεφάνη
ιδία επί τινων κρισίμιυν περιστάσεων τού βίου
τών Ρωσσων. Ουτω πρό τριάκοντα έτών λήγοντος τού δουλείου χρόνου εν τή μέση ’ Ρωσσία
άνεφύη εις τάς γυναίκας δεινός θρησκευτικός ένθουσιασμός. Γυναίκες τού λαού, πρεσβύτιδες καί
νέαι, έγκατέλιπον τούς οίκους αύτών καί άπήοχοντο εις τάς έρημίας. Άπετάσσοντο τώ γάμω,
άνεγίνώσκον τό εύαγγέλιον, έψαλλον ύμνους
θρησκευτικούς, άπέτρεπον τούς χΐυρικους άπό τής
ορθοδόξου έκκλησίας, έδίδασκον τά τέκνα τήν
ανάγνωσιν καί διένεμον βιβλία παρά τ ώ λαφ
προπαρασκευάζουσαι τήν θρησκευτικήν κίνησιν.
II αίρεσις τών Χριστών έγέννησε παντοίους
αίρετιστάς, οϊτινες είνε γνωστοί έκ τού ονόματος
αυτών άχρωτιιριασταί. Ούτοι ενχουσι τάς αύτάς
ηθικάς άρχάς, τά αύτά δόγμ α τα , τούς αυτούς
εκκλησιαστικούς τύπους καί τόν αυτόν μυστηριακον χαρακτήρα ώς οί Χριστοί. Διαφέρουσι Si άπ"
αλλήλων αί δύο αύται αιρέσεις κατά τούτο, οτι
οί άκρωτηριασταί πεποιθότες, ότι ούδέν παράγ
γελμα οσον αυστηρόν καί αν είνε, δύναται νά
διάσωση τήν ασκητικήν άρχήν καί τήν καθαρό
τη τα τών ηθών. ούδέ νά καταστείλη τάς φυσικας χρείας τού ανθρώπου, κκταφεύγουσιν εις τόν
ακρωτηριασμόν τού σώμκτος, Ϊνα γίνωσιν έγκρα-

τείς τής σαρκός καί σώσωσι τήν ψυχήν αύτών.
Μεσούσης τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος τό
σύστημα τούτο ε'λκβε μεγάλην έπίδοσιν. Ε κ α 
τοντάδες χωρικών τής μέσης ’ Ρωσσίας παρασυρομενοι ύπο τού θρησκευτικού ενθουσιασμού ήκοωτηρίαζον έαυτούς καί τούς έν τώ οϊκω αύτών
άνδρα-, γυναίκας καί παιδία. Προηγείτο δε
πάντοτε τής βιαίας ταύτης πράξεως, ήτις έγίνετο έπί ψυχική σωτηρία, ίδιάζουσά τις κ α τά στασις τής ψυχής, οίον δ άνθρωπος παρεδίδετο
εις τάς προσευχάς καί εις τήν νηστείαν, διετίθετο δυσαρέστω; καί δυσπίστως πρός πάντα τά
περί αύτόν, έπόθει τέλος τήν έρημίαν καί έφρόντιζε νά είσέλθη εις τινα μονήν.
"Εν τινι δίκη, έν ή κατηγορούντο άκρωτηριασταί τινες, εις τούτων, δ χωρικό; Βρουμίνης,
διηγήθη πώς προήχθη νά δεχθή τήν έκτομήν·
Πρώτον ήρςατο αισθανόμενος κόρον πρός τό κρέας
καί ε'ζη μεμονωμένος έν νηστεία-μετά Si ταύτχ
θελήσκς νά είσέλθη εις τινα μονήν εμποδίσθη
Οπό τών γονέων αυτού. Πκρχδεδομένος Si όλος
εί; τόν διαλογισμόν τής ψυχικής αύτού σωτηρίας
ούδέν αλλο ώνειροπολει ή Ουσίας καί έργα εΰσεβείας. Ημέραν τινά περίπατων Ιν τώ δάσει εύρεν δδοιπόρον τινά, μοναχόν,δστις παρεκάλεσε νά
οδηγήση αυτόν μέχρι τής μεγάλης δδού. Καθ’
οδόν δ Βρουμίνης άνεκοίνωσε πρός αύτόν τάς θλί
ψεις αύτού καί τά ονειροπολήματα. Ό Οδοιπόρος
ακουσας αύτού έπισταμίνως είπεν, «"Αν θέλης
να σωθής, πρέπει ν’ άποκτείνης τήν σάρκ α .» Ό
Βρουμίνης συνήνεσε τότε νά ζητήση απαλλαγήν
δια παντός άπό τής σαρκός, ήτις έγίνετο έμποδών τής ψυχικής αύτού σωτηρίας. Τότε δ μονά
χος έν συνεδρία τινί τών αίρετιστών άκρωτηριάσας αύτον έγένετο άφαντος καί έγκατέλιπεν αύτον αίματόρρυτον καί άναίσθητον. Ό Βρουμίνης
κατά την πρωίαν μόλ,ις ήδυνήθη νά συνέλθη ,
αποκομισθείς εις τήν ιδίαν αύτού οικίαν έγένετο
δέ τότε φανερόν, ότι δ αύτός μοναχός είχεν ά κρωτηοιάση πλείονκςτών δεκα όκτώ, ών οί πλεΐστοι ησαν παιδία.
Ή αϊρεσις τών άκρωτηριαστών ούσα έκ τών
μάλιστα έπικινδύνων καί καταδιωκομένων ύπό
τής κυβερνήσεως περιβάλλεται ύπό τοσούτων μυ
στηρίων ώστε, άν καί ύπάρχη άπό πολλού ήδη
χρόνου καί παρέσχεν άφορμήν εις πλείστας δ'ίκας, μόλις γινώσκομεν άσαφή τινα περί τών δο
γμάτων καί τής διαδόσεως αυτής. Έπί τών προσφάτων έτών συνέβησαν συχναί δϊκαι πολλαχού
τής Ρωσσίας κατά τών αίρετιστών τούτων. Έν
ε'τει 1868 συνέβη ε’ν Μορσάνσκα ή διαβόητος δί
κη τού πλουσίου έρ πόρου Πλοτιτζίνου, όστις είχε
πολλήν δύναμιν έν τώ έκεΓ δτ,μω. Πλούσιος ών
ουτος καί ευημερών κατά τάς έμπορικάς αύτού
έπιχειρήσεις ε'λεγεν εαυτόν ορθόδοξον. Ίδρυεν έκ
κλησίας και ώκοδόμει νοσοκομεία καί βρεφοκομεία
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ή εις τού; νοσηρώ; διακειμένους. άλ λ ά προ; τή
επαγγελία τής ουρανίου μακαριότητο; μεταχει
ρίζονται ε'ν ανάγκη καί την δωροδοκίαν καί τάς
άπειλάς, δεν όκνούσι δέ νά καταφεύγωσιν ένίοτε
καί εις τήν βίαν. Έ νεκα τών μεγάλων έμπορικών αύτών έπιχειρήσεων δύνανται να προσλαμβανωσι π α ρ ’ εαυτοί; πλήθος απόροιν άνδρών,
γυναικών καί παιδιών καί νά προσηλυτίζωσιν
αύτούς είτε διά τής βία; είτε διά τής πειθούς.
Ο! άκρο»τηριασταί έπιζητούσι πρό πάντων τόν
προσηλυτισμόν τών παιδιών έμπνέοντες εις αυτά
έ ; άπαλών ονύχων τήν ανάγκην τής έγκρατείας
τών ηδονών, Παρετηρήθη δέ, ότι ουτοι. εχουσι
μεγίστην δύναμιν παρά τοΐ; ζηλωταίς αυτών
καθιστώντες αύτούς οΐονεί αύτόματα ύποχείρια
καί καθωσιωμένα εις τούς ίδιους αύτών κυρίους.
Τό έπί τινα χρόνον μετά τών άκρωτηριαστών
συνοικήσαν παιδίον εμφορείται τοσούτον βαθέως
τού πνεύματος τής αίρέσεως ύίστε οΰδεμίχ νουθε
σία είνε ικανή όπως άνχγκάση αύτό ν’ άποκκλύψη τούς θεσμούς αύτής καί νά προδώση τούς
κυρίου; αύτού. Έν τώ δικαστηρίω οί αίρετισταί
ούτοι ϊστχντχι άναυδοι ή δεικνύουσι δεξιότητα
άξίαν αληθινών ενθουσιαστών. Ή δύναμις δέ τών
άκρωτηριαστών είνε τοσούτον μεγάλη, ώστε π αι
δία δώδεκα ή δέκα τεσσάρων έτών ή'.ρωτηριάσθησχν άφ’ έαυτών. Ό άκρωτηριασμός γίνεται
κ ατά διαφόρους τρόπου;, οϋς κρίνομεν αν χςιον να
Οί άκρωτηριασταί είνε πολυπληθείς έν ταϊς
I πεοιγράψωυ.εν ενταύθα.
μεγάλαις έμπορικαίς άγοραΐς, οίον έν Μόσχα, έν
("Ε ιιετα ι t i τέλος).
Πετρουπόλει, έν Ό δη σ σ ώ , έν Σαρατόβη, ένιαχού τής Β ασσαραβίας καί έν Σιβηρία, όπου ¿'ο 
ρίζονται μάλιστα ύπό τής κυβερνήσεως. Είνε
ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΚΙΜΑΡΟΖΑΣ
γνωστοί διά τάς μεγίστας αύτών περιουσίας, αί
(Α ιήγη!»·α γ ερ μ α ν ικ ό ν )
δέμεγάλαι πόλεις χρησιμεύουσιν αύτοίς ώς έστίαι
Τήν έσπέρχν τής 30 Νοεμβρίου τού έτους
τών έμπορικών αύτών έπιχειρήσεων καί ιός συναγωγαί τών Ισχυόντων παρ’ αύτοίς εταίρων καί | 1791 τό διάσημον θέατρον τής Βιέννη; είχε τοσον
πληρωθή κόσμου οσον ουδέποτε άλλοτε 11 αυ
τών θρησκευτικών αύτών οδηγών. Ούτοι έρχον
στριακή άριστοκρχτίκ έπλήρου τά θεωρεία, οϊ
ται εις έπιμιξίαν πρός τού; διεσπαρμένους αύτών
πολίται διεφιλονείκουν θέσιν έν τή πλατεία, ό δέ
θιασώτας, άποστέλλουσιν εις αύτού; χρηματικά
λαός έθυσίαζε καί τό τελευταίον αύτού φλωρίβοηθήματα καί μανθάνουσι πάντα τά εις τήν
νιον διά νά μεταβή εί; τήν έκτακτον εκείνην
αϊρεσιν αύτών άφορώντα. Διά τούτο οί χκρωτηπκράστατιν. Ό αύτοκράτωρ Λεοπόλδος εμ.ελλεν
ριασταί σπανίως καταφεύγουσιν εις τό τχχυδροέπίση; νά ε”λθη, δι’ ύ όλων τών θεατών τά βλέμ
μείον, προτιμώντες άντί τούτου νά μεταχειρίζον
μ ατα έστρέφοντο ότέ μέν πρό; τό αύτοκρατορικον
ται ίδιους κομιστάς έπιστολών καί παραγγελιών,
οϊτινες μετκβαίνουσιν εί; διαφόρους τόπους, καί I θεωρεϊον, ότέ δέ πρό; τήν σκηνήν, ής τήν αυλαίαν
άνυπομόνουν νά ίδωσιν αίρομένην.
μεταδίδουσιν άπό στόματος τάς άναγκαίας άγ Τήν έσπέραν έκείνην παριστάνετο κατά πρώγελίας.
την φοράν νέον μελόδραμα ξένου μουσουργού, τον
"Αν καί ε'χουσι βαθύν θρησκευτικόν ένθουσιαόποιον ό αύτοκράτωρ είχε καλέση έξ Ιτα λ ία ς καί
σμόν οί άκρωτηριασταί διαπρέπουσιν έπί μεγάλη
τον όποιον ιί/ε διορίση αρχιμουσικόν αύτού.
Οεξιότη τι έν τ ώ πρακτικώ βίω, γινώσκουσι να
Ό μουσουργός ούτος εκαλείτο Δομίνικο; Κ ιμαδιευθετώσι καλώ; τ ά ίδια αύτών πράγματα καί
ρόζας,τό
δέ μελόδραμά που : Ό ¡ιυστιχοι: yi'ipocνά κερδαίνωσι πλείστα χρήματα διά τού ε'μποΈν
τή
αύλή ό ξένο; ούτος έθεωρείτο ανώτε
ρίου, εις δ έπιδίδονται ϊνα διαδίδωσι τήν αίρερο;
όλων
τών
μουσικών, ανώτερος μάλ.ιστα τού
σιν αύτών. Οί αίρετισταί δέ ούτοι δέν άρκούνται
Μόζαρτ.
Ά
λ
λ
’ οί πλεϊστοι Βιενναίοι, παρασυρόμόνον εις θρησκευτικήν τινα καί ηθικήν διάδοσιν
μενοι ύπό τή; έμφυτου αύτών καλαισθησίας διά
ήτις δέν έχει £οπήν εί μή εις τους ενθουσιώδεις

