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Ή  Χέξις ε υ ν ο ύ χ ο ς  έχ τοϋ ε ύν ή  καί 
έχω κατά σύνθεσίν παραγομένη. σημαίνει 
άρχικώς τόν ε χ ο ν τ α  τ ή ν  ε ϋ ν ή ν ,  τον 
έπιμελούμενον δηλ.τοϋ κοιτώνος, τόν κοίτωνίτην 
ή θαλαμηπόλον. Παρά τοΐς άσιανοϊς δέ λαοις 
ή μέν πολυγαμία μετέτρεψε τόν κοιτώνα είς 
γ υ ν α ι κ ω ν ί τ η ν ,  έν ψ διατριβουσι νύκτα 

χ7.1 ήμεοαν κατάκλειστοι α ’. πολλαπλαΐ σύ
ζυγο'., παλλακίδες καί θεράπαινχΐ τοΰ ο'.κου, ή 
οέ προνοητική ζηλοτυπία μετέβαλε τόν ευνούχον 
άπό έπιμελητού άπλώς τοΰ κοιτώνος είς άγρυπνον 
καί αυστηρόν φύλακα τού γυνα'.κωνίτου, και 
πρός π ά σ α ν  άσφάλειαν κατέστησεν αύτόν φύσει 
και ανάγκη σώφρονα και άναφρόδ'.τον διά 
τελείας καταστροφής τών γεννητικών αΰτοϋ 
οργάνων. Εντεύθεν έξέπεσε μέν ή σημασία τής 
λέξεως ε ύ ν ο ϋ χ ο ς  άπό τής αρχικής τοΰ 
θαλαμηπόλου είς τήν τοΰ έ στερημένου γεννητι
κών οργάνων άνδρός (τοϋ εκτομιον η σπαδωνο,, 
κατά τους ά ρ χ α ίο υ ς ) ,παρήχθησαν δέ το τε ρήμα 
ε ύ ν ο υ χ  ί ζ ω  , σημαίνον στερώ δι εγχειρίσεως 
ανδρα τών γεννητικών του οργάνων, και τό 
ρηυ,ατικον όνομα ε ύ ν ο υ χ ι σ μ ο ς ,  σημαίνον 
τήν έγχείρησιν δι’ ής ή στέρησή αΰτη εκτε- 
λεΐται.

Ό  ε ύ ν ο ϋ χ ο ς  λοιπόν είναι πλάσμα άνθρώ- 
πινον ανάπηρον, ουτε ά ρρεν , ουτε θήλυ «ουτ=. 
άνδρα, ουτε γυναίκα είναι τόν ευνούχον, λεγει 
ό Λουκιανός (Ευνούχος, ζ ^ · ) ’ άλλά τι σύνθετον, 
καί τερατώδες, έξω τής άνθρωπίνης φύσεως'» 
είνε «ά  ν ή ρ κ’ ο ύ κ ά ν ή ρ » , κατά τήν άρχαίαν 
ϊκφρασίν, ον όμοιάζον πρός ανδρα μέν κατα τήν

σωματικήν του άνάπτυξιν και δρασίν, προ, 
γυναίκα δέ κατά τό α π α λ ό ν , εΰσαρκον και 
στρογγυλοειδές τών μελών του, τό άτρίχον τοϋ 
π ρ ο σ ώ π ο υ  καί τό οξύ τής φωνής, «τάς γνάθους 
λείος καί τό φώνημα γυναικείος,» λέγει ό 
Λουκιανός. Είναι δειλός κ α ί θρασύς, υπερήφανος 
καί φιλόδοξος, ζηλοτυπος και μοχθηρος, σκληρός 
καί φιλέκδικος, φιλοκτήμων καί πλεονέκτης, 
πονηρός καί ραόιοϋργος. Είναι τέλος πάντων 
δυστυχές όν,άξιον οίκτου μάλλον ή αποστροφής, 
έστερημένον μόνον αΰτο τής εις απαντα εν 
γένει τά έμψυχα όντα εμφύτου εκείνης μακαριό-  
τητος, ήν γεννά ό "Ιμερος, ό κασίγνητος ουτος 
αδελφός τοΰ θείου "Ερωτος, οστις εξημερώνει 
τά θηρία καί έξευγενίζειτόν άνθρωπον. Γινώσκων 
δέ καλώς τήν αιτίαν τής άνεπανορθώτου ταύτης 
συμφοράς του, καί συνείδησιν έχων τής σ τ ε ρ ή -  

σεως τοΰ γλυκυθυμοτάτου τών ανθρωπίνων 
αισθημάτων , ενδόμυχον τρέφει καί σιωπηλόν 
μΐσος κατά τοΰ αιτίου τής δυστυχίας του άνθρώ- 
που, ζηλοτυπεϊ αύτόν άεννάως διά τάς αφρο
δισίους άπολαύσεις του, καί τόν εκδικείται 
άπηνώς, οταν επιτύχα κατάλληλον πρός τοΰτο 
ευκαιρίαν.

