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Τό μέλαν εκείνο σημείον ηύξήθη ταχέως, έλα
βε σχήμα νεανίου φοροϋντος ενδύματα έξ έριού- 
χου, σισσυρωτόν πιλίδιον επικεφαλής καί φέροντος 
έπί τών ώμων δερμάτινον ,.σάκκον. Είχε τούς 
πόδας ύποδεδεμένους διά χιονοπέδιλων καί πρού- 
χώρει ταχέως.

Μετ’ ολίγον ούδεμία πλέον ύπελείπετο αμφιβο
λία· δ δδοιπόρο; είχε διακρίνη τους πρό τού οι
κιακού αναμένοντας αυτόν, έκβαλών ¿έ τό πιλί- 
διόν του, έαίνει αύτό ΰπέρ τήν κεφαλήν του. Με
τά δύο λεπτά δ Έρικ εύρέθη εις τήν αγκάλην 
τής Κκτρίνχς, τού Όθωνος, τής Βανδας, τού 
"Ερσεβον, όστις έγερθείς τής έδρας του είχε προ- 
χωρήση μέχρι τής φλιάς.

Ένηγκαλίζοντο θερμώς, έθώπευον περιπαθώς 
αύτόν, ε'μενον έκστατικοί προ τής ωραίας του 
μορφής. Ή  κυρά Κκτρίνα πρό πάντων δέν ήδύ- 
νατο νά συνέλθη έκ τής έκπλήξεώς της. Πώς; 
αύτό ήτο τό παιδάκι τό δποΐον είχε λικνίσει έπί 
τών γονάτων τ η ς ., .αύτό τό υψηλόν παΧηκαρά- 
αι, τό τόσον χαριτωμένο·/ καί τόσον τόλμηρον συγ
χρόνως, ΰπέρ τό άνω χείλος τού όποιου διεγρά- 
φετο ήδη χνού: μύστακος! . .  . ΤΗτο δυνατόν ! .  . .

Ή  αγαθή γυνή ήσθάνετο είδός τι σεβασμού 
«ρός τό παιδίον, όπερ άλλοτε είχε θρέψη διά τού 
γάλακτός της. Ή το υπερήφανος δι’ αύτό, υπε
ρήφανος πρό πάντων διά τά δάκρυα τής εύτυ- 
χίας, άτινα έόλεπε ζέοντα εκ τών μαύρων χύ
του οφθαλμών. Διότι καί ό Έρικ ήτο έπίσης βχ- 
θίως συγκεκινημένος.

—  Μητέρα, σύ είσαι ! έλεγε. Τέλος πάντων 
σ’ έπχναβλέπω καί σέ κρατώ εις τήν αγκαλιά 
μου !. . , Αύτά τά δύο χρόνια μού έφάνησαν ατε
λείωτα 1. . .  Σ ά ; άποράνη καί εις σάς ό χωρισμός 
μου όπως ε’ις έμέ b ίδικός σας ;

—  “Ω, ναι, είπεσοβαρώς ό Έρσεβον. Καμμία 
ήμέρα δέν έπέρασε χωρίς νά κάμωμεν λόγον διά 
ο έ ., .Τ ή ν  νύκτα εις τό νυκτέρι, ή τήν ήμέρα 
ιί; τό τραπέζι, τό Ονομά σου είχαμε πχντα εί; 
τό στόμα μας ! .  . .  ’Αλλά σύ, παιδί μου, μήπως
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μάς έλησμόνησες έκεΐ πέρα μέσα εις τήν μεγά- 
λην εκείνην πόλιν ; .  . .  Είσαι εύχαριστημένος ότι 
έγύρισες νά ίδής τόν τόπον σου καί τό παλαιό- 
σπιτόν μας ;

—  Είνε ανάγκη νά σάς τό είπώ ; είπεν 6 Έρικ 
άρχισα; πάλιν νά έναγκαλίζεται καί φιλή πχν- 
τας. Σάς είχα κάθε ώραν εις τόν νούν μου, . . 
Α λλ ’ όταν πρό πάντων έφύσα δυνατός άνεμος 
σ’ έσυλλογιζόμην, πατέρα.Πού νά εί/ε αύτήν τήν 
στιγμήν ; Έγύρισε ασφαλώς;. .  ,έπρόλαβενά προ- 
φυλαχθή; έλεγα- τό βράδυ έπαρατηρούσα τά 
μετεωρολ,ογικόν δελτίον εις τήν εφημερίδα τού 
ιατρού διά νά μάθω αν ό καιρός ήτο ό ίδιος εις 
τά μέρη μας όπως εις τήν Σουηδίαν. Καί έβλε
πα οτι εδώ συμβαίνουν πολύ περισσότεραι κα
ταιγίδες παρά εις τήν Στοκόλμην, καταιγίδες 
πού έρχονται άπό τήν Αμερικήν καί ςεσποϋν είς 
τά  βουνά μ ας. . . 'Α χ  ! πώς ήθελα, είς τάς στιγ- 
μάς εκείνα; νά είμαι μαζί σου είς τήν βάρκαν, 
νά σέ βοηθώ νά κρατής ανοικτόν τό πανί, νά νι
κώ μαζί σου κάθε έμπόδιον 1 .. .Ό τ α ν  πάλιν b 
καιρός ήτο καλός μού έφχίνετο πώς ήρ.ην φυλα
κισμένος είς την μεγάλην εκείνην πόλιν ανάμεσα 
είς τά τρίπατα σπίτια! Ν αι! πιστευσέ με, έδι
να δέν είξεύρω κ’ έγο> τί διά νά είμαι μίαν ώ 
ραν εί; τήν θάλασσαν, νά νοιώθω τόν εαυτόν μου 
ελεύθερον, σάν πρώτα ! . .  .

Μειδίαμα έφώτισε τό ήλιοκαές τού άλιεως 
πρόσωπον.

—  Δέν μού τόν έχχλασχν τά βιβλία ! είπε 
μετά βχθείας εύαρεσκειας. Καλή χρονιά, παιδί 
μου. Έ λ α , κάθησε ’ ς τό τραπέζι. ’Εσένα προσ- 
μέναμεν.

Ά φ ’ ού έκαθησεν είς την άλλοτε θέσιν του 
δεξιά τής αγαθής Κατρίνας, τόσε μόνον τέλος 
ήδυνήθη ό Έρικ νά παρχτηρήση περί αύτόν καί 
έξακριβώση τάς μ,ετχβολάς, άς τά  δύο εκείνα 
έτη έπήνεγκονείς τήν οικογένειαν του. Ό  Όθων 
ήτο τώρα ύψηλός καί δωμαλεος νεανίσκο; δεκχε- 
ξαέτη; άλλά φαινόμενο; ώς είκοσαέτης. Π Β ά /- 
δα  είχεν άναπτυχθή παραδοξως κατά τά  δύο 
ταύτα ε'τη.Τό περικαλλές πρόσωπόν της άπέ- 
κτησεν άβρ οτέραν έκφρασιν. Ή  ώραία ξανθή κό
μη, ήτις κατέπιπτεν έπί τών ώμων της είς βα
ρείας πλεξίδας, έσχγημάτιζε περί τό μέτωπόν της
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άργυρόχρουν νεφύ'ίριον. Μετριόφρων καί πραεΐα ώς 
πάντοτε ε'φρόντιζεν άνευ έπιδείξεως να μή λείψη 
εις κανένα τίποτε.

—  Ή  Βάνδα μας έγεινε κοπελούδα, είπεν ή 
μήτηρ μεθ’ ύπερηφανείας. Καί νά εϊξευρες, Έρικ, 
τί φρόνιμη που είνε καί πώς μελετά άφ' δτου ε- 
φυγες! Είνε ή καλλίτερα μαθήτρια του ο χολείου 
καί ό κύριος Μαλάριος λέγει δτι αύτή μονάχα 
τόν παρηγορεΐ άφ’ δτου δέν σ’ έχει πλέον μα
θητήν.

—  Πόσον ήθελα νά τόν φιλήσω τόν καλόν μου 
τόν Μαλάριον! άνέκραξεν δ Έρικ.Λοιπόν ή Βάνδα 
μ α ; μανθάνει πολλά γράμματα, αί ; ήρώτησε 
μετ’ ενδιαφέροντος έν ώ τό κοράσιον ήρυθρία μέ
χρι τής κόμης διά τού; μητρικούς τούτους ε
παίνους.

—  Μανθάνει νά παίζη καί τό όργανον τής εκ
κλησίας, προσεϊπεν ή Ινατρίνα, καί δ κύριος Μα
λάριος λέγει δτι έχει τήν καλλιτέραν φωνήν άπό 
δλα τά  παιδιά τού χορού.

—  Δέν μου λέτε λοιπόν δτι ήλθα κ’ εύρήκα 
μίαν δεσποινίδα όπως πρέπει! είπεν δ Έρικ γε- 
λών δπως διασκέδαση τήν αμηχανίαν τής αδελ
φής του. ’Εννοώ όμως νά μάς δείξη άπό αϋριον 
δλα αυτά τά προτερήματά της.

Καί άνευ έπιτηδεύσεως έφερε τόν λόγον περί 
των άγαθών κατοίκων τής Νορόης, ζητών πλη 
ροφορίας περί έκάστου, έρωτών περί τών συμμα
θητών του, περί τών άπό τής άναχωρήσεώς του 
συμβάντων, περί τών δυστυχημάτων τών άλιέων 
και πάντων έν γένει τών άφορώντων εις τόν βίον 
τού χωρίου- είτα δέ καί ούτος ήναγκάσθη, όπως 
ευχαρίστηση τήν περιεργίαν τής οικογένειας, νά 
διηγηθή τόν έν Στοκόλμη βίον αύτού,νά δμιλήση 
περί τής Κρέτας, τής Κάζας καί τού ιατρού.

—  ’Αλήθεια, έχω μίαν έπιστολήν διά σάς, 
πατέρα, είπεν έξαγαγών αυτήν έκ τού εσωτερι
κού θυλακίου τού έσωκαρδίου του. Δέν είξεύρω 
τί εχει μέσα,αλλ.’ δ ιατρός μου είπε νά φροντίσω 
νά τό μάθω διότι μ’ ενδιαφέρει.

Ο Έρσεβον έλαβε τόν έσφραγισμένον φάκελ— 
λον και απεθηκεν αυτόν πλησίον του έπί τής 
τραπέζης.

—  Δέν θά μάς τήν άναγνώσητε; ήρώτησεν 
δ Έρικ.

—  "Οχι, άπεκρίθη λακωνικώς δ άλιεύς.
—  Α λλ ’ άφ’ οΰ μ ’ ενδιαφέρει! είπεν δ "Ερικ.
—  Τό ’πανώγραμμα γράφει τ ’ όνομά μου, εί

πεν δ "Ερσεβον ύψώσας τήν έπιστολήν μέχρι 
τών όμμάτων του.. . . Θά τήν διαβασω λοιπόν 
δταν μού έλθη ή δρεξις.

Η υίικη ύπακοή είνε ή βάσις τής νορβηγια- 
κής οικογένειας. Ό  Έρικ έκυψεν εύπειθώς τήν 
κεφαλήν του. Ήγέρθησαν άπό τής τραπέζης, τά 
δέ τρία παιδία καθήσαντα παρά τήν εστίαν ώς 
άλλοτε, ήοχισαν μίαν τών έμπιστευτικών καί

οικείων έκείνων συνδιαλέξεων, έν αίς δ διηγούμε
νος λέγει δ,τι διψώσι νά μάθωσιν οί άλλοι καί 
έν αίς επαναλαμβάνονται τά  έκατοντάκις ήδη 
λεχθέντα.

Εν τούτοι; ή Κατρίνα έπήγαινε καί ήρχετο 
εις την αίθουσαν τακτοποιούσα έκαστον πράγμα 
εις τήν οίκείαν θέσιν καί απαιτούσα όποις ή Βάν- 
δα  γίνη κυρία, ώς έλεγε, δηλαδή έφάπαξ μή 
άσχοληθή περί τά  οικιακά ε'ργοε..

Ο "Ερσεβον είχε καθήση εις τήν εύρεϊαν ξυ- 
λίνην καθέδραν του καί έκάπνιζεν έν σιγή τήν 
πίπαν του. Μόνον δέ άφ’ ού έκάπνισεν αυτήν 
μέχρι τέλους άπεφάσισε ν’ άνοιξη τήν έπιστολήν 
τού ιατρού.

Λνέγνω αυτήν χωρίς ούδέν νά είπη, είτα δέ 
πτύξας αυτήν, έθηκεν εις τό θυλάκιόν του καί 
έπλήοωσε δευτέραν πίπαν ήν έκάπνισεν ώς τήν 
πρώτην χωρίς νά έκστομίση λέζιν. Άπό τής 
στιγμής δ ’ εκείνης έμεινε βεβυθισμένος εις βαθεία; 
σκέψεις.

Εί καί ούδέποτε ήτο φλύαρος δ Έρσεβον, έν 
τούτοι; ή σιγή έκείνη έφαίνετο παράδοξος. Ή 
Κατρίνα περατώσασα τά  έργα αύτής έκάθησε 
πλησίον του καί άπεπειράθη νά τύχη άπαντή- 
σεώς τίνος τού συζύγου της. Ά λ λ α  βλέπουσα 
δτι ούδέν κατώρθου έπεσε μετ’ ολίγον εις βα— 
θεϊαν μελαγχολίαν καί αύτά δέ τά  παιδία, 
άφ’ ού έφλυάρησαν κατακόρως ήρχισαν νά κα
ταλαμβάνονται ύπό τής προφανούς τών γονέων 
των θλίψεως.

Δροσεραί φωναι περί τάς εϊκοσιν, αίφνιδίως έν 
χορω πρό τής θύρας άκουσθείσαι, έπήνεγκον έγ- 
καίρως άντιπερισπασμόν τινα. Όμιλος δλος μα
θητών καί μαθητριών ηλθον ν’ άποτείνωσι τάς 
έγκαρδίους εύχάς των εις τόν Έρικ.

Ή  οικογένεια τού "Ερσεβον ύπεδέξατο μετά 
προθυμίας καί παρέθηκεν αύτοΐ; τό σύνηθες γεύ
μα, καθ’ δ περί τόν πρώην συμμαθητήν των κα- 
θήμενοι έξέφραζον τήν ζωηράν χαράν ήν ήσθά- 
νοντο έπί τή έλεύσει του. Ό  Έρικ λίαν συγκι- 
νηθείς έκ τής άπροσδοκήτου εκείνης έπισκέψεως 
τών παιδικών του φίλων ήθέλησε νά τού; συνο- 
δεύση δτε ήτοιμάσθησαν νά έξακολουθήσωσι τήν 
περιοδείαν τών Χριστουγέννων. Ό  Όθων καί ή 
Βανδα παρηκολούθησαν αυτόν ώς ήν επόμενον. 
Ή  άγαθή Κατρίνα παρήγγειλεν εις τά  δύο παι
δία νά μή άπομακρυνθώσι πολύ καί νά φέρωσι 
ταχέως τόν αδελφόν των όστις είχεν άνάγκην 
ησυχίας.

Μόλις κλεισθείσης τής θύρας, ή σύζυγος τού 
άλιέως έπανήλθεν εις τόν σύζυγόν της.

—  Λέγε μου τώρα τί γράφει τό γράμμα· έ
μαθε τίποτε δ ιατρό; ; ηρώτησε μετ’ άγω νιας.

Άντί πάση; άπαντήσεως δ Έρσεβον ε"λαβε 
την έπιστολήν έκ τού θυλακίου του, τήν άνέπτυξε 
καί άνέγνω αυτήν ύψιφώνως, δισταζων ένιαχού
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ένώπιον λέξεών τινων πρωτοφανών εις αύτόν.
«Α γαπητέ μου Έρσεβον, έγραφεν δ ιατρός, 

δύο ετη τώρα άφ’ δτου μοί ένεπιστεύθητε τόν 
υιόν σας, καθημέραν παρατηρώ μέ μεγάλην εύ- 

' χαρίστησίν μου τάς προόδους τάς δποίας έκαμεν 
εις δλα. Τό παιδίον έχει τόσην αγχίνοιαν δσην 
καί γενναίαν καρδίαν. Ό  "Ερικ είνε άληθώς 
εκλεκτή φύσις, οί δέ γονείς οϊτινες άπώλεσαν 

; τοιούτο τέκνον, άν ήσαν εις θέσιν νά έννοήσωσι 
τό μέγεθος τής απώλειας των, έπρεπε πικρώς 
νά πενθήσωσι δι’ αύτήν. Ά λ λ ’ είνε έκτός άμφι- 
βολίας πλέον δτι οί γονείς ούτοι ζώσιν ακόμη. 
Όπως ειχομεν μείνει σύμφωνοι δέν παρημέλησα 
τίποτε διά νά εΰρω τά ίχνη των. Έγραψα εις 
πλείστους έν ’Αγγλία, άνέθηκα εις ειδικόν πρα- 
κτορεϊον νά επιχείρηση έρεύνας. έδημοσίευσα 

»■γνωστοποιήσεις εις είκοσι έφημερίδας άγγλικάς, 
ιρλανδικά;, σκωτικάς. Ά λ λ ά  δυστυχώς ούτε ή 
έλαχίστη άκτίς έφώτισε το μυστήριον, πρέπει 

χλιστα νά δμολογήσω δτι πάσαι αί μέχρι σή- 
οον ληφθεϊσαι πληροφορίαι έπισκοτίζουσιν αύτό 

περισσότερον.
»Τό όνομα Κννθία είνε, πράγματι, λίαν σύνη

θες εις τό αγγλικόν ναυτικόν. Τό πρακτορείον 
τού Λόϋδ μοί έ'δειξεν δτι ύπάρχουσι περίπου 
δεκαεπτά πλοία διαφόρου μεγέθους φέροντα τό 
όνομα τούτο. Έ κ τών πλοίων τούτων τινά μεν 
άνήκουσιν εις τούς λιμένας τής Α γγλίας, τινά 
δέ εις τούς τής Σκωτίας καί τής ’ Ιρλανδίας. Ή 
όπόθεσίς μου λοιπόν περί τής έθνικότητος τού 
παιδιού έπιβεβαιούται, προφανέστατον δέ είνε 
κατ’ έμέ δτι δ Έρικ ανήκει εις ιρλανδικήν οι
κογένειαν. ’Αγνοώ άν σάς έχω άνακοινιόση το 
συμπέρασμά μου τούτο, άλλά τό έχω εϊπει, άμα 
τή επιστροφή μου εις Στοκόλμην, εις δύο τών 
στενωτέρων φίλων μου, τά  πάντα δέ, έπανα- 
λαμβάνω, ένισχύουσιν αυτό.