άλλ’ έν τώ κρύπτω έκήρυττε τόν ακρωτηριασμόν.
Νύκτα τινά ή άστυνομία είσελθούσα εις τάς πέν
τε οικίας τού Πλοτιτζίνου, κειμέναςέπί τή ; καλλίστης πλατείας -τή; πόλεως, άνηρεύνησεν αύτα;
μετά πολλής άκριβείας. Εύρέθησαν έν αύταϊς δύο
έκατομμύρια φράγκων καί συνελήφθησαν τεσσα
ράκοντα άνθρωποι, ών έννέα γυναίκες, αϊτινες
κατώκουν έν τή οικία τού Πλοτιτζίνου καί διετηρούντο ΰπ’ αύτού. Πάντες ούτοι πλην τού Πλοτιτζίνου ήσαν έκτομίαι. Γτ.ο δέ τήν οικίαν εύρεθη
εύρύχωρον κελλάριον έ’χον σιδηράν θύραν ένθα οί
προσήλυτοι έκόντες ή άκοντε; ήκρωτηριάζοντο.
’Ενταύθα αί φωναί δεν ήκούοντο ύπό τών έςω, οί
δέ ύπότών τραυμάτιον άποθνήσκοντες έθάπτοντο.
Έν ε'τει 1817 προσήχθησαν εις τό δικαστ ήριον τής
Μόσχας είκοσι καί όκτώ άκρωτηριασταί, ών οί
αρχηγοί ήσαν έκ τού εμπορικού οίκου Κουρδί/ου.
Τ ώ δέ 1876 έκλήθησαν εις τό έν Κριμαία δικαστόριον τής Συμφεροπόλεως έκατόν τριάκοντα
τοιούτοι αίρετισταί, έργάται, πλούσιοι έμποροι
καί άλλοι τής μέσης τάξεως- Οί ήμίσεις τούτων
καί επέκεινα ήσαν γυναίκες, έν δέ τοίς λοιποί;
παιδία ε'/οντα ηλικίαν δέκα καί δέκα πέντε έ
τών. Παντες δέ κατεδικάσθησαν κατά τού; ρωσσικούς νόμους εις ύπερορίαν έν τή ανατολική Σ ι
βηρία, στερηθέντες πάντων τών δικαιωμάτων καί
τών υπαρχόντωναυτών.
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τήν μουσικήν καί ύπό φιλοπατρίας <5=/ πχρεδέχοντο την κρίσιν ταύτην. Αί μουσικχί κρίσεις χυ
τών έξεδηλοϋντο ε'ς θαυμασμόν του Γλύκ, σέβας
του Ά ϋ δ ν καί αγάπην τοϋ Μόζαρτ, ήθελον δέ
αύτοί οί ίδιοι νά κρίνωσι τήν άξίαν τοϋ ξένου
τούτου, οστις ήπείλει νχ άμαυρώση τούς δ ο ξ ά σκντας το γερμανικόν έ'θνος άνδρχς. Έ κ τούτου
λοιπόν δρμιύμενοι έσπευσαν νχ μεταβώσιν εις τήν
πρώτην παράστκσιν τοϋ Μυστικόν γάιιου.

Ό χΰτοκράτωρ είσήλθε. Δροσερά ώ ; εαρινή
αΰρα ή εισαγωγή αντηχεί εντός της αιθούση: τοϋ
θεάτρου. Ή αυλαία εγείρεται, ότε δέ ή νεαρά
Κχρολίνχ προχωρεί ¡ν.ετά τοϋ μυστικού αύτής
μνηστήοος, κχί άμφότεροι άδουσι τήν ώραίαν
διωδίαν : Α γαπητέ, αγαπητέ, μ η άμφιβά.Ι.Ιηι;,
πάσα πρόληψις εξαλείφεται, κχί τ ά σκυθρωπά
πρόσωπα φαιδρύνονται. Έ π ειτα έρχεται ό πα
τήρ ’ Ιερώνυμος, υπερήφανος ε’κ τής έλπίδος ότι
θά κάμη γαμβρόν του πρίγκήπα, καί άδει τό
θριαμβευτικόν του ά σ μ α : 'Ακούσατε, ο.Ιοι α
χούσατε, είτα ή έρώσα θεία Φιδάλμα κ α ίή φ ιλοσκώμμων Έ λιζέττα καί ό εύθυμος κόμης, τό
τε δε φαίνεται ότι ηλιακή τις άκτίς έπιχύνεται
έπί τής φυσιογνωμίας όλων. Μειδίαμα εύχαριστήσεως πλανάται έπί χειλίων μή μειδιασάντων
προ πολλοϋ, καί πλεΐστοι ενθουσιώδεις οπαδοί τής
μ.ουσικής τού Μόζαρτ τέρπονται, ώσεί νά ήκουον
μουσικήν τοϋ μεγάλου εκείνου μελοποιοϋ.
Ά λ λ ’ ούδείς ακροατής είχε τόσον μαγευθή έκ
τής ζωηράς, χαριεστάτης καί φιλογέλου εκεί
νης μουσικής, όσον μικρόσωμος τις ισχνός άνήρ,
φορών κοσμίαν φαιάν ένδυμασίαν καί καθήμενος εις τήν γωνίαν ενός θεωρείου. Οϋτος μετά
βαθείας προσοχής παρηκολούθει έκάστην συμφω
νίαν, έκάστην μελωδίαν, τό δέ άπαστράπτον
βλέμμα του έμαρτύρει τρανώς τήν κατεχουσαν
αύτόν συγκίνησιν.