Ό* ε υ ν ο υ χ ι σ μ ό ς ,  στοιχεΐον συστατικόν 
άναπόφευκτον τοΰ γυναικώνίτου , είνε αρα 
φυσικόν επακολούθημα τής π ο λ υ γ α μ ί α ς  και 
επινόημα πανάρχαιον τών ασιανών εθνών δεν 
είναι λοιπόν δυνατόν νά καταργηθή καί έκλειψή 
παντελώς ή βάρβαρος αυτη καί έξευτελιστική 
τοΰ άνθρωπίνου οντος πήρωσίς καί παραμόρφω- 
σ ι ς ,  άχρις οΰ καί έν μόνον ΰφίσταται έθνος, 
ακολουθούν τώ θεσμφ τής πολυγαμίας.^ Οί 
Έλληνες, οί Ρωμαίοι, καί πάντα τά άρεια 
έθνη διά τόν παρ’ αΰτοΐς ίδιάζοντα θεσμόν της 
μονογαμίας, δέν περιήλθον είς τήν ανάγκην τής 
•/οήσεως τοΰ ευνουχισμού. Δέν έθεώρουν δμως



καί άποτρόπα'.ον, ρύδέ παράνομον ή άνήθιχον, 
•^ράξιν αύτόν, καί, ώς δυστυχώς συνάγεται έκ 
διαφόρων δεδομένων, και αυτοί οί έν ’ Ασία 
'Ελληνες κατεσκευαζον λευκούς καί καλούς τήν 
οψιν, καί διά τούτο δή λίαν περιζήτητους, 
ομόφυλους ευνουχους, καί έπώλουν αυτούς έν 
ταΐς άγοραΐς τής ’Εφέσου καί τών Σάρδεων προς 
τούς Περσας. ’Από δέ τής κατακτήσεως τής 
’Ασίας ύπό τοϋ Μεγάλου ’ Αλεξάνδρου είτ -  

ι ομού μετ άλλων ηθών καί εθίμων 
περσικών, και ή χρήσις τών ευνούχων έν ταΐς 
αυλαις τών Ελλήνων βασιλέων και μεγιστάνων, 
ούχί μέν ώς φυλάκων γυνα'.κωνίτου, διότι τοι- 
ουτος δέν υπήρχε παρ’ αύτοΐς κατά τήν ασιανήν 
τής λεξεως εκδοχήν, άλλ’ ώς θεραπόντων τοϋ 
σώματος τών ήγεμονίδων και επιμελητών τού 
καλλωπισμού αύτών, «  τούς κτένας καί τούς 
αλαβάστρους μετά χεΐρας έχοντες τών τής 
’Αφροδίτης έργων » ,  λέγει ό Διόδωρος.

Ό  χριστιανισμός, διαρρήδην καταδικάσας 
το άποτρόπαιον και άνήθικον τοϋτο κατά τοϋ 
ανθρώπου έγκλημα, πάση δυνάμει έπειράθη νά 
καταστεί),r, καί έξαφανίση αύτό. Καί Κωνσταν
τίνος μέν ό Μέγας καί ό ’Ιουστινιανός δι’ αύτο- 
κρατορικών θεσπισμάτων άπηγόρευσαν έπί 
βαρυτάταις ποιναις τήν έγχείρησιν τοϋ ευνου
χισμού' ή δ’ Εκκλησία διά τών Συνόδων της 
ρητην εθεσπισεν ανικανότητα πρός ίερωσύνην 
των ευνουχων, Γνωστόν δέ εινε τό μέγα 
σκάνδαλον, τό έγερθέν κατά τοϋ θείου Ώριγένους 
επι απλή ισως τή υπόνοια, οτι έκουσίως εύνού- 
χισεν εαυτόν, σκάνδαλον, δπερ πολύ έπεσκίασε 
τήν λαμπηδόνα τών αρετών τού άνδρός, καί 
έκηλίδωσεν άνεπανορθώτως σχεδόν τήν ίεράν 
αύτοϋ μνημην. Ουχ ήττον όμως ευνούχοι 
απαντώσιν έν ταΐς αύλαΐς τών μετέπειτα 
βυζαντινών αϋτοκρατόοων καί μεγιστάνων, καί 
συχνοί, καί διάσημοι- μάρτυρες δέ τούτου ό 
Ευτρόπιος καί ό Ναρσής.