»Είτε διότι-ή ιρλανδική αΰτη οικογένεια έξη · 
φανίσθη παντελώς, είτε διότι ε'χει συμφέρον νά 
μή γνωσθή, ούδέν σημεΐον ζωής παοέσχε μέχρι 
σήμερον.

»"Αλλη παράδοξος περίπτωσις καί κατ’ έμήν 
γνώμην έτι μάλλον ύποπτος είνε δτι ούδέν ναυά- 
γιον, σημειούμενον ύπό τού Λόϋδ καί τών ναυ
τικών ασφαλιστικών έταιριών, φαίνεται συμφω
νούν κατά χρονολογίαν πρός τήν άφιξιν τού παι
διού εις τάς άκτά; μας. Δύο Κυτθίαι έναυάγη- 
σαν, εινε αληθές, άπό τής άρχής τού αίώνος τού
του, άλλ’ ή μέν μία έν τή Ινδική θαλάσση πρό 
Τριάκοντα δύο ετών, ή δ ’ έτέρα πρό τής Πορτ- 
σμούθης πρό δεκαοκτώ.

»Πρέπει λοιπόν νά καταλήξωμεν εις τό συμ
πέρασμα δτι τό παιδίον δέν είνε θύμα ναυαγίου, 
*αί Οτι εξάπαντος έκ προθέσεως έρρίφθη εις τά 

. Χύμ,ατα ! . .  .Έ κ  τούτου δ ’ εξηγείται καί τό δτι

ούδέν κατώρθωσα διά τών τόσων γνωστοποιή- 
σεών μου.

» 0  ΰτω λοιπόν άφ’ οΰ έξήτασα πάντας τούς 
έφοπλιστάς καί ίδιοκτήτας ιών φερόντων τό 
όνομα Κνγθία πλοίων, άφ’ ού έξήντλησα πάν 
μέσον έρεύνης συμπεραίνω δτι ούδεμία πλέον υ
πολείπεται ελπίς άνευρέσεως τής οικογένειας τού 
Έρικ.

»Τώρα τίθεται πρό ήμ.ών είδικώτερον δέ πρό 
ύμών, αγαπητέ μου "Ερσεβον, τό ζήτημα τί πρέ
πει νά εΐπωμεν εις τό παιδίον καί τί νά κάμω- 
μεν δι’ αύτό.

»"Αν ήμην εις τήν θέσιν σας, σάς τό διαβε- 
βαιώ έν πάση ειλικρινείς, θά τώ  άπεκάλυπτον 
άπό τούδε τό μυστικόν τού βίου του καί θά τό άφι- 
νον ελεύθερον ν’ άποφασίση. Ένθυμ.εϊσθε δτι εϊχομεν 
συμφωνήση τούτο ακριβώς νά πράξητε άν αί έ- 
ρευναί μου άπέβαινον ανωφελείς. Ήλθεν ή ώρα 
νά έκτελέσητε τήν ύπόσχεσίν σας. Άφήκα εις 
σάς τήν φροντίδα νά διηγηθήτε τά  πάντα εις 
τόν Έρικ. Καί τώρα δτε έπανέκαμψεν εις Νορόην 
αγνοεί είσέτι δτι δεν είνε υιός'σας, έπίσης δέ α 
γνοεί άν θά έπανέλθη εις Στοκόλμην ή θά μείνη 
πλησίον σας. Εις ύμάς λοιπόν άπόκειται νά όμι- 
λήσητε.

»Ένθυμήθητε καλώς δτι, άν όπισθοδρομήσητε 
πρό τού καθήκοντος τούτου ό "Ερικ θά έχη ίσως 
μίαν ημέραν τό δικαίωμα νά σάς μεμφθή διά 
τήν διαγωγήν σας. Ένθυμήθητε πρό πάντων δτι 
τό παιδίον τούτο έχει έκτακτον εύφυίαν καί δέν 
επιτρέπεται νά καταδικασθή άμετακλήτως εις 
σκοτεινόν καί άπαίδευτον βίον. Τοιαύτη καταδί
κη θά ήτο άδικος καί πρό δύο ήδη ετών, άλλά 
τώρα δτε τό παιδίον διέπρεψεν εις τήν Στοκόλμην 
θά είνε δλως διόλου αδικαιολόγητος.

» ’Επαναλαμβάνω λοιπόν τάς προτάσεις μου. 
Άναδέχομαι νά παράσχω εις τόν Έ ρικ τά  μέσα 
πρός περάτωσιντών σπουδών του εως δτου άνα- 
κηρυχθή έν Ούψάλη διδάκτωρ τής ιατρικής· εως 
τότε θά άνατρέφηται έν τφ  οΐκω μου ώς υιός μου, 
άρκεϊ δέ μόνον νά εξακολούθηση τήν οδόν τήν 
όποιαν βαδίζει δπως απόκτηση τιμάς καί πλούτον.

»Είξεύρω δτι αποτεινόμενος εις ύμάς καί εις 
τήν έξαίρετον θετήν μητέρα τού Έρικ εμπιστεύο
μαι τήν τύχην του εις καλάς χεϊρας. Ούδεμία 
ατομική σκέψις θά σάς έμποδίση, είμαι βέβαιος, 
νά δεχθήτε τήν πρότασίν μου. Συμβουλεύθητε 
άν θέλετε καί τόν Μαλάριον. Άναμένων άπάντη- 
σίν σας, κύριε "Ερσεβον, σφίγγω μετ’ αγάπης τήν 
χεϊρά σας καί σάς παρακαλώ νά προσενέγκητε 
τάς προσρήσεις μου εις τήν άξιότιμον σύζυγόν σας 
καί εις τά  τέκνα σας.

Ρ . Β.'Σβαρυεγκρόνα. Δ . I .»
Μετά τήν άνάγνωσιν τής επιστολής, ή άγαθή 

Κατρίνα, ήτις ήκροάτο κλαίουσα, ήρώτησεν αύ
τόν τί έμελλε νά πράξη.
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—  Θέλει κ' «ρώτημα ; θά δμιλήσω του παι
διού, είπε.

—  Κ 'εγ ώ  αύτής της γνώμης είμαι, καί θαρ
ρώ πώς πρέπει νά τού τό είποϋμε μια ώρα αρ
χή τερα, ειδεμή δέν θα εύρούμε πλέον ησυχίαν ! 
έψιθύρισεν απομάσσουσχ τά  δάκρυα της.

Άμφότεροι δ ’ έμειναν έπί μακρόν σιωπώντες. 
Είχεν ήδη παρέλθη τό μεσονύκτιον ότε τα τρία 

παιδία ¿«ανέκαμψαν έκ τής νυκτερινής εκδρο
μής. ΙΙορφυρόχροχ Ιχοντα τα  πρόσωπα ϋπο τής 
έν τώ ψυχρώ αέρι πορείας, τούς οφθαλμούς άκτι- 
νοβολοϋντας έξ εύχαριστήσεως, έκάθησαν πάλιν 
εις την παρά την πυράν θέσιν των καί άπεφάσι- 
σαν νά διέλθωσιν εύθύμως την παραμονήν τών 
Χριστουγέννων τρώγοντα καί τό τελευταϊον γλύ
κισμά των πρό του πελωρίου δαυλοϋ, όστις κοι- 
λανθείς ΰπό τής φλογός παρίστα φλογερόν σπή- 
λαιον.

'Τ ’

Ή  άπόρασις τοΰ “Εριχ.

Την επαύριον ό αλιεύς προσεκάλεσε τον Έρικ, 
ενώπιον δε τής Κατρίνας, τής Βάνδας καί τοΰ 
Όθωνος τω  ειπεν· β “Ερικ, το γράμμα τού ιατρού 
Σβαρυεγκρόνχ πρχγματικώς διά σέ γράφει. Ό  ια
τρός μού λέγει δτι ευχαρίστησες όλους τούς διδα
σκάλους σου, καί ότι είνε πρόθυμος νά σέ διατηρή- 
ση εως δτου νά τελειώσης τάς σπουδάς σου, άν 
θίλης νά τάς εξακολούθησης. ’Αλλά τό γράμμα 
αύτό λέγει δτι πρέπει ν’ άποφασίσης σύ δ ίδιος 
— άφ’ οΰ μάθης όλα όσα πρέπει νά μάθης— άν 
θά πας νά σπουδάσης ή θά μείνης μαζί μ.ας, ε
δώ  εις την Νορόην,οπως θέλομεν καί ημ είς!.. . 
Δι' αύτό λοιπόν είνε ανάγκη νά σού φανερώσω ένα 
μεγάλο μυστικόν,—  ένα μυστικόν τό όποιον ή 
γυναίκά μου κ’ έγώ έπροτιμ.ούσαμε ποτέ νά μη 
βγάλωμε άπό τό στόμα μ.ας.

Την στιγμήν εκείνην ή Κατρίνχ αδυνατούσα 
νά κράτηση τά  δάκρυά της, έξερράγη εις 
λυγμούς καί έλαβε την χείρατού Έρικ ήν έθλιψεν 
έπί τής καρδίας της, ώσεί διαμαρτυρομένη κα
τά  τής άποκαλύψεως, ήν έμελλε ν’  άκούση ό 
μεϊραξ.

—  Τό μυστικόν αύτό, έξηκολούθησεν ό Έ ρ - 
σεβον μέ τρέμουσαν φωνήν, εινε πώς είσαι θετός 
υίός μ α ς !.. Σ ’ εύρηκα εις τήν θάλασσαν, παι
δί μ.ου, καί σ ’ έπήρα δταν ήσουν μόλις όκτώ ή 
εννέα μηνών. “ Εχω μάρτυρα τόν Θεόν πώς ποτέ 
δέν μού έπέρασεν άπό τόν νούν νά σού τό είπώ καί 
πώς ούτε ή μητέρα σου ούτε έγώ σέ ξεχωρίζαμε 
έως τώρα άπό τόν Όθο>να καί τήν Β άν δα ν !.. . 
’Αλλά τό ζητά  ό ιατρός Σβαρυεγκρόνχ! .  . .  Διά
βασε νά ίδής τι μού γράφει!. . .

Τό πρόσοιπον τού "Ερικ έκάλυψεν αίφνης θα
νάσιμος ώχρότης. Ό  Όθων καί ή Βάνδα συντα- 
ρκχθέντες έκ τού άπροσδοκήτου έκείνου άκούσμα-

τυς έξέβαλον κραυγήν έκπλήξεως. Σχεδόν δ ' α 
μέσως έπραξαν δ,τι είχε πράξει ή μήτηρ των. 
ΙΤεριβαλόντες διά τού ένός βραχίονος τόν τρά
χηλον τού "Ερικ έκράτουν αύτόν στενώς ό εις έκ 
δεξιώ / ή δ ' έτέρα έξ αριστερών.

Ό  “Ερικ έλαβε τήν επιστολήν τού ιατρού, 
ούδ’ αποπειραθείς δέ νά κρύψη τήν συγκίνησιν, ήν 
προύξένει εις αύτόν ή άνάγνωσις ¿κείνη, άνέγνω - 
αυτήν μέχρι τέλους.

Ό  Έρσεβον έπανέλαβε τότε λεπτομερώς οσα 
είχε διηγηθή εις τόν ιατρόν. 'Εξήγησε πώς έπήλ- 
θεν εις τόν νούν τού Σβαρυεγκρόνχ ή ιδέα τής 
άνευρέσεως τής οικογένειας τού “Ερικ κχί πώς αυ
τός, ό "Ερσεβον, δέν έπραξε διόλου άσχημα, ώς 
έφάνη έκ τού άποτελέσμ.ατος τών ερευνών, καί α
νησύχησε οιόλου διά τούς συγγενείς του άφ'ού ήτο 
αδύνατον νά εύρεθούν. Είτα ή αγαθή Κατρίνα 
έγερθείσα έ'δραμ.εν εις τό δρυμόν κιβώτιον, εξέ
βαλε τά  ενδύματα άτινα έφόρει τό νήπιον, έδειξε 
τό άθυρμ,α δπερ είχεν άπό τού λαιμού του άνηρ- 
τημένον. Ώ ς  ήν επόμενον έν τή διηγήσει ταύτη 
τά  παιδία άνεύρον δραματικόν τι ενδιαφέρον έ- 
ξαλεΐψαν πάσαν τήν έξ αύτής θλίψιν παρετήρουν 
ε”κθαμβα τά τρίχαπτα καί τό βελούδου, τό χρυ- 
σούν άθυρμα καί τό έμβλημά του— μεθ' ο'ίου πε
ρίπου θαυμ,ασμού θά παρίσταντο εις φανταστι
κήν τινα πχράστασιν. Ή  Ιδέα δέ ότι ήτο όλως 
άνέφικτον, κατ' αύτήν τού ιατρού τήν δμολο- 
γίαν, νά έπιτευχθή πρακτικόν τι άποτέλεσμα 
έκ τών τεκμηρίων εκείνων, τών λίαν έν τούτοις 
πραγματικών καθίστα αύτά οίονεί ιερά.

Ό  “Ερικ τά έθεώρει ώς έν όνείρω καί ό νούς 
αύτού ΐπτατοπρός τήν άγνωστον εκείνην μητέρα, 
ήτις βεβαίως θά τόν είχεν ένδυση διά τών χειρών 
της τά  ίμάτια έκείνα, καί ήτις πολλάκις θά 
είχε κινήση τό άθυρμα εκείνο πρό τών οφθαλμών 
τού νηπίου όπως προκαλέση τό μειδίαμά του!... 
Τ ώ  έφαίνετο, ένώ ήπτετο τών πραγμάτων εκεί
νων, ότι συνεκοινώνει άμέσως μετ’ αυτής διά τού 
χρόνου καί τού διαστή μ α τος!.. .'Α λλ ' έντούτοις 
πού ήτο ή μήτηρ αύτη . “Εζη είσέτι ή ει̂ εεν 
άποθανη ; "Εκλαιε τόν υιόν της ή εϊμαρτο εις 
τό τέκνον της νάνομίζη αυτήν διά παντός νεκράν;

Ά π ό  πολλών ήδη στιγμών ΰπό τών θλιβε
ρών τούτων σκέψεων κατείχετο κλί ων έπί τού 
στήθους την κεφαλήν, ότε άκούσας τήν φωνήν 
τής Κατρίνας άνήγειρεν αίφνης αύτήν.

—  “Ερικ, παιδί μα; είσαι πάντα ! ανέκραξε·' 
αΰτη ανήσυχος έπί τή σιωπή εκείνη.

Οί οφθαλμοί τού μείρακος συνήντησαν πάσας 
τάς άγαθάς έκείνας μορφάς, τό μητρικόν βλέμμα 
τής έξαιρετου γυναικός, τήν έντιμον μορφήν τοΰ 
Έρσεβον, τήν μορφήν τού Όθωνος συμπχθητι- 
κωτέραν τού συνήθους καί τής Βάνδα; σοβαράν 
καί τεθλιμμένην. Ό  Έρικ βλέπων τήν στοργνίν 
καί τήν ανησυχίαν έπί πασών τών φυσιογνωμιών
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εκείνωνήσθάνθη άπαλλασσομένην τήν καρδίχν του 
τις πιεζούσης αύτήν θλίψεως Άνέπλασεν έν μια 
στιγμή τήν ιστορίαν του, έιραντάσθη δλην 
τήν σκηνήν ώς είχε διηγηθή αύτήν ό πατήρ του· 
πώς τό λίκνου έκείνοτό έγκαταλελείμμένον είςτήν 
όρμήν τών κυμ.άτων περιεσώθη ύπο τού τραχέος 
ναύτου καί έκομίσθη εις την σύζυγόν του, πώς 
οί άνθρωποι εκείνοι πτωχοί καί άσημοι, ώς ή- 
σαν, δέν ¿δίστασαν νά προστατεύσωσι τό ξένον 

αιδίον, νά υίοθετήσωσι, ν' άγαπήσωσιν αύτό 
ώς ίδιον τέκνον· πώς ούδέ λόγον ε“καμαν περί 

ύτου δεκατέσσαρα ολα ε”τη, καί τήν στι- 
ήν εκείνην έκρέμαντο άπο τά  χείλη αύτού ώ - 

Λ άνέμενον ετυμηγορίαν ζωής ή θανάτου.
Ταύτα πάντα τοσούτον βαθέως συνεκίνησαν 

τόν Έρικ ώστε αίρνης έξερράγη εις δάκρυα. ’Α 
κατανίκητου αίσθημ.α εύγνωμοσύνης καί άγάπης 
έπλήρωσε τήν καρδίαν του. Φλογερόν τινα 
πόθον ήσθάνθη ν’ άφοσιωθή, καί ούτος, εις τά 
αγαθά έκείνα όντα, ν’ άποδώση τήν στοργήν 
ήν έδείκνυον πρός αύτόν, νά μή έγκαταλείπη 
αύτά, άλλά νά διαμείνη πλησίον των διά παν
τός έν Νορόη, άρκούμενος εις τόν ταπεινόν καί κ- 

μον βίον των.
—  Μητέρα είπε— καί όίρμησεν εις τήν άγ-

κάλην τής Κατρίνας, νομίζεις πώς θ’ άλλάξω
ί γνώμη τώρα πού τά  είξεύρω όλα ; .  . .  Θά γρά- 
; ψωμεν εις τόν ιατρόν νά τόν εύχαριστήσωμεν διά 

τάς καλάς διαθέσεις του καί νά τω  ε’ιπούμεν ότι 
θά μείνω ε δ ώ . . . Θά γίνω ψαρά; όπως καί σύ,

I πατέρα, όπως και σύ, Ό θων ! .  . . Α φ ’ ού μού 
[ Κ άματε θέσιν εις τό σπίτι σας θέλω νά τήν 
, κρατήσω αύτήν τήν θέσιν !. . . Ά φ ’ οΰ μ ’ έθρέ- 

| ψατε μέ τήν εργασίαν τών χεριών σας θέλω νά 
σάς αποδώσω εις τά  γηρατειά σας ό,τι μού έ- 
δώκατε σείς μέ τόσην καλοσύνην καί αγάπην 
όταν ήμουν βρέφος !