— Λίν δύ/αμαι νά καταστείλω, τ ώ είπε, τήν
έπιθυμίαν τού νά σάς έναγκαλισθώ- είμαι και
εγώ ολίγον μουσικός καί μοϋ φαίνεται ότι ή μου
σική την όποιαν ήκουσα άνέβλυσεν έκ τής καρ
διάς μου καί οτι τήν έχω σύνθεση έγώ δ ίδιος.
— Ευχαριστώ ! εύχαριστώ! Ά λ λ ά ποιος είσθε
λοιπόν; άνέκραξεν δ νέο; αρχιμουσικός, σύρων τόν
άγνωστον θαυμαστήν αύτοϋ εις τήν όδόν, καί πε
ριέργους έξετάζων, εις τήν λάμψιν ένός φανού, ω 
χρόν πρόσωπον καί δύο παραδόξου; οφθαλμούς.
— Βραδύτερου, άπεκ.ρίθη δ μικρόσωμος θαυ
μ αστή ; του, Οά μάθετε ποίος είμαι. Εύαρεστήθητε μόνον, σάς παρακαλώ, νά έμβωμεν έδώ εί;
αύτο τό κκπηλεΐον καί νά συνομιλήσωμεν έπ’ όλίγας στιγμής. Επιθυμώ πολύ νά μάθω τήν ι
στορίαν σας καθώς καί τήν τού Μνστιχοϋ γάμου.
Οϋτω π ω ; δμιλών καί τερετίζουν έπειτα άσμάτιον του νέου μελοδράματος, δ άγνωστος συμπα
ρέσυρε τον Ινιμαρόζαν. Μετ’ ολίγον άμφότεροι έκάθηντο εί; τι ήσυχον δωμάτιον ένός καπηλειού
έμπροσθεν τραπέζης έφ’ ής ΰπήρχον δύο ποτήρια
περιεχοντα πού>·τς, καί συνομιλοϋντες άμφότεροι
οίκείως.
Βλέπουν τις κύτους οϋτω; εύθύμως καί φιλικώτ α τ α συνδικλεγομένους Οά τούς έξελάμβανεν ώς
αδελφούς. Ό ’Ιταλός είχεν όπως καί δ νέος φί
λος του Γερμανός ειλικρινή φυσιογνωμίαν, λεπτά
χαρακτηριστικά, κόμην έφ’ ής έπιμελώς ήτο έρριμμένη π κι πάλη, καί τήν αύτήν τών κινήσεων
ζωηρότητα. Ά λ λ ’ οί οφθαλμοί τούτου διέφερον
τών οφθαλμών τοϋ άλλου, διότι τού μέν Κιμαρόζ α ήσαν μελανοί καί σπινθηροβολοϋντες, τοϋ δέ
μικρόσωμου Γερμανού κυανοί καί γλυκείς. Γπάρχουσιν οφθαλμοί παράγοντες έφ’ ημών άποτέλεσμα ομοιον πρός έκεΐνο τού ήλιου έπί τοϋ α γ άλ
ματος τού Μέμνωνος. Λ·ά τοϋ μαγικού αύτών
φωτός είσδύουσιν έντός τής ψυχής μας καί έξεγείρουσι μυστυριώδεις σκέψεις καί τερπνάς α ρ 
μονίας. Εύτυχής δ έκ Θεού τυχών τοιούτων οφθαλ
μών! Εύτυχής δ θεωρών τούτους!

Ό τ α ν ή παράστασις ε'ληξε καί ό αύτοκράτωρ ε“δωκε τό σημείον των χειροκροτήσεων αϊτινες έξερράγησαν ευθύς εις ολον τό θέατρον, ού
δείς έχειροκρότησε μετά περισσοτέρας παραφοράς |
Ό μικρόσωμος έκείνος άνήρ είχε τοιούτους
μεθ’ όσης δ μικρόσωμος έκείνος άνήρ.
θαυμάσιους οφθαλμούς.Θελχθείς ύπ’ αύτοϋ δ ΙίιΌ ήγεμών άνεχώρησε μετά " τ ή ς ακολουθίας
μαρόζας τ ώ διηγείτο τήν ιστορίαν του, ιστορίαν
του, τό πλήθος τόν έμιμήθη, μεταξύ δ ε τ ώ ν φίλοάλλως παράδοξον.
μόλπων οϊτινες είχον παρασταθή εις τήν επίσημον
Εις τό φαιδρόν αύτοϋ μελόδραμα Ό μυστικός
έκείνην παράστασιν, πλεΐστοι ε"λεγον ότι «αληθώς
γάμος δ διάσημος μουσουργός παρενέβαλε τινάς
δ ’Ιταλός αύτός είναι οίονεί αδελφός τού αγαπ η
τών θλιβερωτέρων αναμνήσεων τής νεότητάς του,
τού μας Βόλφαγκ Μ όζα ρτ.»
ε“0εσεν ο’νομα βαθύτατα έγκεχαραγμενον εν τή
Ό ήρως τής άξιομνημονεύτου ταύτης εσπέρας
καρδία του, έρριψεν άντί άνθέων τήν ζωηράν
έκ τών τελευταίων άνεχώρησεν έκ τοϋ θεάτρου
μουσικήν του έφ’ ένός τάφου.
όπου ήσθανθη φλογερωτάτχς συγκινήσεις. Καθ'
Ό Δομίνικο; Κιμαρόζας, γεννηθείς έν Νεαπόήν στιγμήν διήρχετο τόν διάδρομον, ένθα λυχνία
λει τώ 1753, ήτο υιός πτωχούέμβαδοποιοϋ. Ν εα
τις ε”ρριπτεν άμυδρόν μόνον φώς, περιεπτύχθη τις
ρός έτι έστερήθη τής μ.ητρός του, ήτις τώ άπέαίφνης αύτόν καί τόν έσφιγξε σπασμωδικώς.
κρυπτε τάς αθλιότητας τής θέσεώς της διά τής
Ή το δ μικρόσωμος έκείνος άνήρ δ δποΐος ήθελεπτής φιλοστοργίας της· ήναγκάσθη άπό μι
λεν οϋτω νά τ ώ έκδηλώση τόν ενθουσιασμόν του.
κρής ηλικίας νά μάθη τήν τέχνην τοϋ έμβαδο-

ΚΟίοϋ. Ά λ λ ’ έπί τοσοϋτον άδέξιος καί ράθυμος
έφάνη εί; τήν τέχνην ταύτην, ώστε δ πατήρ του
άπεφάσισε νά τ ώ μάθη έτερον έπάγγελμα, καί
διά τούτο τόν έθεσεν ώς μκθητευόμενον παρά
τινι πλουσίω άρτοποιώ, Ίερωνύμω τό όνομα.
3 τ ο δεκατετραετής τότε καί λίαν ώρυϊος.
Ό δέ πανούργο; Ιερώνυμος, βλέπων αύτόν τό;σον ώραΐον καί τόσον ραδινόν, τόν έστελλε νά
πωλή εις τάς δδούς άρτους, βέβαιος ών οτι ή
_ ώραιότης του θά προσείλκυε πολλάς πελάτιδας.
I ’Η ιδέα αϋτη ήτο λίαν εύτυχής, δι’ δ δ πονηρός
! αρτοποιός έδικαιοϋτο νά περιμένη πολλά κέρδη,
j Δυστυχώς όμως δ χαρίεις αύτοϋ έπίκουρος δέν
[ εϊχεν όρεξιν διά τό νέον αύτοϋ έπάγγελμα τοϋ άρτοποιοϋ όπως καί διά τό τοϋ έμβαδοποιοϋ. ΛνΓ- τί νά ένασχολήται εις τήν υπηρεσίαν του, έπλανάτο εις τάς δδούς καί τάς πλατείας τής Ν εα[·. πόλεως, ένί λόγω όπου ήθελεν, ίστάμενο; οσάκις
ήκουε κιθαρωδόν τινα, ή μουσικού οργάνου ηχον
| ή άσμα πλάνητος άοιδοϋ.
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τού; δποίου; γελώσα άπεμάκρυνεν απ αυτής.
Είς μόνος συγγενής της, πλήρης φιλοφρονήσεων
καί επιτηδεύσεων, είχε τό προνόμιο -· νά κάθηται
όλίγα; στιγμάς πλησίον της καθ’ έ στην. Τή
προσέφερεν ανθοδέσμην, ήσπάζετο μετά σεβα 
σμού τήν χεΐρά της, εκείνη δέ άνυπομόν.ι μέχρι
τής κναχωρήσεώς του, διότι άπεστρέφετο ·. άντα
καταναγκασμόν καί ήξίου νά άφίνητσι έ
έρα
1 είς τάς ιδιοτροπίας της. Έ ν τή άθώα άλ ά ζω 
ηρά καί φιλοπαίγμονι συχνάκιςδέ ίδιοτρόπω '■>.!1 γον εύθυμία αυτής, μ.εγάλως ήρέσκετο νά π. ιζν)
μ.ετά τής εύειδούς θαλαμηπόλου της Έ λιζέττας,
ι νά τρέχγ είς τόν κήπον ώς παιδίον, ενίοτε δέ
νά έξέρχηται τό έσπέρας μετημφιεσμέν, μεθ’
ένός υπηρέτου καί νά πλανάται τήδε υ ρκεϊσε
άνά τάς δδούς, καίτοι ήτο τόσον δειλή, ώστε
j έτρόμαζεν άν ήκουε πλησίον της τραχεΐαν
φωνήν.

Ή θεία της κόμησσα Φιδάλμα έπεθύμει νά
συναίνεσή τέλος νά έκλέξη ή ά.νεψιά της σύζυ
Ό Ιερώνυμος τότε ψευσθείς τών έλπίδων του i γον μ.εταξύ τών πολυαρίθμων μνηστήρων της,
ά λ λ ’ οϋδαμώς έπεθύμει νά τή έπιβάλη τήν θέτώ ενδωκεν έτέραν ύπηρεσίαν· τώ άνέθεσε την καθ’
λησίν της, ούδαμώς επίσης ήνώχλει ταύτην καί
έκάστην πρωίαν μεταφοράν τών άρτων εις τους
τούναντίον έγέλα δι’ ό,τι αυτή έκάλει χοοριέμεγάλους οίκους τής συνοικίας του. Τήν έργασίαν
σ τα τα επινοήματα καί ιδιοτροπίας τής φιλτάτης
ταύτην άκριβώς έκαμνεν, δ δέ φιλάργυρος Ίερώαύτή ανεψιάς. Ή δέ Καρολίνα τήν ή γάπ α όπιο;
νυμος καθ’ έκάστην έλάμβανεν δλόκληρον τό τίήγάπ
α πάντα μή έμποδίζοντα τήν έλευθερίαν της*
μημα αύτών. Ά λ λ ά παρετήρησεν ότι δ νεαρός
μόνος
δ διδάσκαλός τ η ; ’Απρίλης έξήσκει έπ’
υπάλληλός του έβράδυνε πολύ εις την εϋκολον
αύτής
άληθή
έπίδρκσιν.
ταύτην διανομήν, δι’ δ ήθέλησε νά μάθη τήν
αιτίαν τής βραδύτητας ταύτης.
Τήν φωνήν τής χαριεστάτης ταύτης νεάνιδος
ήρχετο έκάστην πρωίαν άπό τεσσάρων ρ.ηνών ν
Πρωίαν τινά τοϋ μηνός Φεβρουάριου, δ άρτοποιός, θέσας έπί τών ώμ.ων τού Δομίνικου τό σύ- I άκούη δ Κιμαρόζας. Εύρίσκετο γονυπετής έπί
νηθες φορτίον του, τόν ήκολούθησε κρυφίως. Μετ’ | τοϋ μεσοβάθρου τής κλ.ίμακος, τό ούς έχων κεκολολίγον ειδεν ότι είσήλθεν έν τινι πλησίον όδώ | λημένον είς τήν θύραν, ακίνητος καί σιωπηλός,
καί συνωμίλει μετά τίνος ρκκενδύτου παιδιού, ί "Οτε τό μάθημα έτελείωνεν, έκρύπτετο όπισθεν
μιάς στήλης, έθεώρει τήν φιλόγελων κόμησσαν
περιμένοντος αύτόν.
έπιβαίνουσαν τής άμάξης, έπειτα δέ έτρεχεν.
— Ν ά , τ ώ είπε ταχέως δ Δομίνικος, πάρε τό
είς τήν γωνίαν τής δδοϋ πρός συνάντησιν τοϋ
πρόγευμά μου, νά καί τά ψωμιά πού θά μοιράπαραγγελιοδόχου του, όστις τ ώ έδιδε τό κάνισης εις τ ά σπίτια ’πού σοϋ έδειξα. ΙΙάρε τά
| στρον καί τά χρήμ ατα καί έπέστρεφεν είς τή /
χρήματα καί φέρε μ ού τα .
Ό παίς απήλθεν, δ δέ Δομίνικο; διηυθύνθη 1 οικίαν.