Το βδελυρόν τού ευνουχισμού έγκλημα ήνέχθη 
ανηθικως καί ύπέθαλψε σκανδα)ωδώς μέχρις 
■εσχάτων έτι καί ή Ρωμάνα ’Εκκλησία, έπ-ι- 
τρέπουσα τόν ευνουχισμόν μειράκιων, δπως

5(ρησιμεύω5τιν αντί υψιφώνων γυναικών έν τρις 
τής τετραφώνου ίεράς μουσικής.

Ό  δέ μωαμεθανισμός, άποδεξάμενος καί 
νομιμοποίησα? τήν ασιανήν πςλυγαμίαν, καί 
αθικτον αρα δίατηρήσας τόν θεσμόν. τρϋ γυ- 
ναικωνίτου, κατ’ ανάγκην παρέλαβε καί τό 
σύστημα τών ευνούχων, ώστε μέχρι τής σή
μερον, οπού ξ^ποτ’ αν ό άνθρωπος άπευθύνη 
τήν πρός τόν "Γψίττον λατρείαν του κατά τόν 
νόμον καί τήν διδασκαλίαν τοϋ Μωάμεθ, ό 
ευνο,ύ/ος αποτελεί ουσιώδες τοϋ χαρεμιού τών 
μεγιστάνων συστατικόν, καί πολυάριθμα αν
θρώπινα οντα οικτρώς κατ’ετος ακρωτηριάζονται, 
δπως ούτω προμηθεύωνται τά σεράγια τής 
’Ανατολής διά δυσειδών μελάνων φυλάκων 
αγγέλων τών έν τοΐς χαρεμίοις επιγείων ούρί. 
Ό' Ί ω . Βαπτιστής Ταβερνιέ, έπί μακρόν 
περιηγηθείς κατά τόν ιζ·. αιώνα τάς διαφόρους 
χώρας τής Ά ? ία ; έπ’ έμπορείαι τιμαλφών λίθων; 
αναφέρει έν τοΐς άπομνημονεύμασιν αύτοϋ, δτι 
έν Βουτάνιο, βασιλείψ μουσουλμανικό) της βό 
ρειας ’ Ινδικής, είκοσακίσχίλιοι κατεσκευάζοντο 
κατ’ έτος ευνούχοι. Τήν σήμερον ή εγκληματική 
αυτη πράξις έκτελεΐται μόνον σχεδόν έν ταΐς 
χώραις τής κεντρικής ’Αφρικής, έν Σουδάν, 
τοσούτον δέ σκαιώςκαί βαναύσως,ώστε έλάχιστα 
τών εγχείριζαμένων θυμάτων περισώζωνται. 
Μέγας αριθμός έκάστοτε νηπίων άρρένων, ήλ ι- 
λίας 8 -  30 ημερών, ύφίστανταί όμοϋ τήν 
φοβεράν έγχείρησιν, συνίσταμένην εις παντελή 
διά ξυραφίου αποκοπήν όλοκλήοου τοϋ συστή
ματος τών γεννητικών μορίων” έπισχομένης 
δέ τής αιμορραγίας τή έφαρμογή έπί τής πληγής 
κολλητικού τίνος ρητινώδους μίγματος , καί 
είσαγομένου εϊς τήν οπήν τής ούρήθρας καλα- 
μίσκου πρός έκροήν τών ρυρων, θάπτονται κατά 
σειράν τά δυστυχή τ α υ 'ί. πλάσματα έντός τής 
άμμου όρθια καί μέχρι τρύ λαιμού, ώστε μένωσιν 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής γής μόναι αί κεφαλαί 
αυτών, δπως άναπνέωσι καί γαλρυχώνταί ύπό 
τροφών, επι τουτω τεταγμενο>ν. Δίαμένρυσι δ’έν 
τή οίκτρα ταύτη καταστάσει έφ’ ημέρας καί 
νύκτας κατά συνέχειαν ίκανάς πρός τελείαν 
επούλωσιν τοϋ τραύματος. Εννοείται ήδη,
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ύπό τό'.αύτας δυσμενείς συνθήκας έκτελουμένης 
Τήςέγχειρήσίως,έλάχιστα τών δυστυχών τούτων 
νηπίων επιζώσι. μόλις 10 επι τοις 100 α/.λα 
τά ο/.ι 'α τα«τα επι^ωντα και τε/.εσφορουντα 
άτομα καθίστανται ούτω βαρύτιμα, ώστε, ηλ ’.<- 
κιρύμενα, πωλώνταί εις τιμάς υπέρογκου·», 
άποφερΟυσας πολλώ μειζονα ΧερΟη η αν τα 
100 άτομα έπωλώντο άβλαβη ώς άπλοι δούλοι.