—  Ώ  ! δόξα νάχη ό Θεός! άνέκραξεν ή Κα
τρίνα θλίβουσα τόν Έρικ έπί τής καρδίας της έν 
παραφορά στοργής καί άγάπης.

—  Τό έλ-εγα έγώ πώς τό παιδί άγαπά τήν 
θάλασσαν περισσότερο άπό όλες τές φυλλάδες! 
¡ιπεν άπλώς ό "Ερσεβον χωρίς ν’ άναλογισθή 
ποιαν θυσίαν ένεϊχεν ή άπόφασις εκείνη τού Έρικ. 
Αΐ, φθάνει πλέον, άς τ ’ άφήσωμεν αύτά, καί 
ας κυττάξωμεν μόνον πώς νά περάσωμε καλά 
τας έορτάς τών Χριστουγέννων, 
ί Πάντες ήσπάσθησαν άλλήλους, υγρούς έξ εύ- 
•Λχίας εχοντες τούς οφθαλμούς καί όρκισθέντες

ιτέ νά μή άποχωρισθώσιν.
Ό τε ό Έρικ έμεινε μόνος, δέν κατώρθωσε μέν 
πνίξη στεναγμόν τινα ένθυμηθείς τά  όνειρα 

εκείνα τής εργασίας καί τού μέλλοντος άτινα 
ε’δει νύν νά άπαρνηθή, άλλά τούλάχιστον άπή- 
ίλαυσε τής σοβαρά; εκείνης χαράς ήν προξενεί ή 
θυσία καί ή αύταπαρνησία.

—  Ά φ ’ οΰ τό επιθυμούν οί θετοί μου γονείς, 
ε“λεγε καθ’ έαυτόν, τί μ.έ μέλει δι’ όλα τάλλα; 
Πρέπει νά άποφασίσω νά μείνω εις τήν ταπεινήν 
θέσιν όπου μ' ε”βαλεν ή άφοσϊωσίς των !. . .Κ ά 
ποτε έπεθύμησα νά γίνω πλούσιος, άλλά διά νά 
κάμω καί αύτού; πλουσίους μαζί μου. Ά φ ’ ού 
είνε ευτυχείς καί δέν ζητούν τίποτε άλλο, πρέπει 
νά ειμ,αι κ’ έγώ εΰχαριστημ.ένος, καί νά προσπα
θώ μέ τήν καλήν μου διαγωγήν καί τήν εργασίαν 
μου νά τούς ευχαριστώ όσον είμπορώ! Λοιπόν ϊ -  
χετε υγείαν βιβλία καί ζήτω ή θάλασσα !

Ταύτα άνελογίζετο, ό δέ νούς αύτού άφορμ.ώ- 
μενος εκ τών διηγηθέντων αύτώ ΰπό τού πατρός 
του προσεπάθει νά μαντεύση πόθεν άρα ήρχετο 
ότε δ Έρσεβον εΰρεν αύτόν νήπιον ταλαντώμε- 
νον έπί τών κυμάτων ποια άρά γε ήτο υ πατρίς 
αύτού καί ποίοι οί γονείς;. . .  Έ ζω ν  ακόμη ;.. . 
Είχεν εις άγνωστον τινά χιΰραν άδελφούς ή ά 
δελφάς, οϋς ούδέποτε ε”μελλε νά. ίδχι;

[ " Ε π ε ι ι ι  συνέχεα ]

ΑΙ ΕΝ ΡΠΣΣΙΑι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ 
ΑΙΡΕΣΕΙΣ

[Συνέχεια τέλος- ϊϊε  σ ε λ .246 ]

Καίπερ άπανθρωποτάτη ή α'ίρεσι; αϋτη τών 
άκρωτηριαστών εμμένει στερεώς εν Γ’ωσίκ ότε 
μέν προκόπτουσα,ότέ δέ παρακμάζουσα κατά τούς 
καιρούς. Ό  λόγος τού φαινομένου τούτου έγκει
ται έν τή πονηρά διαθέσει τή: άνθρωπίνης φύ- 
σεως. ήτις κατά τινας περιστάσεις λαμβάνει 
τάς άκροτάτχς τροπάς καί ένεκα τής όρμής 
αύτής πρός τό ιδανικόν αγαθόν καί πρός τήν η
θικήν τελειότητα μεταπίπτει έκ τής μεγίστης 
έκλύσεως εις τήν αύστηροτάτην ασκητικήν δίαι
ταν. Έτερον δ 1 αίτιον ούχ ήττον τού είρημένου 
σπουδαίου είνε ή καθολική ασθένεια τών νεύρων, 
ήτις εινε συμφυής εις τά  άπαίδευτα πλήθη καί 
εξωθεί αύτά εις τήν δυσθυμίαν καί εις τήν ά- 
πόγνωσιν. Εις τάς είρημένας δ ' αιτίας δέον ω 
σαύτως νά προσάψωμεν καί την γένεσιν άλλων 
τινών θρησκευτικών συστημάτων, περί ών νύν ό 
λόγος.

Τά αιρετικά ταύτα συστήματα κηρύττουσιν, 
οτι ό κόσμος διαρρέει καί άπόλλυτοι- δι’ ο πρέ
πει νά έγκαταλίπωμεν όσον τάχιστα τον βίον 
τούτον τού ψεύδους καί τής αμαρτίας, τουτέστι 
πρέπει ν’ άποθάνωμεν. Εις δέ τού; στέργοντας 
νά έγκαταλίπωσι τόν βίον τούτον επαγγέλλονται 
απαλλαγήν άπό τών αιωνίων βασάνων καί τάς 
τέρψεις τού παραδείσου. Τ ά  άσματα αύτών είνε 
μεστά στυγνής άπογνώσεοκ καί μ.ίσους κατά τής 
ζωής, ώς δεικνύει τό εξής. «Ούδεμία υπάρχει 
σωτηρία έν τώ  κόσμφ τούτψ, ούδεμία! ή κολα
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κεία ¡/.όνον διέπει πάντα, ή κολακεία! μ.όνος δ 
θάνατος δύναται νά σώση ήμάς, ό θάνατο; ! ού- 
δέ Θεός υπάρχει έν τφ κόσμω τούτω, ούδείς 
υπάρχει! αδύνατον ν' άριθμήση τις τό πλήθος των 
μωριών, αδύνατον, κλπ.»

Κ ατά τά τελευταία ταϋτα έτη αί ρωσσικαί 
εφημερίδες διηγούντο, δτι πολλαχοϋ τής 'Ροισ
βίας έπεφάνησαν έξημμένοι τινές ένθουσιασταί 
κπρύσσοντες, δτι δ μόνος τρόπος σωτηρίας εΐνε δ 
θάνατος. Οί κήρυκες ούτοι δέν ήρκούντο μ.όνον εις 
λόγους. Παρατηρητής τις περιγράφει ώδε τον 
τρόπον, δι' ού αίρετισταί τινες απαλλάσσονται 
τής ζωής. β 'Ο  προσήλυτος, δ δηλών την ε'πιθυ- 
μίαν αύτού ν' άποθάνη, άπάγεται εις τινα ακα
τοίκητο·/ ίσβαν, τουτε’ στιν εις ξυλίνην καλύβην, 
δπου συνοδεύεται μόνον ϋπό ψάλλοντος ίεροκήρυ- 
κος. Μετά τινα χρόνον άνοιγομένης τής πύλης 
εμφανίζεται το σνμβο.Ιον του αίματογύρτου θα
νάτου, τουτέστιν άνήρ τις ρωμαλέος καί υψηλός 
φέρων ερυθρόν ύποκάμισον καί κρατών εις χείρας 
ερυθρόν προσκεφάλαιον. Ούτος επιθέτει τό προσ- 
κεφάλαιον έπί τής κεφαλής τού εις θάνατον κα- 
ταδεδικασμένου καί έπικάθηται έπ αύτού μέ- 
χρίς ού δ πιεζόμενος άποθάνη ύπ’ ασφυξίας.»

Έν αρχή τού αίώνος τούτου ύπήρχον έπί των 
οχθών τού Βόλγα πλείστοι κήρυκες διαφόρων αι
ρέσεων παραινούντες τόν λαόν νά διάγτ, νέον (άίον 
καί έπχγγελλόμβνοι ε’ ς αυτόν σωτηρίαν. Έ κ των 
αποστόλων δέ τούτων χωρικός τις, καλούμενος 
Φαλάλεϋ, άπήλαυε μεγάλης τιμής. Ούτος ε'ζη 
έν τινι δρυμφ καί διήγεν άπαντα τόν χρόνον προσ
ευχόμενος, κναγινώσκων ιερά βιβλία καί διαλε- 
γόμενος περί θρησκείας προς τούς προσερχομένους 
ί'να ΐδωσιν αύτόν. Ό  Αντίχριστος, έλεγε, βασι
λεύει έν τφ  κόσμω, δ δέ άνθρωπος ούδεμίαν άλ
λην έχει σωτηρίαν ή την αυτοκτονίαν. Είνε α
δύνατον νά ζή*θ τι; έν τω κόσμω τούτ υ τής 
αμαρτία; καί τού ψεύδους· πρέπει ν' άποθάνη 
ύπέρ τού Χριστού. Τό στυγνόν τούτο δόγμα εύρε 
πλείστους ζηλωτάς, οϊτινες ούδέν άλλο έπεζήτουν 
ή ν’ άποθάνωσιν ύπέρ τού Χριστού. Όγδοήκοντα 
τέσσαρες άνδρες καί γυναίκες ένθουσιασθέντε; ύπό 
τού κηρύγματος τούτου ήθέλησαν νά παράσχωσι 
την ζωήν αύτών θυσίαν εις τόν Χριστόν. Νύκτα 
τινά ζοφεράν συνηθροίσθησαν πάντες ε’ν τινι σπη- 
λαίω, ένθα δ απόστολος άνέγνωσε προς αύτούς 
χωρία τινά τής άγιας γραφής. Έν τφ  σπηλαίο) 
δέ τούτω έκειντο συνηγμένα άχυρον καί φρύγανα, 
δι’ ών έμελλον νά καώσιν οί είρημένοι προσήλυ
τοι. Γυνή τις όμως έξ αύτών διστάσασα περί τής 
ώφελείαςτής ανθρωποθυσίας ταΰτη; ¿δραπέτευσε 
καί ηλθεν εις τό χωρίον, δπου άπεκάλυψε το ο- 
λέθριον σχέδιον. Τό πλήθος ώρμ.ησεν εύθύς εις τό 
σπήλαιον. « Ό  ’Αντίχριστος έρχεται ! μή παρα- 
δοθώμεν ζώντες !» άνεφώνησαν οί εξημμένοι έν- 
θουσιασταί, οϊτινες έσπευσαν ν’ άνάψωσι τό άχυ

ρον. Οί χωρικοί ε"δραμον ί'να σβέσωσι τάς φλόγας 
καί άποσπάσωσιν άπ’ αύτών τούς δυστυχείς· άλλ' 
ούτοι έξωλίσθαινον έκ των χαρών των σωτήρων 
αύτών, ε’πιπτον εις τό πύρ καί λαμβάνοντες τά 
παρ’ αύτοΐς εύρισκόμενα παιδία συνέτριβον τάς 
κεφαλάς αύτών κατά τών πετρών. Τινές όμως 
τούτων ήδυνήθησαν τέλος νά σωθώσι καί παρε- 
δόθησαν εις την άστυνομ,ίαν. Οί αρχηγοί καί οί 
παροτρύναντες αύτούςάπήχθησαν εις τήν ειρκτήν 
ή άπεπέμφθησαν εις άπωκισμένας πόλεις" αλλά 
καί έκεί δέν ε”παυσαν κηρύσσοντες τό επικίνδυνον 
αύτών δόγμα.

Ό  άρχηχός αύτών, δ χωρικός Σούσκωφ, άπο- 
δράς τού δεσμωτηρίου έγένετο τοσούτον δραστή
ριο; κήρυξ τού δόγματος τούτου, «ίστε έςήκοντα 
άνθρωποι ήθέλησαν νά παραδοθώσιν εις τόν θά
νατον ί’να άπολαύσωσι τής βασιλείας τών ούρα- 
νών. Έν τοίς έκουσίοις δέ τούτοις θύμασιν εύρί- 
σκοντο καί οίκογένειαι ολαι, άνδρες, γυναίκες καί 
παιδία. Κατά τινα τεταγμ.ένην ημέραν συνέβη 
τι αληθώς άγριον καί απάνθρωπου. Ό  χωρικός 
Πέτρος έλθών εις τήν καλυβην τού γείτονος αύ 
τού Νικήτα άπέκτεινε τήν γυναίκα καί τά  τέκνα 
αύτού· μετά δέ ταύτα φέρων τόν πέλεκυν εις χεΐ- 
ρα; εΐσήλθεν εις τινα άλλην οικίαν, ένθα περιέ- 
μενον αύτόν πλεϊσται οίκογένειαι έ’τοιμαι ν’ άπο- 
Οάνωσι. Παντες οί άναμένοντες ούτοι έκθέσαντε; 
τάς κεφαλάς αύτών εις τό ¿-¡κόπανον έκαρκτο- 
μήθησαν έκ περιτροπής υπό τού μνημονευθέντος 
ΙΙέτρευ. Ά φ ’ ού δέ ούτος διέπραξεν ού'τω τούς 
φόνους, κύψας καί τήν ίδιαν αύτού κεφαλήν εις 
τά έπικόπανον παρεκχλεσε τόν γείτονα Νικήταν 
ν άποκόψη αύτήν. Ούτος ύπήκουσε καί διετέλει 
φονεύω·/ καί μετά ταύτα έως ού καί αύτός ζητή- 
σας έθκνατώθη ύπό τού χωρικού Ίβάν. Τριάκον
τα  άπώλοντο κατά τόν είρημένον τρόπον.

Έν τω  νομφ τής Πέρμας τω 1870 χωρική 
τις προσήνεγκε Ουσίαν τήν διετή μονογενή αύ- 
τής θυγατέρα, ήν ήγάπα περιπαθώς· διέπραςε 
δέ τόν φόνον τούτον ϊνα σώση καί έαυτήν και 
τήν κόρην. Ό τ ε  οί συγγενείς τής γυναικός ταύ- 
της έμαθον τό κακούργημα αϋτη ού μόνον δέν 
άπελογήθη, άλλα καί ώμ,ολόγησε μετά παρρη
σίας, δτι έξετέλεσεν εύσεβές έργον. Χωρικό; τις 
έκ τού αύτού νομού άπέκτεινε τά  δυο αύτου τέ
κνα ί'να προσενέγκη αύτά θυσίαν εις τόν θεόν. 
Έν Βλαδιμίρω δ χωρικός Νικητΐνος μιμούμενος 
τόν Αβραάμ, δστις προσήνεγκε τόν μονογενή 
υιόν αύτού θυσίαν εις τόν Θεόν, έβαλε πύρ εις 
τήν Ιδίαν αύτού οικίαν ένθα έκεεντο οί νεοσφαγεΐ; 
δύο υιοί αύτού. 'Ομολόγησε δέ πρός τούς δικα- 
στάς είλικρινώς, δτι θρήσκος ών καί βλέπων, δτι οι 
υιοί αύτού ήσαν πολύ θυμοειδή καί εύφυή παιδία 
έκρινε καλόν νά σώση αύτά έκ τού άδου φονευ- 
σας άμφότερα. «Έτέλεσα πραςιν εύάρεστον εις 
τόν Θεόν,» είπε περαίνων τήν κατάθεσιν αύτού εν
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τφ δικαστηρίω. Καί έδικάσθη μ,έν ούτος, άλλά 
πρό τής καταδίκης άπέθανεν έκουσίοις ύπ' ασι
τίας. Πρό ολίγου ε"τι χρόνου,έν ε’τει 1883, χωρικός 
τι; ένθουσιώδης καλούμενος Ίούκωφ, έκάη ψάλ- 
λων ύ'μνους θρησκευτικούς.