ι πρός έτερον μέρος καί είσήλθεν εις τινα μεγάλην
. οικίαν. Ό αρτοποιός ώρμησε κατόπιν του.
— ΓΙοΐος κάθηται έδώ ; ήρώτησε λ α ζ αρόνον
; καθήμενον όκλαδόν πλησίον τής θύρας.
— Ό κύριος Απρίλης, δ περίφημος τραγου
διστής.
Κ α τά τήν στιγμήν έκείνην ήκούετο άρμονικωτάτη γυναικεία φωνή.
Κ α τά τήν πρωινήν έκείνην ώραν νεάνις δ ια κεκριμένης οικογένεια; ήρχετο έκ τού κομψού
μεγάρου της, όδηγουμένη ύπό τής θεία; της ΐνα
άκούση μαθήματα παρά τού διασήμου Α πρίλη.
Δεκαπενταέτις μόλις, ορφανή, πλούσια, εύφυής,
χαριεστάτη καί ώραιοτάτ-η, ή κόμησσα Κ άρολίνα περιεκυ/.λοϋτο ύπό πληθύος λατρευτών,

Ά λ λ ά τήν ημέραν καθ’ ήν δ κύριός του τόν
ήκολούθησε, τά π ράγματα δέν συνέβησαν έν τή
I αύτή τάξει καί ησυχία. Μόλις δ δυστυχής Δ ο
μίνικο; έγονυπέτησεν είς τήν συνήθη του Οέσιν,
δ αρτοποιός μανιώδης ώρμησε έπ’ αύτοϋ, τον
ώθησε δέ μετά τοσαύτης βίας έπί τής θύρας, ώς| τε ή Ούρα αϋτη ήνεώχθη καί δ Δομίνικος έκυλίσθη είς τούς πόδας τής Καρολίνας. Φαντάσθηi τε τήν ύπό τής οργής τοϋ αρτοποιού γενομένην
σκηνήν κ α τ’ αύτήν τήν στιγμ ήν δ ένδοξος άοι! δός Απρίλης όρθιος μετά μεγαλοπρεπούς ά γ α νακτήσεως, ή κόμησσα Φ ιδάλμα ρηγνύουσα
j κραυγήν φρίκης καί πίπτουσα έπί ανακλίντρου, ή
, δέ χαριεστάτη ανεψιά αύτής έντρομος άλλ εύ| μενώς θεωρούσα τό ένώπιόν της προσπεσον ώ -
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ραΐον μ,ειράκιον, και =Ις το βάθος της είκόνος ό έκ
πληκτος ‘Ιερώνυμος.
Ο Κιμαρόζα; ήγέρθη καί έλάλησεν ένθουσιω¿ώ ς περί τον πάθους του προς την μουσικήν,
είπεν ότι ήθελε να γίνη υπηρέτης του κυρίου ’Α 
πρίλη, εάν ο διάσημο; ¿(¿άσκαλος ήθελε τώ έπιτρεψη μόνον νά πκρίστχται ενίοτε εις τά μ ά
θημά τά του.
Συγκινηθείς ύπό τής αφελούς καί ειλικρινούς,
τχυτης επικλήσεως ό ’Απρίλης προσενεγκών γενναίαν άποζημ,ίωσιν εις τόν αρτοποιόν, κατέχεισεν αυτόν νά τ ώ παραχώρηση τόν νΙον μ,χθητευόμενόν του. Έν τη υπερβολή τής χαράς του,
ό Κιμαρόζα; ¿¿ράξατο τής χειρός τής Καρολίνας
καί τήν ήσπάσθη έπιχαρίτως, ^ ¿ έ κόμησσα Φιό α λ μ α , ήτις κατ’ αυτήν την στιγμήν ¿νόμισε
πρεπον νά θέση πέρας εις τήν λιποθυμίαν της,
πχρετήρησεν ε’ πί των παρειών τής ανεψιάς της
ερύθημα, τό όποιον ουδέποτε εΐχεν ϊό'η τόσον
σφοδρόν.
("Ε ΐΓ ίτν ι τό τέλος).
(Μίτάφρ. Γ . Α . Βχλαδάνη).

^ ΙΚ Γ Ο Ο Κ ΙΟ Α όΕ ΙΑ .
Τ ό π ό τ ιο | ΐα τ ω ν έν τ α ϊ ς α ίΟ ο ύ σ α ις φ υ τ ώ ν .

Εις πάντας είνε γνωστόν οτι πρός άνάπτυξιν
των φυτώ/ καί έπίίοσιν απαιτείται θεραπεία
αυτών επιμελής καί επί επιστημονικών βάσεων
στηριζομένη, καί ότι καί τά φυτά τά ε’ντός των
αιθουσών ημών θεραπευόμενα, όπως αύξχνωντκι
υγιή καί σφριγώ ντο., εχουσιν ανάγκην άέοος κα
θαρού, ’/¿α τος επαρκούς, τροφής άπό τών α λ ά 
των τού έίάφους καί φωτός ικανού.
Αλλ οι όροι ούτοι τής αύξησε./; πχραμελοϋνται συχνάκις υπο τών πολλών, ί'ίίως ¿έ ώ ; πρός
το πότισμα τών φυτών. Τούτου ένεκα θέλομεν
αναγράψει ενταύθα κανόνας τινάς, οϋς εν/ω ν τις
ΰπ οψινκαι ακολουθών κατά γράμμα θέλει χποφϋγει τα εκ τού μη ικανού ή κακού ποτίσματος
κακά.
χ Κ*ί «ν πρώτοι; ¿Ιον νά έξετάζηται τό νθωρ,
όι ού ποτίζομεν φυτόν τι. Ύ ί ω ρ περιέχον άφθο
να ά λ α τ α τιτάνου, οίον τό ήμέτεοον έν ΆΟήνχις,
εινε απορριπτέον. Πρός ¿ιόρθωσιν τού κακού ά φίνομεν αύτό ίστάμενον έν μεγάλοι; πίθοις ή βαρελίοις άνοικτοϊς έφ’ ικανόν χρόνου, προσθέτοντες
άπό καιρού εις καιρόν κοχλιάριον μέγα ποτάσσης.
Καταλληλότατον πρός ποτισμό/ τών άνθέων τών
αιθουσών εινε το ’/¿ω ρ τών άποπλυυ.άτων τού
μαγειρείου, οΰ μόνον ¿ιότι περιέχει θρεπτικά; τινας ουσίας, χρησίμου; εις τά φυτά, άλλα καί ¿ιότι
¿ιά τού βρασμού έγένετο καλλίτερον τού φρεα
τίου, καθιζησάντων τών τιταvω¿ώv αλάτων. Τό
’/¿ ω ο τούτο ¿έον νά μ.ή περιέχη άφθονους λιπα
ρά; ή έλαιώόεις ουσίας.