\λφωσιωμέν<Η εις τά ίίρόσωπα τών ηγε- 
αονίδων οί εύνοϋχοΐ, θεραπεύοντες τα σωματικά 
των κάλλη, έκτελοϋντες πάντα τά θελήματα 
καί τάς ορέξεις αύτών,θωπευοντες τάς ιδιοτροπίας 
ν.αί ύπηρετοϋντες τούς σκοπούς καί τά σχέδια 
αύτών, άποκτώσι τήν έμπίστοσύνην καί συμ
πάθειαν τών κυριών των,καίλέληθότωςεςασκοϋσΐ 
τοιαύτην ροπήν είς τό πνεϋμα αύτών , καί 
δι’ αύτών είς τό τών ήγεμόνων καί μεγιστάνων 
κυρίων τω ν , ώστε καταντώσι βαθμηδόν και 
κατ’ ολίγον πανίσχυροι έν τώ κράτει, καί άγουσι 
Χαί φέοουσι κατά τό όοκόύν χαι συμφέρον αυτόις 
τά τής πολιτείας πράγματα, ιδίως μάλιστα 
θί νοημονέστεροι καί επιτηδειότεροι αυτών. Το 
Πολιτειακόν τοϋτο φαινόμενον σταθερώς άπαντα 
έν τή ιστορία άπό τής ακμής αύτής του Περσι
κού κράτους καί τών διαδόχων τού Μεγάλου 
'Αλεξάνδρου, καί τών τελευταίων βυζαντινών 
αύτοκρατόρων , μέχρι καί τής σήμερον παρά 
τοΐς μωαμεθανικοΐς έθνεσίΆ Υπήρξε δέ πάντοτε 
άλάνθαστον τεκμήρ'.ον αύλικής μέν διαφθοράς 
καί έξαχρειώσεως, έκπτώσεως δέ τοϋ βασιλικού 
αξιώματος, παρακμής τής πολιτείας καί κακο- 
■διοικήσεως τοϋ κράτρυς , καί δή πρόδρομον 
σταθερόν έθνικών συμφορών καί δυναστικών 
δυστυχημάτων.

’Επι τών πρώτων όντως Πτολεμαιων ουόαμώς 
άπαντώμεν τούς ευνούχους, άναμιγνυομένους 
είς τά πράγματα τής πολιτείας, ή έν αύτοΐς 
δε συμμετοχή αύτών συμπίπτει μετά τής πρώτης 
έξαχρειώσεως τής τών Λαγιδών αυλής καί τής 
έγκαθιδρύσεως τής γυναικοκρατίας έπί Πτολε
μαίου Δ'·, τού Φιλοπάτορος, χαί παρατείνεται 
μέχρι τής καταλύσεως τής δυναστείας έπί τής 
τελευταίας διαβοήτου Κλεοπάτρας.

Περί ολίγων τινών έκ τών έν τή Πτολεμα. ική 
αύλή άκμασάντων ευνούχων οιεσωθησαν εις 
ημάς ατελείς βιογραφικαί ειδήσεις, τυχαίως 
κατεσπαρμένα’, έν τοΐς συγγράμμασί τών άσχ ό- 
ληθέντων περί τά πράγματα τή ς εποχής εκείνης 
αρχαίων ιστορικών. Συνάγεται δ’ έκ τών ευτελών 
τούτων πληροφοριών, δτε οι ευνούχοι ούτοι 
τό κατ’ άρχάς μεν έθεράπευον τά σώματα τών 
ή -εαονίδων καί ήσχολοϋντο περί τά του καλ* 
λωπισμΰϋ αύτών, «  περι τους κτένας, και τούς 
αλαβάστρους, καί τά τής ’Αφροδίτης έργα »,·, 
έοεξής δ’ ύπεισήρχρντρ εις τά πολιτικά πράγ- 
αατα , καί τινές αύτών Χαθίσταντο κατ’ ολίγον 
παντοδύναμοι τών δημοσίων διαίτηταί καί 
ίθύντορες, πρός βλάβην, εννοείται, τοϋ λαού, 
τής πολιτείας καί αύτών τών ήγεμόνων.

’Ονοααστότερρι τούτων δ’ έγένοντρ Ά ριστόνι- 
έπί Πτολεμαιων Δ ', τοϋ Φιλοπάτορος καί Ε'. 
τοϋ ’Επιφανούς, Εύλαιος, έπί Πτολεμαίου ζ-'· 
τοϋ Φιλομήτορος, Ποθεινός, έπί Πτολεμαίου IB', 
τοϋ Διονυσίου, αδελφού τής Κλεοπάτρας, Γα
νυμήδης, έπί τή.: βασιλίτσης ταύτης καί
Μαρδίων, έπί ταύτης ομοίως μετα τοϋ Μάρκου 
’ Αντωνίου,
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ϋπό Γ. Γ. Μ Α Ζ Α Ρ Α Κ Η .