θ ά  ήδυνάμεθα νά προσαγάγωμεν ένταύθα καί 
άλλα τοιαύτα παραδείγματα, άτινα παραλείπο- 
μεν ί'να μ.ή καταπονήσωμεν τούςάναγινώσκοντας. 
Έπί τού τελευταίου αίώνος αί άθρόαι σφαγαί 
ήσαν σπανιώτεραι ή έπί τών προηγουμένων άλ
λά δένέξέλιπον έκτοτε όλοσχερώς" παραδείγμα
τος 'χάριν, έν ετει 1857 συνέβη έν τινι δάσει 
τού νομ.ού τής Πέρμ-ας ή έξής φονική πράξις. 
Τό πρωταγωνίστησαν πρόσωπο·/ εν αυτφ ητο δ 
χωρικό; Χοδοκίνος. Ούτος, όπως πάντες ο ί'Ρ ώσ- 
σοι χωρικοί, οί έπιστάμενοι τήν άνάγνωσιν, έπεδί- 
δετο μετά ζήλου εις τήν άνάγνωσιν τών θρησκευ
τικών βιβλίων. Προήχθη δέ ύπό τούτων, ύπό τών 
ευσεβών διαλόγων καί ύπό τών ιδίων αύτού δια- 
λογισμ.ών νά πιστεύση, δτι δ κόσμος ήγγιζε πρός 
τήν συντέλειαν αύτού καί δτι ύπέρ τής ψυχικής 
αύτού σωτηρίας ούδέν άλλο ύπελείπετο νά πρά
ξη ή ν’ άποχωρήση εις τό δάσος καί ν’ άποθά- 
νη. "Ιίρξατο λοιπόν κηρύσσων τά ; θεωρίας αύ
τού καί εύρε πολλούς ζηλωτάς, έν οίς τήν μητέ
ρα αύτού, τόν θειον, τόν αδελφόν καί τήν γυ
ναίκα τού αδελφού. Πάντες ούτοι, δέκα καί εν
νέα δλοι, συνήνεσαν νά φύγωσι τόν κόσμον τού
τον καί τεταγμένην τινά ημέραν άπεχώρησαν 
εί; τά δάσος. Κατά τάς τρεϊ; πρώτα; ημέρας 
οί μεν άνδρες κατεσκεύαζον σπήλαιον, αί δέ γυ
ναίκες ΰφαινον υποκάμισα έκ λινού. Ο Χοδοκίνος 
είσήγαγεν ύστερον εις τό σπήλαιον πολλούς χω
ρικούς μετά τών γυναικών αύτών καί τών τέ
κνων. Πάντες δέ ούτοι έστολίσθησαν διά λευκών 
ύποκαμίσων καί ¿δήλωσαν πανηγυρικέ»;, δτι ή - 
θελον «ν’ άποταχθώσι τω Σατανα καί τοϊ; έρ- 
γοις αύτού.» «Τ ώ ρα ,» εϊπεν δ Χοδοκίνος, «έτά- 
•χθητε ν' άποθάνητε ύπ’ ασιτίας καί μετά δώδεκα 
ήμέρας θά είσέλθητε εις τήν βασιλείαν τών ού- 
ρκνών.» Όλίγω ύστερον αληθώς ήρζαντο τά  έκ 
τής πείνης δεινά. "Αν καί οί δύστηνοι ούτοι ί- 
κετευον, δ Χοδοκίνος ήρνειτο αύτής πάσαν τρο
φήν. Τά παιδία έστροφούντο ύπό τών άλγηδό- 
νων, δύο δέ γυναίκες μή δυνάμεναι νά ύπομ.είνω- 
σι τάς βασάνου; ε”φυγον. Φοβηθέντες εντεύθεν οί 
ενθουσιασταί ε”σφαζον άλλήλους καί ό μέν υιό; 
άπέκτεινε τήν μητέρα, δ δέ πατήρ τά τέκνα, δ 
δέ αδελφός τόν αδελφόν.

II συλλήβδην δεινή αύτη ανθρωποκτονία διά 
του πυρός, τού πελέκεως καί τής πείνης, ήτις 

λίαν διαδεδομένη έπί τού τελευταίου αίώ
νος καί παραμένει είσέτι, έχει ιστορικόν λόγον, 
ως ή περί 'Αντίχριστου ιδέα, ή άπαντώσα εις 
πάσας τάς μυστηριακάς αιρέσεις. ’Από τού δέ
κατου έβδομου αίώνος πολλαί θρησκευτικά! καί

κοινωνικά! μ.εταρρυθμ.ίσει; παρώξυνχν εις άντί- 
στασιν τόν άμαθή καί ένθουσιώδη όχλον, δστις 
ένόμιζε τάς μεταβολάς ταύτας ασεβείς καί έ - 
ναντίας πρός τά καθιερωμένα έθιμα τών αρχαίων 
χρόνων. Ή  αγανάκτησες δέ καί ή άντίστασις 
άνεφύησαν παρά τφ  λαφ  ότε έδέησε νά δια- 
σκευασθώσι τά έκκλησιαστικά βιβλία καί ιδία 
δτε μ.ετά τινα έτη Πέτρος δ μέγας ήθέλησε νά 
είσαγάγη διά τής βίας εις τήν 'Ρωσσίχν τά  ή 
θη τής Εύρώπης και νά συντάξη τήν ^ωσσικήν 
πατριαρχικήν πολιτείαν κατά τά  έν τή Δύσει 
καθεστώτα- Ή  άντίστασις τών «αρχαίων πι
στών,» οϊτινες ούτε εις τήν νέαν εκκλησίαν, ούτε 
εί; τούς επαχθείς καί δεσποτικούς ορούς τού νέου 
πολιτεύματος ήθελον νά ύποταχθώσι, μ.ετετρά- 
πη ταχέο/ς εις διάπυρον μίσος κατά τής άρχής 
καί έξεφάνη ενιαχού δι' αληθινών στάσεων .

Κατά τούς χρόνους έκείνους ήρξαντο αϊ έκδι- 
κήσεις καί οί διωγμοί, οϊτινες ήνάγκασαν τούς 
διαμαρτυρηθέντας νά ζητήσωσι καταφυγήν εις 
τούς βαθυτάτους δρυμού; καί εί; τούς έρήμους 
τόπους έλπίζοντες νά εύρωσιν ένταύθα βίον ήρε- 
μ.ον καί ευσεβή. Άνιχνευόμ.ενοι ύπό τών κατ’ αύ
τών έςχποστελλομ.ένων στρατιωτών ύπέμενον 
σκληράς τιμ.ωρίας, έβασανίζοντο, κχτεδικάζοντο 
εις δεσμ.α, έμαστιγούντο καί έπχσχον πλεΐστα 
δσα. Γινώσκοντε; δέ τήν τύχην αύτών, άν πε- 
ριέπιπτον εις χείρας τών διωκτών, οί διαμαρτυ- 
ρόμενοι προετίμ.θ)ν ώς έπί τό πλεϊστον ν' άποθνή- 
σκωσιν άθρόω; άντί νά συλλ αμβάνωνται. Πρε- 
σβύται, νέοι καί παιδία έξηφανίζοντο εις τά ; 
φλόγας καί προικινδύνευον τοσούτω μάλλον ποο- 
θύμ.«)ς, όσω μάλλον δ θρησκευτικός αύτών ένθου- 
σιασμός παρείχεν εις αύτού; τήν έλπίδα τής 
ούρανίου μακαριότητος εί; άμοιβήν. Οΰτω τφ 
1724 ε’κατόν τεσσαράκοντα καί πέντε έκάησαν 
έν Σιβηρία έκουσίως. Σχεδόν κατά τόν αύτόν 
χρόνον διακόσιοι άλλοι διάφορον έχοντες άπ ’ άλ - 
λήλων ηλικίαν έκάησαν ωσαύτως έν Όλούτσγ,· 
τφ  δέ 1756 έν τφ τμήμ-ατι τού Τομ.όκου έκατόν 
έβδομήκοντα καί δύο έπεσαν εί; τάς φλόγας ϊνα 
διαφύγωσι του; διωγμ,ούς τών στρατιωτών.

Οί διωγμοί καί αί κακώσεις τών διαμ-αρτυ- 
ρομένων καί τών άλλων αίρετιστών συνετέλεσχν 
πολύ εις τήν διάδοσιν τών στυγνών Ιδεών καί έ- 
γέννησαν άναριθμήτους αιρέσεις μυστηριακά; καί 
μισοκόσμους, αί'τινες αύξάνονται δσημέραι καί έκ- 
φαίνονται πολλακις άλλοκότως. 'Γπάρχουσι, πα
ραδείγματος χάριν, συστήματα ζηλωτών διδα
σκόντων, δτι δ κύριος όρο; τής σωτηρίας είνε 
ή διηνεκή; άφασία. Ή  αί'ρεσις αΰτη έγνώσθη 
έκ τίνος προσφάτου δίκης έν Σκροτόβη. Οί έν 
αύτή κατηγορούμενοι, χωρικοί καί χωρικαί, δέν 
ήθέλησαν παντελώς ·/ άποκριθΰσιν εις τάς γε
νομένα; προς αύτούς ¿ρωτήσεις περί τής ηλικίας,

| περί τών έργων καί περί τού έπιτηδεύματος αύ-
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των. ’ΤΙκουσαν μετά μ.εγίστης αδιαφορίας τήν 
εις εξορίαν καταδίκην αυτών καί άπήλθον του 
δικαστηρίου χωρίς να εϊ-ωσιν ουδέ λέξιν. Ή  αί- 
ρεσις χΰτη ήτο ή τών «άναυδων,» ήτις έχει 
κλειστούς θιχσώτας καί τηρεί σιγήν καί ε’ν αύ- 
τν τ ί  πΡ°ς άλλήλους έπιμιξίιρ. Λί ρωσσικχί έφη- 
μ.ερίδες περιέγραψάν ποτε το έξης άξιομνημόνευ- 
τον συμβάν. «Έ ν τώ νομφ Βλαδιμίρου κατοικεί 
εις σκοτεινόν δρυμόν νέα τις χωρική άποχωρήσα- 
σα έκείσε, ΐνα φύγη τούς εγκοσμίους πειρασμούς- 
αποκρύπτει έαυτην από πάντων των ανθρώπων 
καί ζή τό μέν θέρος από χόρτων καί καρπών, 
τόνδέ χειμώνα δΓ άρτου, ον κομίζει πρός αύτήν 
χωρική τις έκ γείτονος χωρίου- οίκεΐ δέ έντός κα
λυβιού ε’σκαμμένου επί τίνος ορύγματος. Έάν 
τύχη τις νά ΐδη αυτήν καί ν’ άποτείν/) τόν λό
γον, αΰτη σιγά έπιμόνως καί φεύγει.»

Η άκρα θρησκευτική εκστασις προάγει πολ- 
λακις τούς αίρετιστάς νά όρύττωσι τάφου; καί νά 
κατακλίνωνταί επ’ αύτών προσδοκώντες τήν έ- 
σχάτην κρίσιν καί την συντέλειαν τού κόσμου. 
Οΰτω πρό όκτώ ετών εγγύς τής μάλιστα πεπο- 
λιτισμένης καί εμπορικής πόλεως Μόσχας έπε- 
φάνη μοναχός τις άναγγέλλων εις τούς χωρικού; 
τό τέλος τού κόσμου. «Ή  συντέλεια τού κόσμου 
εγγίζει, ελεγεν, άφετε πάντα τά ε”ργα καί προ- 
σευχήθητε εί; τόν Θεόν.» Τό πλήθος ένθουσια- 
σθέν έγκατέλιπε πάντα καί ένδεδυμένο/μό·ον υ
ποκάμισου έπορεύθη εί; τό όρος, οπού ήρξατο νη- 
στεΰον καί προσδοκών. Ό τε  δέ b μοναχός ιορισε 
τέλος την ώραν τής έλεύσεως τού Χοιστοϋ, οί πι-

'  Τ * -  Λ / » »στο·. τ,σαν τοσουτον εςησυενηι/.ενοι υπο της νη- 
στείας καί της προσευχής, ώστε έγένοντο αναί
σθητοι, πλεϊστοι δέ άπεκοιμήθησαν εις τού; ΰπ’ 
αύτών όρυχθέντας τάφους.

Άρκοΰσι τά  είρημένα Ϊνα σαφώς άποδείξωσιν, 
ότι παρά τώ ^ωσσικώ λαώ συμβαίνει οίονεί νο
σώδης τις διανοητική ζύμωσις, ήτις έν κρισίμω 
τινί όύρα ενδέχεται ν’ άποβή εις δεινήν τα
ραχήν.

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Μ. Minghetti. Τά πολιτικά κόμματα κα! ή τούτων 
Ιπέμβαοΐζ εί; τά τή?ίικαιοαύνης καίίιοικήσεωε.Μετά- 
φρααις μετ’ εισαγωγής Γ. Μικονίου, 5ιδ. τής Νομικής. 
Λειψί? 1 f 8-5. 8ον σ. μ’. 251.

Πώς δϋναται νά έξασφαλισθή ή ανεξαρτησία 
τής δικαιοσύνης καί τής διοίκησε ως κατά της 
ανοικείου τών βουλευτών έπεμβάσεως υπό κυβέρ- 
νησιν κοινοβουλευτικήν ή κομματικήν, είναι τό 
πρόβλημα όπερ διαπρεπής Ιταλός πολιτευτής καί 
δημοσιολόγος, ό Μιγγέτη,θέτει έν τή βίβλω ταύ- 
τη, πρώτος αυτός άποτολμών νά. θέσή τόν δ ά 
κτυλον επί τών οδυνηρών έλκων τών καταβιβρου-

σκόντων τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα παρά τοίς 
έλληνολατινικοϊς λαοί;. Τ'.σοϋτον δ ’ ε’πείγουσαν 
θεωρεί τήν θεραπείαν αύτών, ώστε δικαίως πα
ρατηρεί οτι έάν μή έπιληφθώμεν ταχέως αυτής, 
τά κακά ταύτα αθέλουσιν άναγκαίως καταστήση 
τοίς λαοίς απεχθές τό τοιοϋτο πολίτευμα, παρα- 
σύρη δ ’ επί τέλους εί; διεγέρσεις καί στάσεις ένεκα 
τής αρχαίας, άν καί σφαλιρας, έξεως του έλ- 
πίζειν οτι, μεταλλαγέντο; τού είδους τής κυβερ- 
νήσεως, τά κακά θά έπαύοντο, ενώ τουναντίον 
θά καθίσταντο χ_είρω καί οχληρότερα.»

Ά λ λ ’ ύπαρχε: άρά γε μέσον τι απαλλαγής 
απο τή ; μάστιγος ταΰτης τή ; λυμαινομένη; τάς 
νεωτέρας πολιτείας; Λίαν ζοφερά είναι ή είκών, 
ήν ό συγγραφεύς, μελετών τά τής ιδίας πατρί- 
δος, χαράσσει εν τή άνά χεΐρας συγγραφή- αλλά 
καί ταύτης τής είκόνος ό έλλην αναγνώστης ο
φείλει αντίγραφων νά έντείνη ε”τι τά  χρώματα. 
Αύτός ό Μιγγέτη δέν όκνεί νά παρατηρήση ότι 
αί χώραι άς μάλιστα μαστίζει ή βουλευτική 
παντοδυναμία είναι ή Ε λλάς καί ή ‘ Ισπανία. 
Ά λ λ ’ όμως ή αλλαχού λειτουργεία τού αύτοϋ 
πολιτεύμ.ατος άνευ τών ελαττωμάτων τούτων 
πείθει πάλιν αύτόν ότι ταϋτα δέν εγκεινται έν 
τή φύσει τού πολιτεύματος τούτου, ού'ϊ είναι 
άναποσπάστω; μετ’ αύτοϋ συνδεδεμένα. Ά λ η -  
θώςδέ ή Α γγλία, ήτις παρέχει ήμΐν τό πρότυπον 
ι!>; γνωστόν, τού είδους τούτου τού πολιτεύματος, 
προσεβλήθη μέν ενωρίς ύπό τής νόσου, άλλά καί 
ενωρίς άπηλλάγη αυτής, βαϊνουσα νύν όμαλώς 
εις πρόοδον καί ακμήν. Καί τά γερμανικά δέ 
κράτη, καίπερ μή ές ίσου ίπαπειληθέντα, άτε 
τού κοινοβουλευτικού πολ.ιτεύμχτος μήπω παρ’ 
αύτοϊ; συμπε πληρωμένου, όμως άμ.χ τοίς πρώ
τοι; συμπτώμασιν, έπελάβοντο εύθχρσώς τής θε
ραπείας, καταστείλαντα έν αΰτοίε τοίς σπέρμχ- 
σιν αύτοϋ τό κακόν.

Ή  τοιαύτηδέ εμπειρική τής άληθείας ταύτης 
βεβαίωσις φαίνεται τώ συγγράφει τοσούτω εύχα- 
ριστοτέρα, όσο» τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα 
κρίνεται ύπ’ αύτοϋ ώς τό μάλλον άρμόζον, τό 
γε νϋν ε"χον, πρός τ ά ; άνάγκα; τών νεωτέρων 
λαών. Ό  Μιγγέτη, πολλάκις βουλευτής καί υ
πουργός καί πρωθυπουργός γενόμενος, δρών έν 
τή πολιτική τύρβη καί έγαιρέτως έν αύτή δια- 
κριθείς, δέν είναι νεφελοβάμων τις ΐδεολόγος, 
άπό τού σπουδαστηρίου αύτοϋ προκχτασκευάζων 
τέλειόν τινχ καί άφθιτον τύπον πολιτεύματος 
χρήσιμον πρός πάντα λαόν. Έ χων πλήρη τήν 
συνείδησιν περί τού ματαίου τοιαύτης έπιχειρή- 
σεως, γινώσκων δε τήν ατέλειαν τής ανθρώπινης 
φύσεως, άπεχθάνεται τάς ριζικσς άνατροπάς ύπέρ 
ιδανικού τίνος απολύτου καί επιζητεί τό σχετι- 
κώ; έπιτηδειότερον πρό; τόν σύγχρονον πολιτι
σμόν καί τήν ιδιοφυίαν τού λαού. Διό, καίπερ 

I πολλά άνομολογών τά  συμφυή τώ κοινοβουλευ-
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τικώ πολιτεύματι μειονεκτήματα, όμως στέργει 
αύτό ώς τό σχετικώς άριστον τών μέχρι τούδε 
γνωστών πολιτευμάτων, καί μετ’ άφοσιώσεως αν- 
ταξίας τού έργου επιλαμβάνεται φιλοτίμ.ως νά 
καθάρη αύτό άπό τής σκωρίας, ήτις έπεκάθησεν 
ίπ’ αύτοϋ.