Τό (/¿ωρ τών φρεάτων ¿ύναται καί άλλως νά
γείνη επιβλαβές εί: τά έν γάστραις θεραπευόμ,ενα
φυτά, ένεκα τής θερμοκρασίας- Έ κ πείρας ¿1
είνε γνωστόν οτι τό ’/¿ω ρ πρέπει νά ε’χη τήν
μέσην θερμοκρασίαν τού ¿ωματίου, έν ώ ΰπάρ.
χουσι τ ά φυτά. Ό σ ω τό φυτόν αυξάνεται τ α χυτερον καί επι^ίίει εις βλάστησιν κραταιότερον,
τόσω ή ¿ιαφορά τής θερμοκρασίας τού (¡¿ατος είνε
επιβλαβέστερα. Καταλληλότατον ¿έ είνε τό ΰ¿ω ρ όταν ύπερβαίνη κατά τι τήν θερμοκρασίαν
τού ¿ωματίου· εάν ¿έ πρόκειται νά έπιταχύνωμεν τήν έκπτυξιν τών βλαστών ή νά προκαλέσωμεν πρωίμωτέραν τήν έξάνθησιν, ή θερμοκρασία
αυτού ¿ύναται νά είνε ανώτερα τών 10— 15 βαθμ ώ / ·ή καί ετι πλεϊον.
Ως πρός τήν ποσότητα τού ’/ ¿ α τ ο ς (/¿ηγεΐ
ημάς πάντοτε ή φύσις αυτή τού θεραπευομένου
φυτού. Διότι τινά. μεν τών φυτών είνε ¿-^¿ρόβια,
ζώντχ ύπό τό (¡¿ωρ καί ε'χοντα φύλλα επιπλέον
τα τής επιφάνειας τού '/¿ατος, άλλα ¿ε είνε <ρίλ υ ίρα ,ζω ν τα έν τόποι; ένίκμοιςκαί ύ¿pηλóïς. Τ ά
θεραπευόμ.ενα ομ.ως συνήθως εντός τών αιθουσών
ημών είνε τά πλεϊστα φυτά αναπτυσσόμενα εις
το κοίνον χώμα, όταν τούτο περιέχη ώρισμένον
ποσόν οόατος. ’ Εάν τά φυτά τών γαστρών έβύθιζον τ ά ; ρίζας των εντός λίαν ύγρας νής, εν ή
τό ’/ ¿ ω ρ μένει στάσιμου, ήθελον ξηρανθή, ¿ιότι ή
υγρασία γέννα οξέα επιβλαβή εις τάς ρίζας καί
έμπo¿iζ^ι τήν εί^υσιν τού άέρο; εντός τού ¿ ¿ ά φου; καί τήν κοινωνίαν αυτού μετά τών ριζών,
καθιστά ¿έ ¿¿ύνατον καί τήν θοέψιν τών φυτών
ένεκα τής παρακωλύσεως τών ώρισμ.ένων συνθέ
σεων καί αποσυνθέσεων έντός τού χώματος.
Τ ά υπαίθρια φυτά, τά φυόμενα επί τών α 
γρών, έν ξηρασία, ¿ύνανται καί έχουσι τήν τ ά σιν νά εtσ¿ύωσι ¿ιά τών ριζών αύτών εις βαθύ
τα τα στρώματα τού έ¿áφoυς ή πλαγίως εις μ.έρη
ύ¿ρηλóτερa καί εύρίσκωσιν οϋτω τήν άρκούσαν
υγρασίαν. Ά λ λ ’ εί; τ ά φυτά τών γαστρών αί
όίζαι ¿εν ¿ύνανται νά έκταθώσιν εις μεγάλην άπόστασιν, τούτου ¿έ ένεκα ανάγκη νά. π αράσχω μεν αϋ ται; τό άναγκαιούν '/¿ω ρ ¿ιά ποτίσμ.ατος.
Οσω ¿ε μάλλον φυτόν τι έχει ανάγκην ’/¿α το ς
ώς έκ τή : φύσεως αυτού, τόσω κραταιότερον
βλαστάνει ποτιζόμενον. Ενταύθα όμως γεννάται
τό ζήτημα ποσάχις πρέπει νά ποτίζωμεν φυτόν
τι καί ποιαν ποσότητα (/¿ατος πρέπει νά χύνωμεν
επ’ αυτού.
Τποθέσωμεν οτι τήν πρωίαν ταύτην έποτίσαμεν χα.Ιώς φυτόν τι τού ¿ωματίου. Περί τήν
μεσημβρίαν ή επιφάνεια τού χώματος τής γ ά στρα; φαίνεται ξηρά, καί είνε Οντως, ¿ιότι τό
έξ έπιπολής (/¿ωρ έξητμ.ΐσθη ένεκα τής θερμοκρκσίας τού ¿ωματίου. Περί τάς ψί^οος όμ.ως υ
πάρχει είσέτι αρκετή υγρασία, οπως ¿ιαλύη τάς
έν τώ χ ώ μα τι ¿ιαλελυμένα; τροφάς καί παρέχη

Ε1ς τό φυτόν τό ¿ιά τής ¿ιηνεκοϋς έξατμίσεως
τώ/ φύλλων ^¿ιακόπως εκ·ϊιαπνεόμ=νον (¡¿ωρ.
Ά ήο όμως είσέτι ¿έν ¿ύναται νά ε’^ ύ σ η μέχρι
τών ριζών. ’Εάν ¿έ άπατώμενοι έκ τής ςηράς
Iέπιφανείας τού χώματος τής γάστρας, έπιχύσωμεν νέον (¡¿ωρ, τούτο λιμνάζει, ούτως είπείν,
ύπό τό φυτόν, φυσικώς ¿έ καί χημ.’.κώς τό χώμα
καθίσταται ακατάλληλον πρός θρέψιν, ai όιζαι
Ιάσθενούσι καί σήπονται, όλη ¿έ ή κ ατάστασι; τού
:τού ¿ιαταράττεται.
'Επίσης βλάπτομεν τό φυτόν ποτίζοντες αύτό
-ανιώτερον ή έπιχέοντες όλιγώτερον τού ¿έοντο;
ύίωο- ¿ιότι ούτω αί θρεπτικαί ούσίαι τού χώμαΙτος ¿έν ¿ιαλϋονται άνευ ó ¿ ατος, τό φυτόν πεινά,
αί άρτιφυεις λεπτότατοι ρίζαι θνήσκουσιν, όλαι
αί λειτουργίαι τής ζωής τού φυτού μένουσι στά^ σιμοι, επέρχεται ¿έ νόσος, καί τέλος θάνατος.
Πρός αποφυγήν τών κακών τούτων ανάγκη νά
(¿ηγήση ημάς ή παρατήρησις, ¿ιότι ¿έν είνε
I ¿υνατόν νά ¿οθή συνταγή τις τής ποσότητας τού
(/¿ατος, όπως έφαρμόζωμεν ταύτην εί; έκαστον
; φυτόν. Διότι ή ποσότης τού (¡¿ατος έχει εύθυν
λόγον πρός τήν κατανάλωσιν, αϋτη ¿έ πάλιν
έξαρτάται έκ πολλών άλλων λόγων, οίον έκ τού
8 Í ¿ ους τού φυτού, έκ τού o t x ¿ ! o j τής άναπτύξεως
έν ή τούτο εύρίσκεται, έκ τής ποιότητο; τής γης,
τού μεγέθους τής γάστρας, τής θερμοκρασίας
j τής ατμόσφαιρας, καί έκ πολλών άλλων λόγων.
Ώ ς δ ίη γ ο ; κ ατά τόν ποτισμόν τών γαστρών έστω
ó έξής κανών: «οσάκις ποτίζεις, χύνε πάντοτε
j. έπί τοσούτον ’[/¿ωρ μέ^ρις ού τούτο έξέλθη ¿ιά
τής κάτω όπής τού αγγείου καί έκχυθή έντός τού
ν ύποόαχέ/,ις (τού ύπό τήν γάστραν πινακίου). »
’Επειδή όμως τό (¡¿ωρ ¿ιέρ/εται ένίοτε ¿ιά τών
έλαφρών γαιών χωρίς νά ¿ιαποτίση όλον τό
. Υώμα τής γάστρας, καλόν είνε τό έκχυνόμ.ενον
ΰ$ωρ νά μένη ώρας τινά; έντός τού óxo¿o/_I<j);,·
όπως άνέλθη ή έλλείπουσα αυτού ποσότ-ης εις