(Συνέχεια .)

’ Αμφίβολον είναι άν ό Σωφρόνιος ευρισκετο 
έν Αίγύπτω, δτε ήρξαντο αί περί τού αξιώματος 
τού βεζίρου διενέξεις έπί τοϋ διαδεχθέντος τόν 
Φαγιέζ ενδεκάτου καί τελευταίου Φατιμιοου 
Χαλίφου Έ λ - ”Αδεδ-λέ -  Δίν -  Ίλλάχ, αΐτινες 
πιούκάλεσαν τήν έπεμβασιν τού τε Σουλτάνου 
τής Δαμασκού Νούρ-έδ-Δίν , άποστείλαντός 
σύν άλ/οις είς Αίγυπτον καί τόν περίφημρν 
εκείνον Σ α λ ά χ -ε δ -  Δίν, καί τήν τού Άμωρύ, 
αδελφού καί διαδόχου Βαλδουίνου τού γ ' .  
βασιλέως τής 'Ιερουσαλήμ, ήτις άπέληξεν εις 
τό νά υπερίσχυση ό Σιάουερ τοϋ αντιπάλου του



Σχίρκουε- διότι εύρίσκομεν αύτόν τφ 1166 
μετά Λουκά τοΰ Χρυσοβέργου, Οικουμενικού 
Πατριάρχου, καί ’Αθανασίου ’Αντιόχειας εύ- 
λογούντα έν Κω/σταντινουπόλει τοΰ; γάμους 
τοΰ Αύτοκράτορος Μανουήλ μετά Μαρίας τής 
θυγατρός τού Πρίγκηπο; τής ’Αντιόχειας Ρα'ί- 
μόνΰου. Κατά τήν απουσίαν αΰτοΰ έξεστράτευσεν 
αυθις ο λατΐνος βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ κατά 
τής Αίγυπτου καί, κυριεύσας τήν Ταμίαθιν, 
άφήκε τόν τε χριστιανικόν καί μωαμεθανικόν 
πληθυσμόν αύτής εις τήν διάθεσιν τοΰ στρατού 
του, δστις έδ/,ωσε μέν τήν πόλιν, έσφαξε δέ 
καί έξηνοραπόόισε τους κατοίκους ανευ διακρί- 
σεως θρησκεύματος. Ευτυχώς ό αλλόκοτος ούτος 
προστάτης τών Χριστιανών ήναγκάσθη ταχέως 
ν’ άποχωρήσιρ ΰπό τοΰ άναγορευθεντος μετά 
τόν θάνατον τοΰ θείου του βεζίρου ’ Ιούσουφ 
Σαλάχ-εδ-Δ ίν  ΰπό τόν τίτλον ’Έ λ -Μ έλ εκ - 
έλ-Νάσερ (ό νικηφόρος βασιλεύς), Διαρκούσης 
τής διενέξεως περί καταλήψεως τής βεζιρίας ό 
είς τών απαιτητών, ό Σιάουεο διέταξε '/ά 
πυρποληθή ή Φοστάτη , δπως μή πέσγι εις 
χεΐρας τών Φράγκων, οΐτινες ώς σύμμαχοι 
αύτοΰ είχον είσέλθει εις Αίγυπτον, Έ  ατυχής 
πόλις μετά τήν πεντήκοντα τέσσαρας ήμέρας 
δ ’.αρκέσασαν πυρκαΐάν ταύτην δλως ήρημώθη, 
ούδέποτε έκτοτε άνακτισθεΐσα.

§  κβ'. Τόν Σωφρόνιον διεδέξατο περί τό 
1174 Μάρκος ό β ' . , έπί τής πατριαρχίας 
ούτινος ’ Ιούσουφ-Σα) ά χ - ’έδ-Δίν, ό Σαλαδΐνος 
ή Σολδάνος τών Φράγκων, ό έκ Κούρδων κατα
γόμενος , άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ έν Βαγδάτη 
τριακοστοΰ τρίτου Άββασίδου Χαλίφου Μου- 
στάοη Σουλτάνος τής Αίγύπτου, άποθανόντός 
τοΰ άτυχούς Έ λ - !Άδδεδ, οΰ τ ’ονομα έπαυσε 
και προ τοΰ θανάτου του μνημονειιόμενον έν 
τοΐς τεμένεσι διαταγή τοΰ Σ αλάχ -εδ -Δ ίν , 
βεζίρου αυτοΰ όντος, Ό  Σαλάχ -  έδ -  Δίν ήν 
είς τών μεγίστων άνδρών τής έποχής του, 
έπιτυχώς άποκρούσας τάς έπανειλημμένας τών 
Σταυροφόρων επιθέσεις καί ύποτάξας τήν τε 
Τρίπολιν τής Βαρβαρίας καί τήν Νουβίαν- 
ουστυχώς πλήν,άμα τή άναρρήσει του,κατεδίωξε 
πρλυειδώς τοΰς Χριστιανούς,συλλαβών ύπονοίας