Έκ τών μελετώντων τά ; άτοπους ιδιορρυ
θμίας, άς τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμαπχρουσιά- 
ζει έν τοίς έλληνολατινικοϊς κράτεσι τινές.πολλοί 
μάλιστα, έθεώρησαν ώ ; πηγήν τούτων τά χάρ
ματα, χρηστώ δέ τώ  συνειδότι κατεδίκασαν 
ταϋτα εις θάνατον, εϋχηθέντες ύπέρ κυβερνήσεως 
κοινοβουλευτικής άλλά μή κομματικής. Δυσχε
ρές είναι νά άντιληφθώμεν έν τή πράξει τού πε
ριέργου τούτου θεωρήμ,ατο;, άφ’ ού μάλιστα καί 
έκεί ένθα ή κυβέρνησις δέν είναι προϊόν κοινοβου
λευτικής πάλης καί τής πλειοψηφίας τού κοινο- 
βολίου οΰ μόνον δέν έλλείπουσι τά κόμματα,άλλά 
καί όξύτερον έ'στιν ότε φλεγμαίνονται ή αλλαχού. 
Όπως ποτ’ άν η, έξεταστέον καί τούτο είσίν άρά 
γε τά κόμματα άξια τής τοιαύτης καταδίκης;

Οί τήν έξαφάνισιν τών κομμάτων ποθοϋντες 
άναχωροϋσι, κατά τον συγγραφέα, άπό σφα
λερά; πάντως άρχής, οτι δηλαδή τά κόμματα 
αφετηρίαν καί σκοπόν ε'χουσι πάντοτε καί μόνον 
τήν ιδιοτέλειαν, ούχί ó's ζην δικαιοσύνην, τήν 
ενθύτητα καί καθ’ όλου είπεϊν τήν αρετήν. ’Α 
ληθώς δέ έν τώ πεδίω τής αρετής καί δικαιο
σύνης δέν υπάρχει χώρος εί; ανάπτυξή κομμά
των,εϊπου δ ’ άνεπτύσσοντο θά άπεκρυπτον ύπό τό 
πρόσχημα άρχών τήν περί τής ιδίας άπλώ ; ώ— 
φελείας πάλην. Άλ.λ ’ όμως «υπό τόν άνώτατον 
κανόνα τού δικαίου καί τής ηθικής ή τών δημο
σίων πραγμάτων διεύθυνσις επιδέχεται καί έτερον 
κοιτήριον,τό καί συχνότερον, το κριτήριον τής ό>ι~ 
μοσίας ¿¡φε./είας' » περί τούτου δέ δυνατόν νά 
ϋπάρχωσι ποικίλαι γνώμαι, χωρίς μηδεμία τού 
τοιν νά παραβιάζη τό δίκαιον ή τήν ηθικήν. 
Δυνατόν άρανά ύπάρχωσι καί κόμματα ήτοι ά -  
θροίσματα πολιτών έκουσίως ένουμένων καί άν- 
τιφιλοτιμουμένιον νά έπιτευχθή τό κοινόν αγαθόν, 
olor ούτοι νοονσιν αύζο καί δή διά τών χατ 
αντονς προσφορωτάτων μέσων, χωρίς ούδ’ όπω- 

•5· σούν τά κόμματα ταϋτα νά προσκρούωσι τω  δι- 
καίω ή τή ηθική. Ή  ιστορία μάλιστα διδάσκει 
οτι όπου δρκστηριότης καί άκμή έν τώ πολιτικώ 
βί<·>, Ικεϊ ώ ; έξ ανάγκης ε’ξεγείρον-αι τά  κόμμα
τα, καί δή τοσουτον ίσχυρότερον οσον ό πολιτι

κά κό; βίος τυγχάνει πλουσιώτερος καί έλευθερώτε- 
ρος· κεϊνται δέ άπονεναρκωμένα, όπου ό. λαος 
αδρανεί είτε έκ ^αθυμίας αδιαφορών είτε ύπό 
βίας τυραννικής πιεζόμενος. Διό δέν είναι αρετή 
πού πολίτου τό μή άνήκειν εις κόμ.[ α , ούδ' έ
παινος τού πολιτικού άνδρός, άλλά μομφή, όταν 

. λέγηται περί αύτοϋ ότι διατελεΐ άλλότριος προς 
*ά κόμματα. Οι μεμψιμοιροϋντες κατά τών κομ
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μάτων θά ήσαν εντελώς δε δικαιολογημένοι άν, 
διακρίνοντες ταϋτα άπό τών φατριών, διηύθυνον 
τά βέλη αύτό>ν κατά τών τελευταίων- διότι ή 
φατρία μόνη, άντιθέτως πρός τό κόμ,μα, καθυ- 
ποτάσσουσα τό τής πολιτείας συμφέρον εις τό 
ίδιον, αποβαίνει όλεθρία, έξεγείρουσα την προς τό 
κοινοβουλευτικόν πολίτευμα δυσπιστίαν καί προ- 
λειαίνουσα τήν πρός τόν άπολυτισμόν άγουσαν. 
Ή  τών κομμάτων όμως έξαφάνισις οϋτε δυνατή 
σήμερον είναι, άλλ’ οΰτε καί λυσιτελής θά άπέ- 
βαινεν είς τήν πολιτείαν.

’Αλλαχού λοιπόν καί ούχί έν τή τών κομμά
των εξοντώσει έγκειται ή άληθης θεραπεία κατά 
τών απρεπών τής πολιτικής έπεμβάσεων, ε’ν 
τή ίθνιχή δήλον ότι αγωγή, ώς ορθοί; ό 
συγγραφεύς διακηρύσσει. ΊΙ δυναμις τού νομο- 
θέτου δέν είναι απόλυτος- πολλάκις είδομεν τού; 
άρίστους θεσμούς οίκτρώς ναυαγήσαντας προ τού 
σκοπέλου τών προλήψεων ή τών κακών τής κοι
νωνίας έξεων- πολλάκις δέ καί τά  κατά θεωρίαν 
άριστα τών πολιτευμάτων έξετράπησαν έν τή 
ε’φαρμογή διά τήν πολιτικήν απειρίαν ή τήν 
διαφθοράν τού λαού είς τύπου; κενούς ή γελοία; 
παρωδίας. Παρά τοίς κοινοβουλευτικοί; δέ λαοίς 
τοίς νοσοϋσι τό δεινόν τής βουλευτοκρατίας νό
σημα ίκανώτατος πολιτικός άναδείκνυται ούχί 
ό τάς μεγίστας τών ελευθεριών άκρίτως επιδα
ψιλεύω-/, άλλ’ ό πρός τάς ελευθερίας ταύτας ώς 
έπιτηδειότατον παρασκευάζων τόν λαόν και ό 
τήν πολιτικήν τούτου αγωγήν προβιβάζων διά 
τών προσφυεστάτων πρός τούτο θεσμών καί έξεων.

Τούς προσφυέστατους δε τούτους θεσμού; προς 
τήν πολιτικήν τού έθνους αύτοϋ ανατροφήν με
λετά ό συγγραφεύς διά μακρών καί έν διδχκτι- 
κωτάταις λεπτομερείχις, μή έπαιρόμενος μέν οτι 
έλυσε τόν γόρδιον τού προβλήματος δεσμόν, άλλ’ 
8μως μέγοε έπιχέων φώς διά τών ειλικρινών και 
πεφωτισμένων αύτοϋ έρευνών καί παρατηρήσεων, 
θέτων δέ πρό παντός τό ζήτημα άπό τής ορθής 
αύτοϋ άπόψεως καί προκαλών τήν γενικήν προσο
χήν επί τούτου. ’Αδύνατον αποβαίνει νά παρα- 
κολουθήσωμεν τόν συγγραφέα έν πκση τή εξε
λίξει τού μάλλον ενδιαφέροντος κεφαλαίου τής 
συγγραφής του χωρίς νά άναγκασθώμεν πιστώς 
σχεδόν νά έπαναλάβωμεν αύτο. Ά λλά  καί δεν 
δυνάμεθα νά άντιπαρέλθωμεν αύτό άνευ νύζεώς 
τίνος καν έπί τής κρατούσης έν αύτώ γενικής 
ιδέας. Διεξερχόμενος ό συγγραφεύς τά  παραδεί- 
γμ,ατα τών συγχρόνων ελευθέρων κρατών, πορί
ζεται τό συμπέρασμ,α ότι διπλή ένδείκνυται ύπό 
τή ; πείρας ή θεραπεία- τ, διά τής άποχεντρό)- 
σεως, δυναμ.ένης πολλαπλώς νά έφαρμοσθή, χαί 
τής διοιχητιχής άμα δικαιοσύνης, δι’ ής απο
κλείει έκείνηνάπό τού νά άναδείξν) τά  αύτά τής 
διοικητικής συγκεντρώσει»; κακά. Ά τυχώς παρά 
τοίς έλληνολατινικοϊς λαοίς ύπερίσχυσεν ή τών
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αρχαίων γνώμη οτι ή ελευθερία έγκειται er τή 
έ./ευθέρα ex Ιογή τοϋ χυβερνήσοντος, ενώ κατά 
το πνεύμα τοϋ νεωτέρου πολιτισμού έγκειται αϋτη 
πολλφ μάλλον er τώ σεβασμω τών δικαιωμά
των του ito.lLτου, ύπέρ της έγγυήσεως των ó- 
ποιων ή εκλογή καθ' έαυτήν είναι ανεπαρκής. 
Ιην έγγύησιν Si ταύτην χορηγεί μόνη ή έξις 
τοϋ λαού εις το πράττειν τά  κοινά, ή συμμετο- 
χή αυτού ε’ ργω καί οΰχί νομικώ τινι πλάσματι 
εις τα τής διοικήσεως, ή πολιτική αυτού ανα
τροφή τελουμένη ύπο τήν συναισθησιν τής ευθύνης 
τών ιδίων πράξεων, άλλ’ ένισχυομένου άμα τού 
κράτους τού νόμου διά τής ίδρύσεως τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, λειτουργούντων ανεξαρ
τήτως απο τής κεντρικής κυβερνήβεως, ώστε νά 
δύνωνται να περιστέλλω« τάς διοικητικάς πα- 
ρεκτροπας καί αυθαιρεσίας οθενδήποτε καν προ- 
έρχωνται.

Τοιαϋτη ε'ν όλίγοις ή άνά χεϊρας συγγραφή, 
δια τής όποιας τήν μεταγλώττισιν οφείλονται 
χάριτες τω κ. Μικονίψ, προτάξαντι μάλιστα 
εισαγωγήν περί τών καθ’ ημάς άζίαν μελέτης. 
Και δεν προσφερεται μέν διά τής συγγραφής 
ταύτης ύλη ώριμος εις νομοθέτησιν, άλλ’, οπερ 
σπουδαιότατου, άνατέμνεται έπιμελώς το και - 
ριώτατον ζήτημα τού κοινοβουλευτικού βίου τής 
μεσημβρινής Ευρώπης, χαράσσονται δέ διά με
γάλων τινών γραμμών αί όδο! δι’ ιόν κατ' ανάγ
κην πάσα τελεσφόρος αναμ.όρφωσις δέον νά είσα- 
χθή. Εάν τό ζήτημα καταστή άπό τής άπό- 
ψεως ταύτης υποκείμενον τής γενικής προσοχής 
και επισταμένης τών κυβερνώντων καί κυβερνω- 
μ.ένων μελέτης, ήσφαλίσθη ό πρώτος αλλά σπου
δαιότατος σταθμός πρός τήν έπίλυσιν τού μεγά
λου προβλήματος.

Ν. Γ. Μοεχοβακηχ.

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΚΙΜΑΡΟΖΑΣ
(Λ ιήγημ,α γίρμ,ανικών)

[Σννέχίία *α· ιέ).ος· fás τροηγούμ. φύ).λον.|

Μετά τινας ημέρας ό εξαίρετος 'Απρίλης άπε- 
κάλυψεν ίίτι ε'κεϊνος δστις ταπεινότατα εζήτησε 
να γείνη υπηρέτης του, είχε τοσαύτα έμφυτα 
μουσικά χαρίσματα, ώστε τον είσήγαγεν εις τό 
Ωδεΐον τού Ε.Ιέους καί έξηκολούθησε γενναίως 

νά τόν προστατεύη.
Ό  Δομίνικος είσήλθε μετά χαράς εις τήν νέαν 

φάσιν τού βίου του, εις τήν άληθή κλίσιν του.
βΡαΖ{ϊ ^  7.ΡΓ'ν(ί> άνεδείχθη ό επιμελέστατος 

και νοημονέστατος τών συμμαθητών του, καί 
ταχέως προώδευσε.

Κατά τάς ώρας τής σχολής του έπεσκέπτετο 
ότέ μέν τόν προστάτην αύτού Άπρίλην, ότέ δέ

τήν ώραίαν κόμησσαν, ολίγον δέ κατ’ ολίγον κα- 
τήντησε νά διέρχηται όλας αύτού τάς έσπέρας 
εις το ώραίον μέγαρον εις τό όποιον εκείνη κατώ- 
κει. Τότε τή ώμίλει περί τών σπουδών του, περί 
τών δοκιμίων του καί περί τού διδασκάλου αύτού 
Σακκίνη, δν μεγάλως ε'σέβετο. ’Εκείνη τόν ήρώτα 
ευμενώς καί προσεκτικώς τόν ήκουε.

Συχνάκις τόν έδέχετο ύπό τό πράσινον φύλ
λωμα σκιάδος. Εκάθητο έκεϊ μ,εταξύ τών φύλ
λων τής αμπέλου ένδεδυμένη ανοικτού χρώματος 
μεταξίνην έσθήτα, φέρουσα λευκόν πέπλον έπί 
τής κεφαλής, άνθη έπί τής κόμης της καί έπί 
τού στήθους, χαρίεσσα καί ώραία ώς θεά. Διότι 
εις τους οφθαλμούς τού Δομίνικου αϋτη είχε προ
τερήματα θεάς! Επιθυμία του μεγίστη ητο νά 
ηναι ενώπιον της γονυπετής καί νά τήν λατρεύη, 
έκάστην δέ ημέραν έπέστρεφε μετά χαράς πρός 
αύτήν καί ήσπάζετο μετά ζέσεως τάς χεΐράς της.

Εκείνη δέ κατά τάς έσπερινάς ταύτας ώρας. 
εκείνη ή πρό ολίγου έτι τόσον φιλόγελως, τόσον 
φιλοπαίγμων, τόσον άφροντις, όπόσην συγκίνησιν 
ησθάνετο; Πρυθρία ότε τόν ε’ βλ.επεν ερχόμενον 
καί ε’ τρεμεν οτε έκείνος άνεχώρει. Δι'άμφοτέρους 
το βιβλίον τού έ’ρωτος ήτο άνεωγμένον. όμού έ- 
μάνθανον τάς πρώτας σελίδας, αλλά δέν προε- 
χώρουν πέραν. Ούδείς άτακτος πόθος έτάραττε 
τήν αθωότητα τής ψυχής των, ούδεμία διάπυρος 
όμολογία έξερρήγνυτο εις τάς συνομιλίας των. 
Άποχωριζόμενοι τήν έσπέραν έσυλλογίζοντο ότι 
την επιούσαν θά έβλέποντο πάλιν, καί τούτο ήτο 
ή έλπίς των καί ή εύτυχία των.

Δύο ε’τη παρήλθον οϋτω. Πρωίαν τινά, άφ’οΰ 
παρέδωκε τό σύνηθες μάθημά του εις τήν ώραίαν 
του μαθήτριαν, δ Απρίλης τή είπε: «Χθες ή -  
κουσα νά δμιλώσι περί τού Κιμαρόζα πολλά 
ευχάριστα. Ό  Σακκίνη; λέγει ότε προώρισται 
ν’ απόκτηση ένδοξον όνομα. Τ ω  λείπει μόνον 
δυστυχής ε’ ρως, ερωτική απελπισία ! τά πλεονε- 
κτήματά του θά ώρίμαζον έξ αύτού ταχύτερον, 
ή δέ σκέψις του θά έλάμ.βανε στερεωτέραν πτή- 
σιν, διότι έν τή θλίψει τό πνεύμα τού καλλιτέ
χνου αποκαλύπτεται καί μεγαλύνεται.

—  ’Ερωτική απελπισία ! έψιθύρισεν ή νεαρά 
κόμησσα. Διατί τάχα όχι ευτυχής ε’ρως;

—  Διότι ή ευτυχία έκνευρίζει τούς ανθρώπους.
—  ’Ερωτική απελπισία ! έπανέλαβεν ή Κα

ρολίνα σκεπτική, καί μέ χαμηλωμένην τήν κε- 
οαλήν. . .θάνατος τής άγαπωμένης!. . .

—  Ό / δ . τούτο θά ήτο λίαν τραγικόν, άλλ’ ό 
γάμος της.

Την έσπέραν έν τή σκιάδι ή Καρολίνα εύρί- 
σκετο λίαν ένησχολημένη καί συγκεκινημένη. Ό  
Δομίνικος, μέ τήν συνήθη αφέλειάν του, τή έκαμε 
τάς συνήθεις αύτού έκμ-υστηρεύσεις. Ά λ λ ’ έκείνη 
τόν έκύτταζε κατά τρόπον παράδοξον, καί δέν 
τόν ήκουεν. Αίφνης έκείνος ανέκραξε παραπονε-
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τικώς: «Φεύ! σ ’ ενοχλώ.» ’Εκείνη ελαβε τάς 
χΕΪοάς του, καί τώ  είπεν έρυθριώσα :

—  Άποκρίθητί μου, μίαν λέξιν μόνον, αλλά 
λέξιν ίεράν, έν όνόματι τού ό,τι ε’χεις ίερώτερον 
μέ αγαπάς ;

Ό  Δομίνικος τήν ελαβεν εις τάς άγκάλας του 
καί τήν ε’ σφιγξεν έπί τής καρδίας του μετά πα
ραφοράς άπεριγράπτου χαράς.

Αύτη ήτο ή άπάντησίς τ υ.
Ά λλά  πριν τά χείλη του πλησιάσωσι τά  ίδι- 

κά της, ή Καρολίνα άπεσπάσθη έκ τού διαπύρου 
εκείνου έναγκαλίσματος καί άνεχώρησε τρέχουσα.