τό χ ώ μ α. Τό υπόλοιπον ó¿ci>p τού ύπο-ϊοχέως
χύνομεν ώς περιττόν.
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Φιλανθεΐς τινες άντί νά ρίπτωσι τό ύ/ϊωρ έκ
τών άνω χέουσιν αύτό έν πριότοις εις τόν ϋπο¿οχέα, ούτω ¿έ τό χώ μα καί τό φυτόν παραλαμβάνουσιν έκ τών κάτω τήν επαρκή αυτού ποσότητα. ’Α λλά ή μέθo¿oς αϋτη ε”χει τά αύτά
κακά ώς άν έποτίζαμεν τό φυτόν έκ τών άνω
συχνά καί ¿ιά πολλοϋ {/¿ατος.
"Οτι τό χώμα είνε ίκανώς ξηρόν καί ότι τό
φυτόν έχει ανάγκην Ó ¿ x t o ; άναγνωρίζομεν έκ
τού άνοικτοτέρου χρώρ.ατος, όπερ προσλαμβάνει
τό χώμα τής γάστρας, έκ τής έλαφρότητος αύτής, καί έκ τού μικρού βαθμού μαρασμού τών
φύλλων καί τών τρυφερών βλαστών. Τήν άνάγκην ποτίσματος ¿ιχγινώσκομιν καί άν εισα γα γωμεν τόν ¿άκτυλον έντός τού χώματος εί; β ά θος μέχρι 2 1|2 εκατοστών τού μέτρου. Μικρά
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άσκησις καί σύγκρισις ¿ύο φυτών, τού μέν έν
ύγρα γή, τού ¿έ έν ξηρά, ¿t¿áσκει ημάς εύχερώς τά ς ¿ιακρϊσεις ταύτχς.
Τις ¿έ ¿έν χχρετήρησε πόσω καταφανώς έκ¿ηλούται ύπό τε τών ξυλο^ών ¿¿-/¿ρων καί θά
μνων καί ύπό τών ποω/ϊών λαχάνων καί χόρτων
ή έλλειψις τού (¡¿ατος έξ ής πασχουσι τά έν
ύπαίθρω φυτά μετά μακράν ξηρασίαν. Τ ά άνθη
κλίνουσι τήν κεφαλήν πρός τήν γήν, τά φύλλα
καί οϊ τρυφεροί κλώνες κρέμανται χαλαρώς πρός
τά κάτω, εκλείπει ¿έ καί ή ζωηρότης καί ή νωπότης τού χρώματος τών άνθέων καί τών φύλ
λων τής κόμης- τά φυτά ¿ιψώσιν. "Ολως τό αύ
τό, καί μάλιστα έτι κχταφανέστεοον, συμβαίνει
καί εις τά φυτά. τών ήμετέρων αιθουσών, καθόσον
ή άπάτμισις τού (/¿ατος έν τ ω μικρω χώρω τής
γάστρας τελείται ταχύτερον έν τή ξηρά ατμό
σφαιρα τής αιθούσης ή έν ύπαίθρω. Τ ά φυτά επο
μένως μαραίνονται ταχύτερον καί πρωϊμώτερον.
"Οπως ποτίσωμεν τά άνθη, ¿έν πρέπει νά
περιμενωμεν τόν εντελή αύτών μαρασμόν. Ποσώς
¿έ ¿έν ¿ικαιοϋται τού όνόμ.ατος τού φιλχνθούς ό
λχυ.βάνο/ν τό χοτιστήριον μ,όνον όταν τά φυτά
αυτού κήνται μεμ.χραμένα καί κχτχπεπτωκότα.
Είνε ¿ε προτιμ.ότερον νά ποτίζωντχι τά φυτά
μικρόν τι ύπέρ τό μ.έτρον, όταν τα ύ τα εινε ύγιή
¿ιά του χώμ-ακαί το (¡¿ωρ ¿ ’.έρχεται ταχέως Ίια
τος καί ¿έν μένει στά σιμόν έντός τού ύπo¿oχέως,
παρά νά. ¿ιψώσι καί μ.ένωσι μακρόν χρόνον άνευ
ΰόατος.
Άνακεφαλαιούντες τά μέχρι τοϊιδε είρημ.ένα
συνάγομ.εν τού; έξής κανόνας τού ποτίσμ.ατος.
Κατάλληλον πρός ποτισμόν είνε τό {/¿ωρ τής
βροχής ή τό ποτάμ.ιον, απορριπτέον ¿έ τό σκληρόν
καί άλατι^ϊες.
Ή Οερμ.οκρασία τού (¡¿ατος έ'στω ή τού ¿ω μ α τίου ή άνωτέρα.
Πρός ¿ιάγνωσιν τής ανάγκης πρός ποτισμόν
έκτος τής ξηρασίας τού χώμ.χτος, σαφές σημείον
έ’στω ό μ.αρασυ.ός καί ή χαλάρωσις τών φύλλων.
Τό χώ μχ, έν ώ τό φυτόν, ¿έον νά ¿ιαπεράτχι
ταχέως ύπό τού (/¿ατος καί νά ¿ιαποτίζηται όμαλώ ς καί εξίσου.
Πότιζον τό μ.έν ε'αρ καί θέρος έν κχιρω έσπέρας, τό ¿έ φθινόπωρο·/ καί τόν χειμώνα έν καιρφ
πρωίας.
Τά. σφριγώντχ φυτά έχουσιν ανάγκην μ,είζονος
ποσότητος '(¡¿ατος.
Ό σ ω ύψηλοτέρα ή θερμοκρασία τής ατμό
σφαιρας τόσω συχνότερος ό ποτισμ.ος.
'Ο σω μικρότεραι αί γάστοαι τόσω συχνότερα
ή ανάγκη τού '/¿ατος.
Βαρύ, συμπαγές, χώμα, ξηραίνεται ¿υσκολώτερον. Ένεκεν τούτου ¿έον νά ποτιζωνται σπανιώτερον τά έν τοιούτφ χώμκτι πεφυτευμένα
φυτά.
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Τό ΰδωρ του ύποδοχέως ¡at, άναρροφώμενον 1 κία, προεοχομένη κ α τ’ έξοχήν έκ πάσης νόσου,
ύπό του χώματος λ; γάστρας εντός δύο ώρών,
ήν συμπαρακολουθεϊ απώλεια υγρών. Ή αναιμία
δέον να άπορρίπτετ:'.·. ώ ς επιβλαβές.
αΰτη ενσκήπτει καί εις παΐδας καί εις κοράσια
ηλικίας 8 μέχρι 10 έτών καί διαγινώσκεται έκ
τής «χλωρότητος» τών παιδί»)·/, ήτις παρέχει
φόβους εις τούς γονείς. Τό δέ περίεργον έν τή
αναιμία ταύτη είναι ότι, έν ώ τό έ'ωτερικόν δέρμα
ΠΕΡΙ Α Ν Α Ι Μ Ι Α Σ
είνε ύπόχλωρον ώχρόν, οί ορατοί μυχώόεκ; νμ ίνες
δέν άλλάσσουσι πάντοτε χρώμα, αλλά φαίνονται
Τό αίμ.α ημών ώς γνωστόν συνϊσταται κυρίως
ακόμη
μετρίως ερυθροί. Σχεδόν πάντοτε όμως τά
έκ τίνος ύγρού, του ¿ρον, καί των ε’ν αύτώ πλεόν
παιδία αισθάνονται ασυνήθη κ α τά τήν ηλικίαν
των .Ιενχώ'' καί έρνθρ&γ αίμιιεοσραιρίωγ. Του
ολου βάρους του αίματος τό μέν μικρότερον μέ— ταύτην ατονίαν, άποκάμνουσιν εύκόλ.ως, είναι
δύσθυμα ή εις άκρον εύπαρόξυντα, συχνάκις δέ
ρος άποτελούσι τα αίματοσφχίριχ, τό δέ μεγακαί άνορεκτούσι καί μάλιστα άη δώς τρώγουσι
λείτερον ό όρός. Τ α ερυθρά αίμ.ατοσφχίρια είνε τοτά κρέατα.
σούτον μικρά, ώστε εν ένί κυβικώ ύποχιλιομέτρω