δτι οί μέν άπέκλινον προς τοΰς Σταυροφόρους,
f  '  i  '  f  Γ* V» tοί. οε προς τους Αυτοκρατορας του Βυζάντιου, 

απέκλεισε ν δθεν αύτούς τε καί τοΰς ’ Ιουδαίους 
παντός πολιτικού υπουργήματος, έπανέφειεν έν 
ισχύει τά κατ’ αύτών αρχαία διατάγματα, 
δπως φορώσιν ίο',αίτϊρα ένδύματα, άπηνόοευσε* * I 4 7 * | |

την χρήσιν τών ιερών κωδώνων, τήν άνύψωσιν 
σταυρών έπί τών έκκλησ',ών καί τάς λειτανίας 
καί διέταξεν, ϊνα αί μέν έκκλησίαι άλείφωνται 
διά μέλανος χρώματος, ή δέ λειτουργία τε - 
λήτα ι χαμηλό φ ώνως. Οί δρακόντιοι οΰτοι νόμο', 
ήνάγκασαν πολλούς Χριστιανούς νά έξωμώ-? 
σωσιν, δπως μή άπολέσωσι τά ύπουογήματά 
των, καίτοι ό Σαλάχ-εδ-Δ ίν , πεισθείς ΐσως 
δτι ύπερέβ·η τό μέτρον, άνεκά.λεσε τό άποκλεΐον 
τούς Χριστιανούς άπό πάσης κυβερνητικής 
υπηρεσίας διάταγμα, Διδαχθείς έκ τών συυ.- 
βάντων, είς & έλαβε μέρος ενεργόν, ή θέλησε 
νά έξασφαλίσ-Λ, τήν Αίγυπτον άπό πάσης 
έξωτερικής έπιθέσεως, διό ώχύρωσε τήν Ά κρό- 
πολιν, συνέδεσεν αύτήν μ»τά τού ποταμού 
διά τοΰ σωζςμένηυ έτι υδραγωγείου καί έντός 
αύτής ώρυξε τό 90 μέτρων καί 60 ύ-ίεκ. 
•ΐάθος ε/ον φρέαρ, δπερ διεγείρει τήν περιέργειαν 
τών έπισκεπτομένων αύτό, τέλους περιετείχισε 
τήν πόλιν δι’ ισχυρών τειχών, ών ίχνη τινά 
μόνον σώζονται σήμερον. Τά μεγάλα ταύτα 
έργα άπήτησαν τήν κατεδάφισιν πολλών τε? 
μενών καί τάφων,ήν έθεώρησεν ό δυσανασχετών 
έπί τή άντικαταστάσει τού σχιιτικοΰ δόγματος 
διά τοΰ σουνιτ'.κοΰ λαός ώς βεβήλωσιν , ής 
ύπίλογον κατέστησε τόν βεζίρη ν Ββχά-έδ-Δίν 
ιόν έπονομασθέντα Καρά-γκούς (μέλαν πτηνόν), 
δστις καί σήμερον διασύρεται έν τοΐς δημοτικοΐς 
θεάτροίς παντός τοΰ μουσουλρανικοΰ κόσμου 
(Καραγκιόζης). Ή είρή/η ής άπελάμβανεν ή 
Αίγυπτος διεταράχθη έκ τής κατά τής ’Αλε
ξάνδρειας άποτυχούσης απόπειρας Οΰ'ίλλιέλμου 
β '. βασιλέως τής Σικελίας τώ 1 173 -1  174,  
ήτις προύκάλεσε τήν κατά τών έξασθενησάντων 
λατινικών κρατιδίων τής Συρίας καί Παλαιστί
νης έπίθεσιν τού Σαλάχ -  εδ -  Δίν, ηγουμένου
50 , 000  άνδρών. Ή  έπίθεσις αυτη έστέφθη 
ΰπό πλήρους επιτυχίας έν τή παρά τήν Τ'.βΐριάδα