Μετά τινας στιγμάς, είδε τήν θαλαμηπόλ.ον 
Έλιζέτταν έρχομένην, ήτις τφ  εΐπεν δτι ή κυρία 
αυτής θά τόν έπανέβλεπε μετά τρεις ημέρας, τώ 
ένεχείρισε δέ τό εξής γραμμάτιου :

«Μοί άπεκάλυψες τήν σκέψιν σου τής όποιας 
τήν άνάμνησιν θέλω διά παντός τηρήση, καί 
όμως θά συί προξενήσω μεγίστην θλϊψιν. Συγ- 
χώρησόν με όμως, σέ αγαπώ.

KapoJira.D

Τήν τρίτην ημέραν ό Δομίνικος μετέβη εις τό 
μέγαρον μετ’ απαίσιου προαισθήματος. Εις τον 
συνήθως έρημον καί σιωπηλόν κήπον ήκούοντο 
άνδρικαί ιρωναί, εύθυμοι γέλωτες, ήχοι μουσικής, 
ήτο δέ κεκοσμημένος μέ αλαβάστρινους λυχνίας 
καί πολύχρωμοι φανοί έφώτιζον τάς δινδροστοι- 
χίας.

Ό  Δομίνικος έκπλαγείς έκ τών ετοιμασιών 
τούτων καί έκ τών παραδόξων τούτων φανών, 
ήσθάνθη αύξανομένην τήν αγωνίαν του καί τρέ- 
μων προύχώρησε πρός τήν δενδροστοιχίαν, διά 
της όποιας μετέβαινον εις τήν σκιάδα· μόνον ή 
δενδροστοιχία αϋτη δέν ήτο πεφωτισμένη. Έν ώ 
είσήρχετο δύο λεπτοί βραχίονες έδράξαντο αύτού 
καί φωνή γνωστότατη τφ  είπεν :

— · Ό  ευτυχής ε’ ρως εκνευρίζει τήν καρδίαν 
τού ανθρώπου, δέν πρέπει δέ νά έκνευρισθής, δι
ότι πρέπει νά ήσαι ισχυρός καί νά γείνης διά
σημος. Είχες χρείαν θλίψεως, βαθείας θλίψεως, 
έγώ θά σοί τήν προξενήσω. Προ μιας ώρας 
ύπανδρεύθην.

Μετά τάς λέξεις ταύτας παρθένον φίλημα έ- 
δόθη έπί τού μετώπου του, και έκ νέου ό Δομί
νικος εύρέθη μόνος. Ή  Καρολίνα, φέρουσα έπί 
τής κεφαλής τόν έξ άνθέων πορτοκαλέας στέφα
νον, έπανήλθεν εις τήν αίθουσαν οπού άνήρ τις 
τήν περιέμενεν. Ό  άνήρ ούτος ήτο ό πλήρης έπι- 
τηδεύσεων καί έπιδείξεων κόμης, οστις άκουσίως 
αυτής την ήγάπα τόσον επιμόνως. Αύτόν είχεν 
ϋπανδρευθή.

Τήν έπιούσαν ό Κιμαρόζας άνεχώρησεν έκ 
Νεαπόλεως. Κατά τάς συμβουλάς τού άρίστου 
αύτού διδασκάλου Σακκίνη, εις δν είχεν έμ.πι- 
στευθή τό μυστικόν τοϋ έρωτός του μ-ετέβη εις |

τό Ωδεΐον τή: Αορέττας. Διά νά λησμονηση την 
δυστυχίαν του, κατέγινεν εις τήν μελέτην του 
μετά νέας ζέσεως καί έδικαίωσε διά τών έργων 
του τάς προρρήσεις τού ’Απρίλη.

Μετ’ ού πολύ εϊλκυσε τήν προσοχήν τών μου
σουργών καί τών φιλου,ούσων δια τοϋ πρώτου 
αύτού μελοδράματος: ’/ /  θυσία τον Λβραιιμ, 
είτα συνέθεσεν έν όλιγίστω χρόνι,ι μετ’ ίσης έπι- 
τυχίας τήν ΌΛυμπΙαν, τον Ζωγράφον τών Πα- 
ρισίων καί τήν Ίτα.Ηδα ¿ν Αονδίνω, ήτις έν- 
θουσίασε τήν Ιταλίαν καί παρεστάθη εις πλεϊστα 
θέατρα τής Γερμ.ανίας.

Μετέβη εις Φλωρεντίαν ένθα άξιοπρεπής θεσιι; 
προσηνέχθη αΰτφ. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ή πληγή 
τής καρδίας του έπουλοϋτο· άπεκοίμιζε τας βα- 
σάνους του διά τών μελωδιών του. Τον εκάλε- 
σαν εις Ρωσίαν όπου ήθελον νά τον κρατησουν, 
άλλά τό βόρειον κλίμα τώ έγένετο άνυπόφορον.

[ Έπέστρεψεν εις Νεάπολιν, έκεϊ δέ ε’μαθε τον αί- 
φνίδιον θάνατον τής προσφιλούς αΰτώ Καρολίνας,

I ήν εύρον νεκράν έκ συγκοπής τής καρδίας, εις 
τήν σκιάδα, ένθα διήλθε τόσας ευτυχείς έσπέ
ρας. Τήν προτερα'αν έτι έκείνη εύρίσκετο έν τώ 
θεάτρω, εις τήν πρώτην παράστασιν νέου μελο
δράματος το"· Κιμαρόζα : Ό  σταθερός ερως.

Ένεκα τής θλίψεως ήν ήσθάνθη έκ τού όλ.ε- 
θρίου τούτου συμβάντος άνεχώρησεν έ; Ιταλίας 
καί μετέβη εις Βιέννην, ένθα έκλήθη ύπο τού 
αΰτοκράτορος Λεοπόλδου. Τότε ε’χαιρε μεγίστην 
φήμην μεταξύ τών μουσικών τής Γερμανίας. Έ - 
θαύμαζον τά  έργα του σχεδόν όσον καί τά τοϋ 
Μόζαρτ, έλεγον δέ ότι κατείχε τοσαύτην πληθύν 
ιδεών, ό>στε εις έν μόνον ασμά του άνεκάλυπτον 
ύλην δι’ όλόκληρον μελόδραμα. Ή  γονιμότης του 
έπίσης ήτο καταπληκτική, διότι συνέθεσεν ύπέρ 
τά  τεσσαράκοντα μελοδράματα· τό άριστον ολων 
είναι Ό  μυστικός γάμος, ένθα παρενέβαλε τόσας 

| άναμνήσεις τής νεότητός του,

Ά φ ' ού διηγήθη τάς αναμνήσεις ταύτας εις 
τόν άγνωστον αΰτφ μικρόσωμον άνδρα, όστις 
τόσην ζωηράν προθυμίαν έπεδείξχτο αΰτώ, ό Κι- 
μαρόζας τώ είπεν :

—  Αΰτά είναι τά  κυριώτερα συμβάντα τού 
βίου μου, σάς διηγήθην περισσότερα παρ’ όσα 
διηγήθην ποτέ εις άλλον. Αφ ότου εύρίσκομαι 
έν Βιέννη έ’να έχω πόθον τόν όποιον δέν δύναμαι 
νά πραγματοποιήσω. Επεθύμουν νά ι;'ω  τον 
Μόζαρτ, τόν μέγαν Μόζαρτ. Πλειστάκι; ε’κρον- 
σα τήν θύραν τής μετρίκς κατοικίας του και 
πάντοτε άνωφελώς. Μοί λέγουν ότι άσθενεΐ, άλλά 
δέν θά ησυχάσω ποσώς μέχρις ότου τόν ϊδω. Με
ταξύ αυτού καί έμού ύπάρχει είδος συγγένειας 
δι' ήν ύπερηφανεύομαι.

Χωρίς νά προφέρη λέξιν, ό  ̂άγνωστος^ ε’ τεινε 
τήν χεΐρα πρός τόν ’Ιταλόν καί τόν έθεώρησεν.
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Έν τώ βλέμμχτι έκείνω υπήρχε τοσαύτη έκφρα- 
σις, ώστε ο Κιμαρόζας ανέκραξε :

—  Ποιος είσθε λοιπόν; Καί μόνον τό βλέμμα 
σας συνταράσσει τήν ψυχήν μου.

Ό  μικρόσωμος δέ άνήρ άπεκρίθη:
—  Είμαι ό μουσουργός του z/or Ζονάν.

Οκτώ ημέρας μετά τήν συνάντησιν ταύτην 
τών δύο μεγάλων μουσικών, τήν 5 Δεκεμβρίου 
1791, ό Μόζαρτ άπήρχετο του κόσμου τούτου- 
Ο Κιμαρόζας βαθέως έθλίβη, διότι τοσοϋτον τα 

χέως άπώλεσεν εκείνον τόν όποιον τοσοϋτον ¿θαύ
μαζε. Μετά τινα ε”τη ό προστάτης αύτοΰ Λεο- 
πόλδος άπέθανε, καί ό Κιμαρόζας μή θέλων νά 
μείνη περισσότερον εί; Ι'ερμανίαν, έπέστρεψεν εις 
’Ιταλίαν καί μετέβη εις Νεάπολιν νά γον-πετηση 
επι τού τάφου τής Καρολίνας. Κατά τούς χρόνους 
εκείνους έξερράγη ή έπανάστασις τής Νεαπόλεως. 
Έν τή ταραχή καί έν τώ πένθει τής καρδίας 
του άνεμίχθη εις τήν έπανάστασιν ταύτην. Συνε- 
λήφθη όμως καί κατηγορήθη επί έσχατη προ
δοσία, άλλ ή μεγάλη αυτού φήμη τον έσωσε 
τής κεφαλικής καταδίκης. Κατεδικάσθη εις δε- 
σμα δια βίου, μεθ’ ολας δέ τάς παρακλήσεις τών 
φίλων του, καθείρχθη ευθύς εις τό δεσμωτήριον.

Ε ; έτη διέρρευσαν. Τήν 1 ’Ιανουάριου 1801, 
ήγγέλθη έν Βενετία νέον μελόδραμα μέλλον νά 
παρασταθή τήν έσπέραν εις τό θέατρον. Τό με
λόδραμα τούτο εκαλείτο Σεμίραμις. Τίνος μελο- 
ποιοϋ ήτο εργον; ΊΙτο  άγνωστον, άλλά μυστη
ριώδεις φήμαι έκυκλοφόρουν πανταχοϋ, καί πο
λυάριθμον πλήθος προσήρχετο ε’ις τό θέατρον. 
Στρατιώται καί αστυνομικοί υπάλληλοι έφύλατ- 
τον εις όλους τους διαδρόμους καί μεγάλη σιγή 
έπεκράτει. Άνεμένετο έκτακτόν τι συμβάν.

Αίφνης πλαγία θύρα ήνεώχθη εις τήν ορχή
στραν, και ό Δομίνικος Κιμαρόζας ένεφανίσθη. 
Κραυγή χαράς έξήλθεν όλων τών στομάτων άμα 
έμφανισθέντος τού διασήμου μουσουργού,τού άπό 
πολλού χρόνου δεσμώτου. "Απαντες οί θεαται ά- 
νευφημουν αυτόν ενθουσιωδώς, όσοι δέ ήδύναντονά 
τον πλησιάσωσι προσεπάθουννά σφίγξωσιτήν χεΐ- 
ρά του. Ά λ λ ’ έκείνος ήτο ωχρός, ισχνός καί αδύ
νατος. Έν τούτοις άπήντα διά γλυκέος μειδιά
ματος καί διά χαρίεντος χαιρετισμού εις ολας 
ταύτας τάς ένδείξεις τού θαυμασμού καί τής 
συμπάθειας. Προεχώρησε στηριζόμενος εις τόν 
βραχίονα φίλου καί ενδωσεν εις τούς μουσικούς τό 
περιμενόμενον σημείον. Τότε έφάνη αίφνιδίως ώς 
έκ θαύματος άνακτήσας τήν δύναμιν τής νεότη- 
τος του. Γο προσωπόν του ένεψυχώθη καί οί 
οφθαλμοί του άπήστραψαν. Τό μελόδραμά του έ- 
χειροκροτήθη παραφόρως, άλλά περατωθέντος τού 
λαμπρού έκείνου θεάματος, ό Κιμαρόζας ε”πεσε 
λιπόθυμος.

ΕιΧ£ ζ^τήσν) καί λάβη παρά τού βασιλέως 
τήν άδειαν νά έξέλθη τής φυλακής του, ϊνκ διευ-

θύνη ό ίδιος, άπαξ ε'τι, τήν παράστασιν ένός 
έργου του.

Αυτός ύπήρξεν ό έσχατος θρίαμβός του. Τήν 
έπομένην νύκτα άπέθανε, μέ τό μειδίαμα εις τά 
χείλη, προφέρων τό όνομα τής Καρολίνας.

(Μετάφρκσις). Γ . Α . Β α λ α β α ν η £

ΙΠΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΦΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ

Η σεμνή χορεία τών ευεργετών τού ήμετέρου 
έθνους ηΰξήθη κατά ένα ετι πολύτιμον άνδρα. 
Προ τριών περίπου μηνών έμαθεν ό έλληνισμός 
οτι έτελεύτησεν έν Μελίτη έν γήρα βαθεϊ ό Θεσ- 
σαλονικεύς Ιωάννης ΓΙαππάφης κληροδοτήσας 
τον πολύν πλούτον, ον είχεν έν συντόνω καί έν— 
τίμω εργασία διά τού μακρού βίου έπιμελώς 
συναγαγη, εις την γήν έν ή πρό τεσσάρων καί 
έννενήκοντα έτών είχεν ϊδη τό φώς καί ήν άπό 
τών αρχών τού αίώνος τούτου είχε καταλίπη — 
εις την πρωτεύουσαν τής έν σκότει καί σκιά θα
νάτου πορευομένης Μακεδονίας.

Ένομίσαμεν οτι έπεβάλλετο εις ημάς διά πολ
λούς λόγους τό καθήκον νά άφιερώσωμεν εις 
μνήμην τού μεταστάντος ευεργέτου όλίγας λέ
ξεις προς έξιστόρησιν τού βίου καί τών άγαθοερ- 
γιών αυτού ϊνα μή παρέρχηται όλως άμνημό- 
νευτος ή άρετη τών άνδρών έκείνων, οΐτινες κα
τέστησαν σκοπόν τού βίου των τήν ευεργεσίαν 
καί αποτελούσιν έκτακτον άληθώς καί σχεδόν ί- 
διάζον εις τό ήμέτερον ε'θνος παράδειγμα φιλο
πατρίας άμα καί φιλανθρωπίας.

Εγεννήθη ό Ιωάννης Παππάφης έν Θεσσαλο
νίκη τώ 1792, νεώτατος δ'έκείθεν άποδημή- 
σας πρώτον εις ’Αλεξάνδρειαν πρός τούς έκ« 
συγγενείς του έπορεύθη έπειτα εις τήν Μελίτην, 
ένθα καί διήνυσε τόν μακρόν αύτοϋ βίον. Φύσει 
δραστήριος ών καί ε’χων νούν δεξιόν δέν έβρά- 
δυνε νά έλκύση πρός εαυτόν τήν αγάπην καί 
την ύπόληψιν τών έν τή νήσω έμπορευομένων 
καί μάλιστα τού οίκου H unter. Πρός τή ιτα
λική γλώσση, ήν έγίνωσκεν, έξέμαθε καί τήν άγ- 
γλικην καί κατ’ ολίγον διά τήν μεγάλην αυτού 
περί τάς συναλλαγάς άκρίβειαν καί τιμιότητα με- 
τέσχε τών έμπορικών έργασιών τών άναφερομέ- 
νων εις το μονοπώλιον τών σιτηρών, οπερ ένήρ- 
γει ή άγγλική έν Μελίτη άρχή. Οΰτω δέ ήδη 
άπό τού 1840 άποκτήσας σημαντικήν περιου
σίαν άπέστη τών τοιούτων έργασιών, ϊνα ώς έ- 
λεγεν, άφήση καί εις άλλους έλεύθερον τό στά- 
διον τού πλουτισυ.ού.

Ά λλά  μάλλον τής περιουσίας τό δεξιόν αυτού 
πνεύμα καθίστα τόν Παππάφην λόγου άξιον παρά 
τή Κυβερνήσει τής Μελέτης. Αί έφημερίόες τής
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νήσου άναγράφουσι μετ’ έπιμελείας τάς πολλάς 
περιστάσεις,καθ'άς αί γνώσεις αυτού,τό πρακτικόν 
αύτοϋ πνεύμα, ή έμπειρία του καί τού χαρακτήρός ι 
του τό ακέραιον έξετιμήθησαν ύπό τών Ά γγλων 
Διοικητών. Κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον ό αρ
μόδιος υπουργός τής Α γγλίας διά βαρυσημάν- 
του έπιστολής καί πολλών έγκωμίων παρεκάλε- 
σεν αυτόν νά άναλάβη τήν γενικήν καί άπόλυτον 
έξέλεγξιν τών διά τόν στρατόν τής ’Ανατολής 
τροφοδοσιών, άλλά τήν έξόχως τιμητικήν ταύτην 
θέσιν καί διά τό δύσκολον τών περιστάσεων καί 
διά τήν ε'κτοτε ήδη προβεβηκυΐαν ηλικίαν του 
δέν έκρινεν εύλογον νά άποδεχθή.