ζωμ-όν, διότι ούτος είναι ήττον θρεπτικός, οί δέ : ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚ Η ΤΩ Ν ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΩΝ
άσθενεϊς έχοντες μικράν συνήθως ορεξιν παραι
τούνται μ ετά τόν ζωμόν τό κρέας- ώ ς έπιδόρπιΤ ή IG Φεβρουάριου ε. ε. ό W illia m O g le ά σμα νά τρώγωσι νωπάς οπώρας ή εΰπεπτόν τι
νέγνωσεν ένώπιον τής «Στατιστικής Ε ταιρίας»
έδεσμα άλεύρου· κατά τό δεύτερον πρόγευμα ¡ έκθεσιν περί τών άνά τήν Α γγλίαν καί τήν
νά τρώγωσι πολλάκις καί δριμέα, οίον σαρδίνας,
Ούαλίαν αυτοχειριών, έν σχέσει πρός τε τήν η 
χαβιάριον, σικύους έν άλμη καί τ ά τοιαύτα, δι’ | λικίαν, τό φύλον, τήν έποχήν καί τ ό έργον τών
ών ερεθίζεται μ.έν ό στόμ,αχος, επιτείνεται δέ ή
κατοίκων.
όρεξις καί ώ ς έπί τ ό πολύ γεννάται εις τόν ά Διά τής έκθέσεως ταύτης βεβαιούται ότι άπό
σθενή έ'τι μάλλον καθ' έκάστην ή περί τό τρώ τού 1858 μέχρι τού 1 8 8 3 ,ήτοι έν διαστήματι
γεινήδονή. Πρός θεραπείαν τής άναιμίας πρός
2 G έτών, έσημειώθησαν έν ταϊς άνωτέρω χώραις
τή σκοπίμω διαίτη άναγκαιοτάτη είναι καί ή ; 42,530 θάνατοι έξ αυτοχειρίας. Άναλογούσιν έ
τού σώματος κίνησις· διότι, ώς άνωτέρω ήδη
πομένως κ ατά μέσον όρον 72 αύτοχειρίαι κατ’
ΰπεδείχθη, ή έργασία καί ή άσκησις τών μυών
έτος έπί ένός έκατομμ-υρίου άνθρώπων. Λϊ αύτοσυντελεί μεγάλωςκαί εις τήν κατεργασίαν τού αί
χειρίαι αύξάνουσι ταχέως μετά τών έτών μέχρις
ματος. Συνειθιζων δέ τις τό σώ μα εις ίσχυράν τών
έπέκεινα τής μ.έσης τού άνθρώπου ηλικίας καί
μυών έργασίαν, φέρει αύτό εις ισορροπίαν πρός ι έλαττούνται πάλιν κατά τάς μάλλον προκεχωρητήν θρέψιν καί έπαυξάνει τό ολικόν ποσόν τού j κυίας τή ς ζωής περιόδους. Ό μέγιστος αυτών ά αίματος. Κινούμενος δέ τις έν ύπαίθρω άπολαύει
ριθμός συμπίπτει κ α τά τήν άπό 55 μ-έχρις 65
συγχρόνως καί καθαρόν άέρα, ον βεβαίως δέν
έτών περίοδον, καθ’ ήν άναλογούσιν 251 αύ τοδύναται νά εΰρη έν ταϊς μεγάλαις πόλεσι. Κ α - ; χειρίαι εις έν εκατομμύριου πληθυσμ.ού κατ’ ετος.
θαρόν άέρα άναπνέει τις κυρίως έντός τών δασών, ; ’ Εάν έξαιρίση τις μίαν τής ζωής περίοδον, κατά
έπί τών ορέοιν καί παρά τήν θάλασσαν, έν δέ J πάσας τάς λοιπάς αί αυτοκτονία·, τών άνδρών
τοίς δωματίοις τότε μ-όνον δύναται νά έπιτύχη ¡ είνε πολύ περισσότεραι ή τών γυναικών, ή δέ με
τοιούτον, όταν ταύτα είνε λίαν ευρύχωρα καί διαταξύ αυτών διαφορά αυξάνει σύν τή ηλικία. ’Ε
τηρώνται καλώς. Δ ιά τούτο οί άναιμικοί όφείξαιρούμενη περίοδος ώς πρός τούτο είναι ή άπό
λουσι κατά τήν θερμήν ώραν τού έτους νά διατού 15ου μέχρι τού 20ού έτους, καθ’ ήν αί τών
τρίβουσι μ-έρος τής ημέρας έν ύπαίθρω** έν τώ , Οηλέων αύτοχειρίαι ύπερβαίνουσι κατά τι τάς τών
κήπω, έν τώ δάσει ή εις τήν πεδιάδα, ότέ μέν
άρρένων. Ααμ,βάνοντες άπ άσας τάς ηλικίας όμού
περιπατούντες, ότέ δέ καθήμ,ενοι, έκαστος κατά
εύρίσκομεν οτι, εις ίσους άριθμούς έξ άμφοτέρων
τήν έαυτού δύνχμιν. ’ Αναιμικά δέ κοράσια καί
τών φύλων, αί αύτοχειρίαι τών
άρρένων
γυναίκες δέον νά ποιώνται μ-ετρίαν όσον ένεστι
πρός τά ς τών θηλέων κατά τάς αύτάς τής
χρήσιν γυναικείων έργοχείρων καί νά έργάζωνται
ζωής περιόδους έχουσιν ώς 2 0 7 πρός 100.
ταύτα, εί δυνατόν, μόνον έν ύπαίθρω, άρα κατά
Έ κ τής έκθέσεως τού W illia m O g le κ ατα
τήν θερμήν ώραν τού έτους, ϊνα δύνανται νά ά φαίνεται επίσης ότι ό άριθμ.ός τών αύτοχειριών
ναπνέωσι τουλάχιστον συγχρόνως καθαρόν άέρα.
αυξάνει καί μειούται λίαν ώρισμένως κ ατά τούς
Πολ.λοί πιστεύουσιν οτι ή άναιμ.ία (λευκοφλεκαιρούς τού έτους, άποτελ.ών έν τή βαθμολογική
ματία) θεραπεύεται μόνον διά φαρμάκων καί δ ή
αυτού κλίμακι κανονικήν έτησίαν καμπύλην,
σιδηρούχων. Ά λ λ ά ή γνώμη αΰτη δέν είναι , τάς όποιας τό μέν χαμηλότερον σημείον συμπί
ορθή, διότι τά ύπό τού ιατρού προσδιοριζόμενα
πτει πρός τόν μήνα Δεκέμβριον, τό δέ ϋψιστον
σιδηρούχα φάρμ,ακα δύνανται μέν ίσως νά στήπρός τόν ’ Ιούνιον.'Επαγγέλματα πρός ά άντιστοισωσι τήν πρόοδον τής νόσου, ά λ λ ’ ουδέποτε καί
χεΐ ό έλάχιστος άριθμόςαύτοχειριών είναι αί χει
νάέξισωθώσι πρός τόν τακτικόν βίον, τήν κ ατάλ
ρωνακτικά! τέχναι, αί ώς έπί τό πλεΐστον εκτός
ληλον δίαιταν, τόν καθαρόν άέρα καί τήν κίνητής κατοικίας ύπό άνθρώπων σχετικώς ά γ ρ α μ σιν. ’ Ιδίως δέ άποτρέπομεν τούς αναιμικούς άπό
μάτων έπιτηδευόμεναι. Τούναντίον αί οίκουρικαί
πάσης αύτοθεραπείας διά σιδηρούχων σκευασιών.
άσχολίαι τών πεπαιδευμένων, δποΐαι είναι αί
’Επί πάσι δέ, συντόνου ευχής έργον είναι νά
ύπό τών λογίων σπουδαζόμεναι, είναι έκεϊναι
μή ύπερφορτίζηται τό πνεύμα τών παιδιών καί
πρός ας άντιστοιχεϊ ό μέγιστος άριθμ.ός τών αυ
μάλιστα τών κορασίων διά σωρείας μαθημάτων
τοχειριών.
καί νά περισταλώσιν έπομένως αί άπαιτήσεις
Ή κοινοτάτη μέθοδος αυτοκτονίας είναι ή
τών σχολείων καί ιδίως τών-παρθεναγωγείων διά
διά τής άγχόνης. Ταΰτη έ’πονται κατά σειράν
τής έλαττώσεως τών σχολικών ώρών καί τών
αί διά πνιγμού, σφαγής, πληγής, δηλητηρίου,
διά τήν κατ’ οίκον ένασχόλησιν έπιτασσομένων
καί ή διά πυροβολισμού. Αί γυναίκες προτιμώσι
τοίς παιδίοις έργων.
τόν πνιγμόν άπό τής άγχόνης, καί τό δηλητή
[Μ . G o lin e r.]
Κ . Β.
ριον άπό τής σφαγής ή τής πληγής. Ή έκλογή
τής μ.εθόδου έπηρεάζεται καί ύπό τής ηλικίας.
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ανθρωπίνου αίματος εμπεριέχονται κ ατά μέσον
ορον 5 εκατομμύρια τοιούτων: των δέ λευκών
σφχιρίων ό αριθμός είνε πολύ μικρότερος, διότι
έτί 8 0 0 μέχρι 1000 ερυθρών εΰρηται εν μόνον
λευκόν. Ά ν λοιπόν έλαττωθή σημαντικώ; ή ο
λική ποσότνις τού αίματος ή τά ερυθρά αίματοσφαίν.χ, επέρχεται ή νοσώδης εκείνη κ α τά στασις, ήν όνομάζομ.εν ά γα ιμίαγ.
Έ ν ώ δέ σημαντικαί ελαττώσεις του ποσού τού
αίματος,ήτοι άπώλειαι α'ίμ.ατος, αρκούντως ενωρίς
άναπληροϋνται πάλιν, τούναντίον έκ τή ς α π ώ 
λειας των ερυθρών αΐμ.ατοσφαιρίων αναπτύσσεται
-ή χροι-ία, τ. ε. ή μακρότερον διαρκούσα άναιμΐ/., οπότε ή άναπλήρωσις χωρεϊ λίαν βραδέως.
Π αρά πάσι τοϊς άναιμικοΐς άνθρώποις έπαναφαίνονται κατά την αυτήν σχεδόν τά 'ιν τά ε
πόμενα συ μ π τώ μ ατα: Τό έ'ωτερικόν δέρμα α υ 
τών καί οί όρατοί μνχώίειτ, ϋμέτες εχουσιν ε
κτάκτως ώχρόν χρώμα καί ίϊίως τά χείλη καί
τά ώ τ ε . ’Επειδή δέ τό έν τώ αίμα τι άζυγάνον
είναι σ ναναμεμιγμένον μετά τ ΰν ερυθρών αίματοσφαιρί ·ν, οί δέ μύς ϊνα λειτ υργήσωσιν, εχουσι χρείαν αίματος έμπεριέχο ;ος ικανόν οξυγό
νον, διά τούτν μετά τΓ,ι, αναιμίας έλαττούται
κατ’ ανάγκην καί ή λειτουργική δύναμις τού αί
ματος. Μ ετ’ αυτής δέ ακολουθούσα άκρα αδυνα
μία καί όλιγοδρανία ρέπουσα εις λιποθυμίας, έξηρεθισμένη αναπνοή κατά τάς μετριωτάτας εντά
σεις, μάλιστα δέ κ α τά τήν διά των κλιμάκων
άνάβασιν, οχληρά σφύξις τής καρδίας, πίεσις
καί μεστότης ε’ν τή κοιλότητι τού στομάχου,
ναυτία καί μάλιστα οχληρός καί το τού τον συχνάκις επαναλαμβανόμενος ε"μετος, ώστε ό πάσχων νά πιστεύη εις τήν ΰπαρξιν στομαχικού κατάρρου. Συχνά δέ έπισυμβαίνουσι καί επίμονοι
καί έξάντλησιν έπιφέρουσαι κοιλιολυοίαι ώς καί
συχναί δύσεις έκτώ ν όινών.
ΙΊλήν τού είδους τούτου τής αναιμίας, ήτις
άπ ντά συχνότατα έν τή μέση ηλικία από τού
είκο τού μέχρι τού τεσσαρακοστού έτους, ίδια τις
άναι_ ‘α παρατηρεΐται καί έν τή παιδική ηλι