μάχτι, τή 3 καί 4 ’Ιουλίου τού 1187,  καθ’ ήν 
ό βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ Γούης Δέ Λουσινιάν, 
οί Μάγιστροι τών Να'ϊτών καί Νοσοκόμων καί 
αύτός ό κόμης τής Τριπολεως. Αρνόλοος Δε 
Σατιλλιών έπεσον είς χεΐρας τού Σαλαοινου, 
δστις κατέστη ούτω εντός τριών μηνών κύριος 
τής Ιερουσαλήμ καί άπασων τών λοιπών τής 
Παλαιστίνης πόλεων. II πτώσις τής Ιερουσαλήμ 
τοσαύτην ένεποίησεν εις τήν Δύσιν εντυπωσίν, 
ώστε ό Πάπας Ούρβανός ό γ ’ . άπεθανεν εκ 
λύπης διά τό συαίάν.· ό δε ο'.άοοχός του Γρη- 
• όρ'.ος νεαν ήγειρε Σταυροφορίαν, ήτις δμως 
άπέτυχε τού σκοπού, κατορθωτέ ίση; μόνον τής 
-κυρ'.εύσεως τής Πτολεμαίδος τώ .1 189 και τής 
διά συνθ ;κης παραχωρήσεω; τοις λατινοις τής 
Καισαρείας, Ίόπης καί τινων άλλων μικρού 
λόγου άξιων τοπίων ύπό τοΰ Σαλάχ-εδ-Διν , οστις 
μικρόν μετά ταυτα άπεθανε τώ  119 2. Οι υιοι 
τού Σαλά·/ -  εδ -  Δίν ήρισαν περί τής διανομής 
τού κράτους, ό δε πανούργος θείος αύτών, δστις 
έκυβέονησε τό πρώτον τήν Αίγυπτον ως βεζίρης 
τοΰ ανεψιού του Ά ζ ί ζ ,  ειτα δέ ώς κηδεμών 
τού ανηλίκου τούτου υιού ’Έλ-Μανσούρ. άνε- 
κηρύχθη τώ 1197 αύτός Σουλτάνος, καθαιρέσας 
τόν κηδεμονευόμενο-/ ύπ’ αύτοΰ, Οί διωγμοί, ούς 
υπέστησαν οί ημετεροι, ενεκα των οποίων ο 
θρόνος κατελείπετο πολλάκις ύπό τών πατριαρ- 
•χών, προ πάντων δέ ή είς τό πατριαρχικόν 
αξίωμα άνάοειξις άραβοφωνων, εις ουοεμιαν 
ή είς έλαχίστας σχέσεις διατελούντων προς 
τοΰς έν Βυζαντίω, συνετέλεσαν , φαίνεται, είς 
τό νά είσαχθώσιν έν τή ’Εκκλησία Α λ ε 
ξάνδρειάς συνήθειχί τινε; καί τύποι, ού; ΰπέ- 
βλεπεν ώς. μή ορθοδόξους ό Μάρκος, δστις έκ 
τούτου φαίνεται δτι δέν ήτο Αιγύπτιος. ΙΙρος 
λύσιν τών αποριών του άπηυθύνθη πρός τόν 
βιβλιοφύλακα τής Μεγάλης Εκκλησίας Θεόδωρον 
τόν Βαλσαμώνα, τόν μετά ταύτα άναόειχθεντα 
Πατριάρχην ’Αντιόχειας, πεμψας αύτφ έγγρα
φους έ ρωτήσεις, πρός άς ούτος άπήντησε. 
Βραδύτερον εύρίσκομεν τόν Μάριον έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, συλλειτουργούντα μετά τού τότε 
(Οικουμενικού καί θεοδώρου τού Βαλσαμώνος 
Πατριάρχου ’Αντιόχειας, διατρίβοντος εν Κων-

σταντινουπόλει ώς ούσης τής ’Αντιόχειας εις 
χεΐρας τών Λατίνων, δτε καί απετράπη υπό 
τού Βαλσαμώνος νά ποιήσηταί χρήσιν τής 
ούτω καλούμενης λειτουργίας τού άγιου 
’ Ιακώβου Ο)·