Ό τε  τώ  1836 είχε σταλή έξ ’Αγγλίας εις 
Μελίτην Βασιλική ’Επιτροπή ϊνα έξετάση τά 
πραγματα τής έγχωρίου διοικήσεως καί άποφαν- 
θή περί τών ληπτέων μέτρων, παρά τού Π κπ- 
πχφη εζήτησαν συμβουλάς καί πληροφορίας οί ά- 
παρτίζοντες αυτήν επίσημοι άνδρες, έκείνος δέ 
έν ταϊς δημοσίαις αυτής συνεδριάσεσιν ήγόρευσεν 
ύπέρ τών συμφερόντων τής θετής αύτοϋ πατρί
δας, ούδέ έλησμονήθη ύπό τ ώ / έξοχων Ά γγλων 
τών κατά τήν περίστασιν έκεϊνην άναμιχθέντων 
εις τά πράγματα τής Μελέτης ή μεγάλη άξια 
καί βαρύτης τού Θεσσαλονικέως· ύ επιφανής μά
λιστα οικονομολόγος Γεώργιος Lew is διετήρει 
καί έμπιστευτικήν πρός αύτόν αλληλογραφίαν. 
Ή  άρετή δέ ή κατ' έξοχήν κοσμούσα αύτόν ήτο 
ή μετριοφροσύνη· πλέον ή άπαξ ή δίς ¡ξαπέστει- 
λε μετά θαυμαστής έλευθεριότητος χιλιάδας 
δραχμών εις τά  φιλανθρωπικά καταστήματα 
τής Θεσσαλονίκης ή τών Αθηνών ή διέθεσεν ύ
πέρ σκοπών φιλανθρωπικών έν Μελέτη και πάν
τοτε άνωνύμως.

Ή  διαθήκη αύτού, έν ή διαβλέπει τις ώς έν 
κατόπτρψ τήν τάξιν καί ακρίβειαν, ήτις πάν
τοτε έπικράτησεν έν ταϊς έργασίαις του, έξετυ- 
πώθη κατ’ έντολήν αύτοϋ έν Μελέτη, είναι δέ Ί - 
ταλιστί συντεταγμένη. Κληρονόμον αύτοϋ καθο
λικόν καθιστά τήν ελληνικήν κοινότητα τής Θεσ
σαλονίκης πρός τόν σκοπόν καί μέ τήν ύποχρέω- 
σιν νά ίδρύση έν τή πόλει έκείνη μέγα Ορφανο- 
τροφεϊον, εις 0 θέλουσιν είσάγεσθαι ορφανά άρρενα 
ελληνικής μέν έθνικότητος καί άνήκοντα ε’ις την 
ορθόδοξον ελληνικήν έκκλησίαν, γεννηθέντα δέ ο
πουδήποτε, άλλά προτιμωμένων τών έν Θεσσα
λονίκη γεννηθέντων. Ή  άνατροφή, ήτις θά δίδη- 
ται εις αύτά έν τφ J/ηθέντι καταστήματι θά εί
ναι τοιαύτη, ώστε νά δύνανται τά ορφανά έπι- 
στρίφοντα εις τήν κοινωνίαν νά έχωσι τά προς το 
ζην δι’ έντιμου έργασίας. Εκτός δέ τούτου τού 
μεγά/,ου κληροδοτήματος καταλείπει ε'τι καί διά 
τά σχολεία καί τά  υπάρχοντα φιλανθρωπικά κα
ταστήματα τής Θεσσαλονίκης έτήσιον εισόδημα 
δωδεκάκις χιλίων φράγκων. Ποσά τινα άλλα 
κληροδοτούνται ε'πειτα εις τήν σύζυγον αυτού καί

τούς άλλους συγγενείς- καί πλήν αύτών δέκα χι
λιάδες λιρών αγγλικών εις τό έν Άθήναις ’Ορ
φανοτροφείου Χ ατζή Κώστα.

Τοιούτος συντομώτατα ό βίος καί αί άγαθοερ- 
γίαι τού εύεργέτου τής Θεσσαλονίκης Ίωάννου 
ΙΙαππάφη. Είναι δ ’ ίσως άνάγκη νά προστεθή έν 
τέλει τού μικρού τούτου βιογραφήματος οτι τήν 
έμφυτον τού άνδρός φιλανθρωπίαν καί πρός τά 
πάτρια στοργήν ύπεξέκαυσαν καί αί υποδείξεις 
ύπέρ τού έν Άθήναις μέν 'Ορφανοτροφείου τού έξ 
άδελφής άνεψιοϋ του μακαρίτου Δ. Εμμανουήλ, 
όστις έξοχον είχε πάντοτε τήν άγάπην πρός εκεί
νο τό καταστημα, ύπέρ τής Θεσσαλονίκης δέ τού 
έτέρου του άνεψιοϋ, τού έν Αλεξάνδρειά διατρί- 
βοντος όμογενοϋς κ. Ά ν τ . Κανέλη, οστις συνεπι- 
λαμβανομένων καί άλλων σεβαστών προσώπων, 
έφρόντισε νά μή τυχόν λησμονηθή -ή ιδιαιτέρα 
πατρίς. Σ .

Ή  κατωτέρω επιστολή ένός τών αδελφών του Κοιποδιστρίου 
άποσταλεισα έκ Κέρκυρας καδ* 3ν χρόνον πολλά άνέμενον οί 
Έ λλη νες έκ της συνόδου, ήτις εμελλε νά συνέλθς, εις Βερώ- 
νην, έλήφθη έκ συλλογής ιστορικών |[γράφων, δωρηΟείσης 
τώ  άρχείιμ τή ςΊσ τορικής καί εθνολογικής Ε τα ιρ ία ς τής Ε λ 
λάδος ύπό του έν Σμύρνη φιλογενού; ιατρού κ . Μ. Γ1. Κοσ- 
σονή. Την δημοσίευσιν τή ; επ ιστολής τα υτη ς εκρίναμεν έν- 
διαφερουοαν ύπό πολλάς επόψεις. Δ ί  μέν ελπίδες τού έπι- 
στέλλοντος περί άποφάοεων τή ς έν Βερώνη συνόδου εϋνων 
τοις άγωνιζομέν-,ις Έ λλη σ ιν  οίκτρώς διεψευσβησαν, ένεκα τής 
μισελευβερίας τών συνελΟόντων βασιλέων και τής δυσπιστίας 
αυτών περί τού σκοπού τής επαναστάσεως. Ά λλ* αί παρα- 
κελεύσεις αυτού πρός τούς μαχομένους, αί παρατηρήσεις δτι 
μόνον διά γενναίων έργων 9ά έλκύσωσι τάς συμπάθειας καί 
τήν άρωγήν τής Ευρώπης ένέχουσιν άληβείας, πιστωθείσας 
μέν μετ’  ολίγον όπό τών πραγμάτων, διατηρουσας δε καί κα
τ ά  το υ ς σημερινούς χρόνους αμείωτου τό κύρος αυτών,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
πρίις ιούς άγωνιζομένους "Ελληνας

ΦΜοι ομογενείς,
Ά π ό τήν εσώκλειστον επιστολήν τού φιλογε- 

νούς συμπολίτου μας, τού λειτουργού τού αυτο- 
κράτορος Αλεξάνδρου, Ί) θέλετε λάβη όχι μόνον 
καλού; οιωνούς, άλλά καί πεποίθησιν τών αγα
θών τών νϋν ύπέρ ημών πραγματευόμενων. Σή
μερον ίσως ή πρώτη Τρυγητίου ( Σεπτεμβρίου ) 
κατά τό νέον, ανοίγεται ή έν Βερώνη τών βασι
λέων συνέλευσις, ή όποια μέλλει ν’ άποφασίση 
περί τού ταλαιπώρου ημών ε”θνους. Ό  Κύριος οι- 
δεν έως πότε θέλει διαχρονίση ή ύπέρ ήμών πρα
γματεία των. Αυτη Ομως ή κρισιμωτέρα εύρα, 
έξ ής τό πάν έξαρτάται, καί εις τήν όποιαν εί
ναι αναγκαία πάσα ή άρετή σας καί ενέργεια 
καί ομόνοια- άν βασταχθήτε, είναι σχεδόν άναν- 
τίρρητον, ότι ή χριστιανική Ευρώπη θέλει ανα
γνώριση εις τήν είρημενην ίεράν συνέλευσιν όλων 
τών ελευθέρων μερών τής Ελλάδος καί θέλει

*] Τού Ίωάννου Καποδιστρίου.
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όμοφώνως άποφασίση τά  μέ τρχ ϊν* ασφαλίση
τή ν  ίδικήν ¡α χ ;  ΰ π αρξιν  καί ευ δαιμ ον ία ν . Τ α  έμ - 
π ορικά  έθνη τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς , κ α ί  μ ά λ ισ τ α  ή  Α γ 
γ λ ία ,  ό ν τα  εν; δ'ιάθεσιν κ α ί εις χρείαν νά  α ν α 
γ ν ω ρ ίσω  σι τη ν  α ν εξ α ρ τ η σ ία ν  τ ώ ν  τ ή :  Ά(Αερικής 
έπ α ν χ σ τ α τ η μ έν ω ν  λ α ώ ν , θέλει σύρωσιν εις τού το  
τή ν  ψήφον όλ ω ν  τώ ν  ά λ λ ω ν  Ε υ ρω π αϊκ ώ ν  δ υ ν ά - 
¡Αεων, κ α ί επ ομ έν ω ς, δ ιά  τήν τ α υ τ ό τ η τ α  τού λ ό 
γου , πρέπει νά κλίνω σι κ χ ί εις τή ν  χνχγνώ ρισιν  
τ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ; ¡αχ ; χ π ο κ χ τ χ σ τ ά σ ε ο » ;·  ά λ λ ’  έάν 
κ α τ ά  δυ σ τυ χ ία ν λ η σ μ ο ν ή σ α ν τε ς  τ ά  ίερα ¡Αας χρέη 
πρός ύ μ ά ς  α υ τού ς , προς π α τ ρ ίδ α ,  κ α ί προς θρη 
σκείαν  καί πράς τούς μ ετα γ εν εστέρου ς μ α ς , ά φ ί- 
σ η τ ε ή  δ ιά  α μ έ λ ε ια ν ,ή  δ ι '  ανανδρίαν , ή  δ ιά  νέα 
κ α ί π α λ α ιά  μ α ς  π ά θ η  κ α ί π ρ οχ ω ρή ση  δ τύραννος, 
κ α ί αύθις νά κ α τ α κ τ ή σ η τ ο ύ ς  τόπους μ α ς ,π α ρ α ιτ ή -  
σ α τ ε  τ ό τ ε  τή ν  π ά σ α ν  ε λ π ίδ α  σ ω τ η ρ ία ς  καί ύπ ε- 
ρ α σπ ίσ εω ς  π α ρ ά  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  β α σιλ έω ν .

Οί κχλοθεληταί μας, διά νά ε’/ω σι δικαίωμα 
»ά προβάλωσι τήν άναγνώρισίν μ χ ;, πρέπει νά 
είναι εις κατάστασιν νά είπούν: οί "Ελληνες μέ 
το αίμά των χποκχτεστάθησχν εις ε”θνος, απέ
κτησαν τού; πατρικού; των τόπου; καί τούς βα
στούν μέ τά  σπαθία των. Ήμεΐς λοιπόν κατά 
τον αυτόν λόγον, δι’ δν άναγνωρίζομ.εν τήν ανε
ξαρτησίαν τών ’Αμερικανών, ήμπορούμεν καί 
μάς πρέπει νά άναγνωρίσο.μεν καί νά βοηθήσω- 
μεν τούς ομοθρήσκους μας καί τού; συναδελφούς 
μας Γραικούς. Χωρίς τούτων αί μισούσχι ήμας 
δυνάμεις θέλει έναντιωΟώσιν ίσ/υρώς, λέγουσαι, 
δτι λείπει ή υπόθεσις καί δ λόγος τής χναγνω- 
ρίσεως μέ τό νά μήν ε'χη δικαίωμα κάμμία ξένη 
δύναμις νά παραγγείλη πρός άλλην νά άφήση 
άπλώς καί ώς εντυχε τά ; επαρχίας της, τάς ό
ποιας έτι κυριεύει μέ τά δπλα της. Δέν είναι 
δύσκολον πρός τούτοι;, δτι οί άγαπώντες τήν 
όλοκληρότητα τού άΟωμανικού κράτους, νά χνχ- 
βάλωσι μέ κάθε πρόφασεν τάς τελευταίας άπο 
φάσεις τής Συνόδου, διά νά δώσωσιν ένταΰτώ 
καιρόν πρός τούς Τούρκους νά καθυποτάξωσι π ά 
λιν τούς ελληνικούς τόπους, ή διά τής τών δπλων 
ισχύος, ή διά τής διαφθοράς καί ασυμφωνίας μας, 
καί ουτω νά λείψη ή αίτια καί νά ματαιωθή ό 
σκοπός τής συνελεύσεως. Ά λ λ ’ έάν ήμεϊς άνδρείω; 
πορευθώμεν καί μ.έ κάνέν ένδοξον κατόρθωμα α- 
νχδειχθώμεν τής προπατορικής αρετής διάδοχοι, 
έν ω  τό ιερόν αύτό συνέδριον άνακυλίη ακόμη 
τάς τύχας μας, οΰδεμϊα άμ.φιβολία πλέον, δτι 
τών εναντίων αί έπιβουλαί θέλει άμέσως πέσωσιν 
δλχι καί ή τύχη μ.ας ώς τάχιστα άποφασισθή. 
Ταύτα ούν ε'ιδότες, αδελφοί δμογενείς, σάς έξορ- 
κίζομεν έν όνόμ.ατι τής πατρίδος καί τού σωτήρο; 
ημών Χριστού νά καρτερήτε καί άνδρίζετε καί ό - 
μ,ογνωμήτε,τά κάλλιστχ πρόσχνοντες(;)καί πολε- 
μούντες πάσαι; δυνάμεσι τον άδυσώπητον εχθρόν

! μας, ϊνα μετ' ού πολύ άπολαύσητε βεβαίως τό 
άθλον τόσων θυσιών καί ενδόξων άγώνων.

Έρρωσθε.
( Έ χ  Κερχύρχς, 2 0  Α υγούσιου, τή  α ' Τρυγητώ ν fS e -  

πτεμβρίου) 1 8 2 2 .

Ε ις τών γνωστών ¡ρΜων σας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τ Η Σ  ΛΥΣΣΗΣ
ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ

Ό  κατά τ ά ; ημέρας ταύτας πολύ; γινόμε- 
μενος λόγος περί λύσσης καί θεραπείας αυτής 
άνέμνησέ μοι φάρμακόν τι πολύ φημιζόμενου 
πρό τινων έτι ετών καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα 
ώς προληπτικόν τής τρομερά; ταύτης νόσου. Τό 
φάρμακον τούτο, μυστικόν κρατούμενον ύπό τών 
μοναχών τής έν Σαλαμϊνι μονής τής Φανερωμέ
νης, πολλούς δηχθέντας ύπό λυσσώντων ή υπό
πτων κυνών προσείλκυεν εις την μ.ονην ταύτην, 
ένθα οί μοναχοί ύπέβαλλον τούς νοσούντας εις 
τακτικήν δι’ αυτού θεραπείαν.

Τής περί τής θεραπείας ταύτης φήμης λαβών 
γνώσιν καί ό ιατρός τού βασιλέως “Οθωνος μα
καρίτης Ραΐζερ καί έπιθυμών νά έξακριβώση 
τό είδος καί τήν σύνθεσιν τού φαρμάκου τούτου, 
μέ προσεκάλεσε νά συμμεθέξω τής έπί τούτω 
εκδρομής εις Ψανερωμένην, ένθα οί άγιοι πατέ
ρες προθύμ.ως παρέσχον ήμΐν άπάσας τάς ζητη— 
θείσας πληροφορίας περί τής παρασκευής καί τής 
χρήσεως αύτού, τάς όποιας έν συντόμφ άναφέρω 
έν τω «περί τών ωφελίμων φυτών τής Ε λλάδος» 
γερμανιστί έκδοθέντι τώ 1862 πονήματί μου.

Ή  θεραπεία αδτη τών μοναχών συνίστατο 
εις εσωτερικήν λήψιν τού φαρμάκου τούτου συνι- 
σταμένου έκ δύο ουσιών, τής μέν φυτικής, τής δέ 
ζωικής, κατά ίσα μέρη άνχμεμιγμένων καί εις 
λεπτήν κόνιν παρασκευαζόμενων. Καί ή μέν φυ
τική ουσία τήν όποιαν μετεχειρίζοντο είναι ό 

φλοιός τής £ίζης τού έν τή βοτανική καλουμένου 
\larsdenia erecta  (L in .) φυτού έκ τής τ ά -  
ξεως τών άσκληπιοειδών, δπερ κοινώς έν Έλλάδι 
καλείται Ψόφιος καί φύεται άφθόνωςείς τά  πα
ραποτάμια μέρη, Ιδίως δέ παρά τον Κηφισσόν 
τής 'Αττικής καί έν τή απέναντι τής Φανερω
μένης παραλία μεταξύ Έλευσίνος καί Μεγάρων. 
Ή  δέ ζωική ουσία είναι έντομά τινα τής τάξεως 
τών κολεοπτέρων καί τού έν τή έπιστήμη γνω
στού γένους ύπό το όνομα Μύ.Ιαβρις, τά  όποία 
συλλέγοντες οί μοναχοί καί περώντες διά μίτου 
έν εϊδει κομβολογίου άπεξήραινον εις τον ήλιον. 
Τά έντομα ταύτα παραλλάσσοντα ε’ις τρία ή τέσ- 
σαρα είδη διάφορά κατά τό μέγεθος καί τόν 
χρωματισμόν, συνήθως δέ χρώματος κίτρινου ή 
ερυθρού μετά μελαινών ταινιών έπί τών έλύτρων 
αύτών, αναφαίνονται εις μεγάλην πληθύν κατά
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τούς μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον έπί τών άνθέων 
τών μεγάλων άκανθών (γομαραγκάθων).