Εάν άνερευνήσωμεν τά αίτια τής αναιμίας,
θά εΰρωμ.εν οτι ή νόσος αΰτη χωρίς τών αμέσων
απωλειών αίματος αποβαίνει συνήθως έξ έλαττιόσεως τής παραγωγής καί διαταράξεως τής
κατεργασίας τού αίματος, ένώ έξ άλλου τ ά ύγρά
τού σώματος έξακολουθούσι καταναλισκόμενα.
Συνηθεστάτη δέ αίτια τής παθήσεως καί ένηλίκων καί παιδιών είναι τό διατρίβειν συνε
χώς έν διεφθαρμένη ατμόσφαιρα, μ άλιστα δέ
έν τή ατμόσφαιρα υπερπληρών καί άνεπαρκώς
άεριζομένων οικήσεων. Ά λ λ α αίτιά είσι τ ά έξής:
Έλλειψις ύπαιθρίων κινήσεων, κακή ή ανεπιτή
δειος διατροφή, υπέρμετρος τού πνεύματος ε\τασις, συνεχείς συγκινήσεις καί ταραχαί τής ψυχής
καί ό πλημμελής βίος, οίον ζώσι συνήθως οί άν
θρωποι τών μεγάλων πόλεων. Τήν δέ έν ταϊς
άνωτέραις κοινωνικαΐς τάξεσι κα! μάλιστα παρά
ταϊς γυνκιξί συχνότερου άπαντώσαν αναιμίαν
έπαυ'άνει έ'τι μάλλον τούτο, οτι ή σωματική
άνάπτυξις τών κορασίων παραβλάπτεται μ.εγάλως ύπό τών σχολικών απαιτήσεων. Σύντονος
εντασις τού πνεύματος καί μ ετ’ αυτής έλ.λειψις
υπαιθρίων κινήσεων έπιφέρουσιν έξασθένισιν καί
εκλυσιν τού γυναικείου σώματος, άλλ.ως τε καί
έπειδή τά μ.αθητεύοντα κοράσια καί αΰτάς τάς
έλευθέρας ώρας τής ημέρας κατκτρίβουσι κατά
τό πλεΐστον έν τή ατμόσφαιρα τών δωματίων.
Διά τίνων όπλων λοιπόν δυνάμεθα νά πολεμήσωμεν άποτελεσματικώς τό νόσημα τού το;
Πρός τήν έρώτησιν ταύτην ή επιστήμη, έρειδομένη έπί τής πείρας, αποκρίνεται τ ό έςής : Το
σπουδαιότατου μέσον πρός απαλλαγήν τής αναι
μίας είναι σχόπιμος βίος καί μάλιστα ταχΠΧ’Ι
δία ιτα ·Επειδή οί αναιμικοί άνορεκτούσι συνήθως
καί διά τούτο ολίγον μόνον δύνανται νά φάγωσιν
έφ’ άπαξ, διά ταύτα πρώτος κανών τής διαίτης
αυτών έστω ό έπόμενος : Νά τρώγωσι πολλάκι;
καί δή κατά πάσαν δευτέραν, εί δυνατόν, «ί»ραν
τής ημέρας μεταλλάσσοντες ώς δυνατόν τά φα
γ η τά · έν τ ώ κυρίως γεύμχτι καί τ ώ δειπνώ νά
τρώγωσι κ α τ’έξοχήν κρέας, παραλείποντες πάντα
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Ούτως οϊ νέοι προτιμώσι τον i i à πνιγμού, τον i c i
τωπιαΐος λοβός αύτοϋ ήν εκτάκτως ανεπτυγμένος" καί
ή παρατήοησις αϋτη έπικυροϊ πω; τήν γνώμην του
δηλητηρίου καί τον i c i πυροβολισμού εκούσιον θά
άνθρωπολόγου Βροκά, όστις πρό πολλοΰ ύπεστήριξεν
νατον καί ύπο τών επαγγελμάτων δ' επηρεά
ότι ό τρίτος μ,ετωπιαΐος λοβός είναι ή έ’δρα του λόζεται ή εκλογή τής μεθόδου, καθ’ 8τον οί άντρες
ί γου.
ποιούνται κ ατά προτίμησιν χρήσιν τών της τέ
χνη; αντών οργάνων προ; αυτοκτονίαν.’ Α λλά καί
’Ράπτριά τις γυναικείων ενδυμάτων τοϋ συρμοϋ έν
ύπο τής εποχής, καθ’ οτον οί δυστυχεί; άποφεύτφ προαστείω Αγίου Γερμανού τών ΙΙαρισίων έπεγουτι τον πνιγμόν κ ατά τού; ψυχρούς τού έτους
νόησεν ευφυές τέχνασμα, όπως καταστήση γνωστόν
μήνας.
Β.
εις τάς κυρίας τό έργαστήριόν της. Ή οδός όπου κεΐται τοϋτο είνε στενή, έν δέ τω πεζοδρομίφ αύτής
ούδέ δύο άνδρες δύνανται νά σταθώσιν άνέτως" έτι δ’
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
όλιγώτερον γυναίκες" ώστε οϋδεί; ί’στατο πρό τών πα
ραθύρων τοΰ εργαστηρίου, ίνα ιοη τά έκτεθειμένα, Óπερ ουδόλως συνέφερεν εις τήν ράπτριαν. Ά λ λ ά πρό
Ή βασίλισσα τή; Αγγλίας ελαβεν έκΜανδαλάης
τίνος χρόνου οσάκις κυρία τις διήρχετο έμπροσθεν
παράδοξον δώρον ή λάφυρον, σταλέν αυτή ύπο τοΰ
τοϋ εργαστηρίου ήσθάνετο ότι κάτι τι έκράτει τήν
κατακτήσαντος τ'ο βασίλειον τής Βίρμας στρατηγέ
άκραν τής έσθήτος α',τή;" άν έπροχώρει. ή έσθής έΠρενδεργάστ. Είναι δε τούτο έπίχρυσονχαλκοϋ/ τη
σχίζετο καί ή κυρία Ιβλεπεν ότι είχε καρφωθή άπό
λεβόλο·/ μετά του έπιχρύσου επίσης ξυλίνου κιλλί
καμπύλο·/ έξέχον καρφίον, όπερ ήτο έμπεπηγμένον
βαντος αύτοϋ, όπερ ο έκθρονισθείς βασιλεύς τής Βίρ
ώ ; άγκιστρον έν τώ τοίχφ, καί δέν έφαίνετο άν δέν
μας Θιόώ είχεν ώςόπλονκαί ώς μαντεΐον άμα.’Οσά
προσεΤχε πολύ ή διαβαίνουσα. Έ ν ώ δέ ή κυρία ί
κις έπρόκειτο να κηρύξη πόλεμον, διέτασσεν ό βασι
στατο πρός στιγμήν, ί'να άποσπάση τό καρφίον, έτρε
λεύς ένα ιερέα νά έγχυση φιάλην οίνου εις τον σω
χε πρό: αύτήν έν σπουδή μία τών έν τω έργοστασίω
λήνα τοΰ τηλεβόλου" αν ο οίνος έμενεν έν τω σωγυναικών, καί τεθορυβημένη εζήτει μετά πολλής φιλήνι ήτο ασφαλής οιωνός νίκης, αν έχΰνετο κατά γής
λοφροσύνης συγγνώμην, παρεκάλει δέ τήν ςένην νά
προεμήνυεν ήτταν. Καί πρό τής τελευταίας εκστρατείας
εΰαρεστηθή νά είσέλθη εις τό έργαστήριον, όπω: τής
κατά τών Ά γγλων, ήτις έπήνεγκε τον όλεθρον αύ
δισρθώσωσι τό φόρεμα. Καί ή μέν ράπτρια μετά πολ
τοϋ, λέγεται 8τι ήρώτησεν ό βασιλεύς -ή ; Βίρμαςτό
λής δεςιότητος έπιδιώρθωνε τήν έσθήτα, άλλά ταύτοτηλεβόλο·/, καί ότι λίαν συνετώς ¿χρησμοδότησε τοΰτο
χρόνως έτίθετο εις ενέργειαν τό τέχνασμα" διότι άλ
νά μή επιχείρηση τον πόλεμον. Ά λ λ ’ ύπείκων εις
λα: γυναίκες τοϋ εργαστηρίου έπεδείκνυον εϊ; τήν
τάς προτροπάς τής μισάγγλου συζύγου του παρήκυρίαν, όπως ί'ίη άν τή άρεσκουσι, ταινίας, άνθη, τρίκουσε τό μαντεΐον καί απώλεσε τον θρόνον.
χαπτα, και τά τοιαϋτα, άπερ έξήπλουν έπ: τής τραπέζης. εφερον παντοειδείςκομψοτάτους πΓ/.ους, άνε’ Εν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων τής Γεωγραφικής εταιρίας γενομένου λόγου περί τών έν τω
στάτουν τά συρτάρια, καί έν ένί λόγιο έκινεΤτο ολον
Άτλαντικφ ιοκεανω ρευμάτων καί περί τής έπηρείας
τό έργαστήριον, όπως ευχαρίστηση τήν παθοϋσαν. Έν
ιό δ' έγίνοντο ταϋτα έκ τοϋ παρακειμένου δωματίου
αυτών εις τήν ναυτιλίαν, είςτών εταίρων ύπέμνησε γε
γονός μαρτυρούν άριδήλωςτήν επήρειαντούτην.’ Εν Iήκούοντο εύκρινώς αί διαταγαί τής διευθύντριας, αί
όποΐαι ήσαν τιιαϋται περίπου- « Νά μή λησμονήσετε,
τει 1731 άκάτιόν τι, φέρον φορτίον οίνου, έκπλεϋσαν
πω; ή κυρία κόμησσα θέλει τό φόρεμά της νά τής τό
έκ Τενερίφης τών Καναρίων νήσων όπως μεταοή εις
ΙΙάλμαν, παρελκυσθέν υπό τών ρευμάτων Ιοθασε με
υπάγετε άπόψε ! » ή’ « “Ας Ιλθη μία νά ΰπάγη τό
καπέλλον εις τήν κυρίαν δοϋκισσαν ! » ή’ « ή κυρία
τά πολυήμερον διάπλουν εις /,ιμένα τινά τών Άντιλλών νήσων. Επειδή ή προμήθεια τών ζωοτροφιών
πριγκίπισσα παρήγγειλε δαντέλλας άπ’ αύτό τό
μόνον διά πέντε ή ί ; ημέρας επήρκει, τόν έπίλςιπον
είδος». ΔιορΟουμένου τοϋ φορέματος αύτής, ή κυρία
ούδέποτε άπήρχετο μέ κε·/άς τάς χεΐρας, άλλά πάν
χρόνον τό πλήρωμα συνετηρήθη εις τήν ζωήν, πίνον
τοτε ήγόραζε κάτι τι έκ τών έπιδειχθέντων αύτή, ή
οίνον έκ τοΰ φορτίου. Τό γεγονός τούτο άποδεικνύει
πίλον, ή καλύπτραν, ή τρίχαπτα, ή κόσμημά τι. ’ Ε 
πρό; τοΐς άλλοις πιθανήν τήν γνώμην τών ύποστηριπειδή δε καί τά πωλούμενα ήσαν αξιόλογα, έγίνετο
ζόντων ότι κατά τού: αρχαίους χρόνους οί έν Λιβύη
ι»ς έπί τό πλεΐστον πελατι; καί έσπευδε νά συστήση
Φοίνικες είχον άνακαλύψη τήν ’Αμερικήν καί σύν
δεση έμπορικά; σχέσεις πρός τούς κατοίκους τής χώ
εις τάς φίλας της τό κατάστημα, τό όποιον ένόμιζεν
ρας ταύτης.
ότι άπροσδοκήτως άνεκάλυψεν.
βανόντος τοϋ Γαμδέττα έξήχθη ό έγκέφαλος αύ
Έ ν όμίλω αξιωματικών γίνεται συζήτησις περί
τοϋ καί παρεδόθη εϊ; διακεκριμένους άνθρωπο’/,όγους
τών έπιφανών στρατηγών τής άρχαιότητος. Εις τού
πρός μελέτην. Τά πορίσματα τής μελέτη; ταύτης έτων έπαινεΤ τήν στρατηγικήν δεινότητα τοΰ Ξενοδημοσιεΰθησαν εσχάτως μόλις. Κατά ταϋτα τό βά
φώντος.
ρος τοϋ εγκεφάλου τοϋ Γαμβέττα ήτο ελάχιστο·/, 116ΰ
« Αύτό δέν τό παραδέχομαι διόλου, παρατηρεί
γραμμαρίων μόλις, ήτοι 360 δράμια περίπου. Ούχ
ή στον, ώς παρετήρησεν ό καθηγητής Δυόάλ έν τή I έτερος συνάδελφός του. Άδύ/ατον νά ήτο καλός στρα
τηγός άνθρωπος όπου έχάθητο καί έγραφε διδακτικά
συνεδριάσει τής Άνθρωπολογικής εταιρίας τής 1&
βιβλία διά τούςμαθητάς τών'Ελληνικών σχολείων!»
Μαρτίου, τό σχήμα αύτοϋ ήτο ώραΐον καί κανονικώτατον" αςιον δέ σημειώσεως είναι οτι ό τρίτος με-^'νΛΑΓι/ΙΛ/ν'Έ ν Ά ί ή ν α ΐ ί , ί χ τ ο ν τ υ π ο γ ρ α φ ιίο ν τ ώ ν
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