Παρχτηρητέον, οτι τά έντομα τού γένους Μύ- 
/χβρις συγγενεύουσι μετά τών κανθαρίδων καί 
ιχουσι τάς αύτάς ΐαμ.ατικάς ιδιότητας, εις έλάσ- 
σονα δμως βαθμόν μή εύρισκομένης δέ τής 
αληθούς κανθαρίδος (Lytta vesicatoria) έν Έ λ 
λάδι, δύνανται αί μυλαβρίδες νά όνομασθώσιν 
ί.Μηνικαi κανθαρίδες, αϊτινες ώς φαίνεται 
ησαν γνωσταί καί παρά τοϊς άρχαίοις, χρησι- 
μεύουσαι διά τήν παρασκευήν έκδορίων. Ως 
πρός δέ τό φυτόν, τόν φλοιόν τής £ίζης τού 

, όποιου μετεχειρίζοντο οί μοναχοί ώς τό έτερον 
συστατικόν τού κατά τής λύσσης φαρμάκου 
τούτου, είναι γνωστόν ότι διάφορα άσκληπιοειδή 
είναι δηλητηριώδη, καί έν τή ιατρική ησαν 
άλλοτε έν χρήσει καί ώ ; αντιφάρμακα ετέ
ρων δηλητηρίων. Έν τή τάξει ταύτη πε
ριλαμβάνεται καί τό κύκαγχον, περί τού 

ι όποιου οί αρχαίοι είχον τήν ιδέαν, ότι φονεύει 
τούς κύνας, τούς λύκους καί τάς άλώπεκας.

Έκ φήμης έμαθον προσέτι τελευταίον, ότι 
καί έν τή πλησίον τού Κρανιδίου μονή τών Διδύ
μων μεταχειρίζονται οί μοναχοί φχρμακόν τι κα
τά τής λυσσης αποτελεσματικό»; ώς βεβαιούσιν 
οί λαβόντες πείραν αυτού. Περί τών συστατικών 
τού φαρμάκου τούτου δέν έχομεν ούδεμίαν πλη- 

| ροφορίαν, ώστε δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, έάν 
έκ τών αύτών απαρτίζεται. “Ισως ακριβής τις έ- 
ξέτασις τών αρμοδίων καί έκτέλεσι; έπιστημονι- 
κών πειραμάτων περί τών φαρμάκων τούτων 

ι δέν θά ήτο όλως αναξία τού κόπου, άφού έπί 
τοσαύτας σειράς έτών κατώρθωσαν οί μοναχοί 
τών μονών τούτων νά διατηρήσωσιν άκμαίαν τήν 
περί τής θεραπευτικής δυνάμ,εως αύτών πίστιν τού 

'■ κοινού.
Τ ή  21 ’Απριλίου 1886 .

Δ ρ . θ  Δ ε  Χ ε λ δ ρ α ι χ

-

ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗ TQS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Οί ιστορικοί έξηγοϋσι συνήθως τήν παρακμ.ην 
τών έθνών διά τής καταστάσεως τών ηθών, τών 
θεσμών, τού χαρακτήρος, κλπ. Τούτο εινε ύπό 
τινα έποψιν άληθές. Αλλ’ οί λόγοι ουτοι είνε ο- 
πωσούν ασαφείς. Υπάρχει εις τό φαινόμενου τής 
παρακμής τών έθνών αίτια τις βαθύτερα, πλη- 
σιεστέοα, οργανική, έπιδρώσα διά τής διαδοχής 
έπί τών διαδεχόμενων άλλήλας γενεών. Ιαύ· 
την δε τήν αιτίαν οί ιστορικοί λησμονούσιν έν- 
τελώς. Έπί μακρόν έτι χρόνον θέλομεν ίσως α 
γνοεί τά  οργανικά ταύτα αίτια, άλλ’ ή άγνοια 
ημών ουδόλως αναιρεί τήν υπαρξιν αύτών. Ηκο- 
λουθήσαμεν βήμα πρός βήμα έν τή ιστορία τήν 
έπί χίλια έτη διαρκέσασαν παρακμήν τής

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Παρετηρήσαμεν εις 
τά καλλιτεχνικά έργα τών βυζαντινών τήν πλα
στικήν ικανότητα τών Ελλήνων έξαφανιζομένην 
ολίγον κατ' ολίγον καί άπολήγουσαν εις τά  ά 
καμπτα εκείνα ΐχνογραφήμ.χτα, εις. τά  άτονα 
καί άνευ έκφράσεως πρόσωπα τών εικόνων τής 
έποχής τών ΙΙαλαιολόγων. Είδομεν τήν φαντα
σίαν τών Ελλήνων στειρευομένην καί περιοριζο- 
μ,ένην εις ανούσιας τινάς περιγρχφάς, καί τό ζωη
ρόν αύτών πνεύμα μεταβαλλόμενου εις φλυαρίαν 
κενήν ή εις μωρολογίαν γεροντικήν. Εϊδομεν τέ
λος τούς πολιτικούς χαρακτήρας σμικρυνομένους 
έπί τοσούτον, ώστε οί τελευταίοι μεγάλοι άν- 
δρες τών βυζαντινών ήθελον είσθαι ρ,έτριοι άν
θρωποι εις πάν άλλο μ.έρος. Τό καθ’ ήμάς, ύπό 
τά καταφανή καί ψηλαφητά ταύτα φαινόμενα 
(τά μόνα όσα περιγράφουσιν οΐ ιστορικοί), άνε- 
γνωρίσαμεν μυστηριώδη τινά έργασίαν τής φύ- 
σεως, βραδείαν, μοιραίαν, έπιό'ρώσαν έπί τών 
ανθρωπίνων όντων, τά  όποία παράκμασαν χωρίς 
νά τό έννοήσωσι καί μετέδωκαν έν σειρά γενεών 
εις τούς έπιγόνους αύτών μετ’ έπιτάσεο»; πάντοτε 
τό σπέρμα τού θανάτου.

( Έ χ  του κερί «ψυχολογικής κληρονομιάς» συγγρ4μματος 
τοΰ B ib o t )

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι Σ

Έ κ Καλλισορνίας εξάγονται κατ’ έτος εις Ευρώ
πην μεγάλαι ποσότητες όστών ζώων. Τά όστα ταύτα 
χρησιμεύουσιν εις κατασκευήν λαβών μαχαιριών καί 
άλλων οστέινων σκευών ή άξια αύτών είναι 200 δρ. 
κατά τόννον. Τα οστά τών ποδών τών ζώων χρησι- 
μεύουσιν εις κατασκευήν ελαίου· έκ τών τεσσάρων 
ποδών βοός έκθλίβεται ήμίσεια λίτρα ελαίου. Τά ό
στα τών πλευρών είναι μάλλον περιζήτητα, πωλού- 
μενα μέχρι 400 δρ. κατά τόννον έκ τούτων κατα
σκευάζονται ψήκτραι όοόντων καί παραπλήσια άλλα 
μικρά εργαλεία. Έ κ  τών όστών τών κνημών, πωλου
μένων προ.; 150 δρ. τον τόννον, κατασκευάζονται 
κομβία καί λασαί άλεξιδρόχων. Τά λοιπά οστά καί 
τά άπορρινήματα τών μνημονευδέντων καίονται, καί 
διά τού άνθρακος αύτών καθαρίζεται ή σάχχαρις. 
’Αλλά καί το ύδωρ, έν ω βράζουσι τά όστα, χρησι
μοποιείται εις κατασκευήν κόλλας, ώστε ουδέν απο
λύτως χάνεται.

Τό Δ ε λ τ ί ο υ  τ ο ύ  έν Β ρ υ ξ έ λ λ α ι ς  ε μ π ο 
ρ ικού  μ ο υ σ ε ί ο υ  μεταφράζει ϊκ τίνος πορτογαλ
λικής έφημερίδος τά επόμενα.« I Ιροσεκλήθημεν σήμερον 
νά έπισκεφθώμεν γερμανικόν ατμόπλοιου, άνήκον 
εις τόν στόλον τού παγκοσμίου εμπορίου, ον διωργά- 
νωσεν ή έν Βερολίνω Γεωγραφική εταιρία, πρός τόν 
σκοπόν τού νά καταστήση γνωστά απανταχού γής τά 
προϊόντα τής γερμανικής βιομηχανίας καί νά κατα
νίκηση τόν συναγωνισμόν τής βιομηχανίας τών άλλων 
έθνών.Ό τρόπος ούτος τοΰ βιομηχανικού πολέμου ει-
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ναι άναντιρρήτως τελεσφορώτατος καί αντάξιος των 
χρόνων ήμών. Το άτμόπλ.οιον ΟβΙΙοΓρβ κατέπλευσεν 
εις τον ήμετερον λιμένα, πρό; σκοπόν τοιούτον. Εί
ναι ούτως ειπεϊν παμμέγιστον πλωτόν εμπορικόν κα
τάστημα, επιδεικνόον τά παντοειδή προϊόντα των γερ
μανικών έργοστασίων, λαμβάνον παραγγελία:, πωλουν 
εις τιμάς εύθηνοτάτας, ανεπίδεκτους συνάγω ισμοϋ, 
διάτι αντιπροσωπεύει τά συμφέροντα όλου τοϋ Γερ
μανικού εμπορίου συνεταιρισθέντος, ύποστηριζομένου 
δέ καί ύπό τής έν Βερολίνω γεωγραφικής έταιρίας, 
ήτις έθεσεν εις τήν υπηρεσίαν αυτού ολόκληρον στο
λίσκον τοιούτων άτμοπλοίων Τά ατμόπλοια ταϋτα Οά 
καταπλ.εύσωσι εις πάντας τούς λιμένα: τοϋ κόσμου, 
όπως διανείμωσι καταλόγους εμπορευμάτων καί πω- 
λήσωσι τά φορτία των. Το εις τον λιμένα ήμών κα- 
ταπλεϋσαν, αφ’ ού λάθη παραγγελίας έκ της ήμετέ- 
ρας πόλεως καί Βρύση υποκατάστημα έν Λισσαδώνι 
Οά πλεύση εις τούς λιμένας τής Μεσογείου. Του ά- 
τμοπλοίου τούτου επιβαίνει ό πρόεδρος τ*ς έν Βε
ρολίνο) γεωγραφικής εταιρίας, διδάκτωρ τής φιλοσο
φίας και τής νομικής, δστις κατενοηοεν άναμφιβόλως 
οτι τό ώφελιμώτατον πόρισμα τής πολιτικής οικονο
μίας είναι ή εφαρμογή των έπιστημών εις τό έμπό- 
ριον καί τήν βιομηχανίαν. Ή  παρουσία τοϋ προέδρου 
έν τώ ατμοπλοίω καταδεικνύει σαφώς τόν σκοπόν τής 
έπιχειρήσεως. "Αμα προσορμισθέντος του πλοίου, έ- 
πεσκέφθη ούτος πάντα τά γραφεία των έφημερίδων . »

Τό έμπίριον των πτερών, ϊι’ ών αί γυναίκες κο- 
σμοϋσι τούς πίλους και τήν ένουμασίαν των, είναι 
νυν σπουδαιότατου. Έ ν μόνη τή Αγγλία ή άξια 
τών είσαγομένων πτερών υπερβαίνει τά 50 εκατομ
μύρια δραχμών. Τά πλεΤστα τών πτερών εϊσάγονται 
έκ τής ’ Ινδίας καί άλλων Ασιατικών χωρών, έκτης 
Αφρικής, καί ολίγα έκ τής ’Αμερικής. Ιΐτηνά ολό
κληρα, έξ εκείνων ών τό πτέρωμα είναι λαμπρόν, εί- 
σάγονται εις ’Αγγλίαν καί Γαλλίαν πάμπολλα, ύπέρ 
τό έ’ν καί ήμισυ Ικατόμμύριον- τούτων 250000 είναι 
μικρά κολίδρια. Όπόσον καταπληκτική είναι ή έτηοία 
πρόοδος του εμπορίου τών πτερών μαρτυροΰσιν οί έ- 
πόμενοι αριθμοί. Έν ω τψ 1875 είσήχΟησαν εις 
’Αγγλίαν πτηνά μέν άςίας 13154000 δρ. πτερά δέ 
άςίας 17830000 δρ. έν έτει 1883 είσήχΟησαν πτηνά 
αξίας 3881000 δρ. καί πτερά άςίας 50298000 δρ. 
Τούτων τά ήμίση περίπου έξάγονται έξ Αγγλίας εις 
άλλα: Ευρωπαϊκά; χώρας. Ή  τεραστία αΰξησις τής 
εισαγωγής τών πτερών προέρχεται έκ τών πτερών 
τών στρουθοκαμήλων, ας έν τή Νοτίφ Αφρική ε
ξημέρωσαν. Έν έτει 1875 έξήχθησαν έκ τής Νοτίου 
’Αφρικής πτερά στρουθοκαμήλων άςίας 7347000 δρ. 
έν έτει 1883 έξήχθησαν όμοια πτερά αξίας 35645- 
000. Ιΐτερά στρουθοκαμήλων προμηθεύει καί-ή βό
ρειος Αφρική ( Αίγυπτος, Τρίπολις, Μαρόκον). 
Έν έτει 1875 είσήχΟησαν έκ τής βορείου ’Α 
φρικής πτερά άςίας 2354000 δρ. έν έτει δε 1883 
τοιαϋτα άξίας 2174000. Έκ τής Ινδικής έξήχθησαν 
ένΙτει 1884-τερά διαφόρων πτηνών αξίας 38065000.

Πολλά λέγονται περί τής μακροβιίτητος τών ι
χθύων, άλλα τά πλεΐστα στερούνται άσφαλοϋς έπιστη- 
μονικής βάσεως. Ούτως δεν εινα: ολίγοι οί πιστεύον-

τες ότι εύρίσκονται ακόμη έν Φοντανεόλώ κυπρίνοι 
από τών χρόνων του βααιλέως Φραγκίσκου τοϋ Α ’ , 
ήτοι από τών αρχών τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος· άλλ’ 
οϋκ ολίγοι εϊσί καί οί άπιστουντες εις τοϋτο, λίαν 
εύλόγως. Ό  Βαίρδ, μέλος τή; ιχθυολογικής έπιτρο- 
πείας τών Ηνωμένων πολιτειών τής ’Αμερικής γρά
φει, οτι οΰδέν τό κωλϋον τούς ιχθύς νά ζώσι έπί μή- 
κιστον, διότι ουδέποτε παύει ή άνάπτυξις αϋτών, αύ- 
ξάνουσιν δέ ό'λίγον άλλ’ άδιακόπως έκαστον Ιτος τής 
ζωής αύτών. Έ ν Οΰασιγκτώνι οικογένεια τις Ιχει 
από πεντήκοντα έτών τινά τών καλούμενων χρυσών 
όψαρίων, άτινα έμειναν σχεδόν αμετάβλητα καί απα
ράλλακτα, ώςήσαν ότε ήγοράσθησαν. Έ ν τώ αύτο- 
κρατορικώ ζωγρείιρ (εςιισπιιη^τής Πετρουπόλεως 
τρέφονται ίχθϋς, έχοντες ήλικίαν έπισήμως μαρτυ- 
ρουμενην εκατόν τεσσαράκοντα έτών' τινών έκ τούτων 
τό μέγεθος έπενταπλασιάσθη, τών έπιλοίπων τό μή
κος ηύξησε κατά δύο ΰφεκατόμετρα μόνον. Έ ν δέ τή 
Σινική λέγεται, οτι ϋπάρχουσιν ίχθϋς πολλφ πα- 
λαιότεροι.

Εν δημοτικώ σχολείω.
Ό  διδάσκαλος διδάσκει άφαίρεσιν, οι μαθηταί δεν 

αντιλαμβάνονται καλώς τήν θεωρίαν τής πράξεως 
ταύτης τής αριθμητικής, θέλων δέ νά καταστήση αυ
τήν δΓ αισθητού παραδείγματος καταληπτήν, έρωτά 
έ'να τών μαθητών.

«"Αν σοϋ βάλουν τρία αύγά ’ς τό πιάτο σου καί 
τά φας καί τά τρία, τί θά μείνουν ;

—  Τά ’ξώφλοια.»

Σκέψις χωρικού.
«Αέν μπορώ νά καταλάβω τί παράξενοι άνθρωποι 

είναι αυτοί έδώ εις τήν πρωτεύουσαν ! "Οταν έρχω 
μαι τήν καθημερινή μέ τό κάρρο φορτωμένο φουσκί, 
όλοι παραμερίζουν γιά νά περάσω Καί τώρα τή 
σχόλη, που φορώ καί τά καλά μου ρούχα, κανείς δέ 
γυρίζει νά μέ κυττάςη.»

—  Πού σέ έπιασε αύτή ή έπιμέλεια, Κωστάκη, 
νά γράφης τόσην ώραν; Τόσο πολλά σάς έβαλε να 
γράφετε ό διδάσκαλος;

—  Οχι. πατέρα, δεν γράφω μαθήματα. Ό  μπα
κάλης έδώ 'ς τό πλάγι μοΰ έταξε νά μου δώση στα· 
φίδες, άν τού 'πάγω γραμμένο χαρτί. Καί κυττάζω 
νά γράφω πολλαΤς κόλλαις, γιά νά μοϋ δώση περισ- 
σότεραις σταφίδες.

’Ι α τ ρ ό ς .  'Από τί πάσχεις ;
’Α σ θ ε ν ή ς .  Δεν ήμπορώ νά κοιμηθώ, γιατρέ μου.
Ί  α τ ρ ό  ς. Καί τί κάνεις δλην τήν ήμέρα ;
’Α σ θ ε ν ή ς .  Δουλεύω ’σάν βόιδι άπό τό πρωι ώς 

τό βράδυ, τρώγω ’σάν λύκος, τρέχω σάν τό σκύλο, 
καί μολαταύτα τό βράδυ δεν ήμπορώ νά κλείσω 
μάτι.

Ι α τ ρ ό ς .  Χ μ ! . .  Τότε χωρίς άλλο πρέπει να 
έρωτήση: έ'να κτηνίατρον.

"Α ; μοί δώσουν, έλεγε σύγχρονό; τις “Αγγλος 
φιλόσοφο:, τά φορέματα οσα μία γυνή παντελ.ώς άγνω
στος εις έμέ έφόρεσε καθ' ολον της τόν βίον, καί να 
σάς γράφω ακριβέστατα βιογραφίαν αύτής.

-ΛΑΑΓ

Έ ν Άίήναις, 1* τού τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΛΕΣΤΗ ΚΩΛΣΤΑΛΤΙΝΙΑΟΤ 1886.— 412