(Άκολουθε" συνέχεια.J

(1 ) Ή  μ  ΐ ν λε,ιτουργί* τού ’Αγίου Ιάκωβου ω ς  και 
ή τοΰ.Μεγάλου Βασιλείου ανχφεροντχι το πρώτον εν 
τ φ  λβ'. κανόνι τής έν Τρούλλω συνοδου, τφ  692 ά. 
X ., έν φ , προκειμένου -περί τών Α ρμενίων,οινον μονόν 
έν τή ίερ^Γτρχπέζή προσχγόντων, ανχφιρετχρ (( Κχι 
γάρ δ ’ Ιάκωβος, ό κατά σάρκχ Χρισνού τοΰ θεού ήμών 
άοελφόί, ο ;  της Ίεροτολυμιτών 'Εκκλησίας πρώτος 
τον θρόνον επισ:ευθ·ι, καί Βζσιλειος ό της Κχισχρέιον 
apy ιεπίσκο-ος, ού το κλέος κχτα —ασχν την οικουμένην 
διέίρχμεν, έ γ γ ρ ά φ ω ς  τ ή ν  μ υ σ τ ι κ ή ν  ή μ "  ν 
ι ε ρ ο υ ρ γ ί α ν  π α ρ α δ ε δ ω κ ό τ ε ς ,  ούτω τελεΤν 
έν τή θείγ λειτουργία έξ ΰδχτός τε κχί οίνου το ιερόν 
ποτήριον έκδεδώκχσι κτλ »■ ή δε τού άγιου Μάρκου 
αναφέρετε τό πρώτον έν τή ένδεκάττι ή  δωδεκάττι 
έκχτοντχετηρίδι. Ό  Fabricius (έν τφ  C od .x  Apoery- 
phus Nuovi Testamonti, part, III. σελ. 8) άναιριρει 
Ίσχάκ τόν Κχθολικόν τής ’Αρμενίας τφ  U 4 S  ά. X. 
ώ ς  λέγοντχ,οτι 8 ,τε"Α γιος ’Ιάκωβοςκχί δ 'Ά γ ιο ς  Μάρκος 
πχρέδωκχν έν τα ΐς λειτουργίαις αύτών, οτι ό Κύριος 
συνεκέρχσεν ϋδχτι τόν οίνον έν τ φ  ποτ^ρ»,> (Συλλογή 
M ig n e C X X X II . 1 3 7 5 . ι. Κχτά τά υρώτχ  ’έτη τής 
έπομένης έκχτοντχετηρίδος ό Άλεζχνδρείας Μάρκος 
ύ-έβχλε θεοδώρω τφ  Βχλσχμώνι τήν έπομένην έρο>- 
τΓ,σιν· « Αί περί τά μέρη τής Άλεςχνδρείας κχί τών 
Ιεροσολύμων «νχγινωσκόμεναι λειτ6όργίαι, κχί λεγό- 
μενχι συγγρχιρή'Χΐ πχρά τών άγιων αποστόλων
I χκώβου τοΰ αοελιροθεου κχι Μάρκου, οεκτχι εισι τή 
άγια καί καθολική Έ /./λ η σ ία  ή ού ;»  πρός ήν εκείνος 
εδωκε τήν έπομένην άπόκρισιν, β ισίσχ ς αύτήν ε’ις τήν 
τού Πχύλου Α'. πρός Κορινθίους (Α 1. 10 ) «  Παρακαλώ 
δε υμάς, άδελιροί, διά τοΰ ονόματος τού Κυρίου ήμών 
Ιησού Χειστοΰ, ί'νχ τό αύτό λέγητε πάντες κτλ » , « Ούτε 
άπό θείας γραφής, ούτε άπό κχνόνος έκφωνηθέντος 
συνοδικώς, άνεδιδάχθομεν ιεροτελεστίαν ύπό τού άγίου 
αποστόλου Μάρκου πχραδοθήναι· μόνος δ ! δ λβ . κανών 
τής έν τ ώ  Τρούλλω τοΰ μεγάλου παλατιού σύστασης 
άγιας *χί οικουμενικής συνόδου ιρ'-,σίν ύπό τοΰ άγιου 
Ίχκώβου τοΰ άδελφοθέου μυστικήν ιερουργίαν σύντεθή- 
ναι.» (M igne C X X X V H I. 953). Ιδού δε τι λεγει ο 
Βαλσχμών βραδύτερον περί άμφοτέρων τών λειτουργιών 
τούτων, αφηγούμενος τήν μεταξύ αύτοϋ κχί τού ’Αλε
ξανδρείας Μάρκου συμβάσχν σκηνήν περί τής τοΰ Α γίου  
’ Ιακώβου λειτουργίας· « . . .  παρ’ ή μ 'ν  αγνοείται (ή τού 
’ Ιακώβου), παρά δέ τ ο 'ς  Ίεροσολυμίταις κχί τοΤς ΙΙχ— 
λαιστινιάνοις έν^ργε'τχι έν τ χ 'ς  μεγάλαις έορταΐς «,

%



ΓΠλΌΣ ΜΛΚΡΟΧΡΟΧΙΟΣ,
ΰπο Φ I Λ  Ο Λ Α Ο Τ

. Άνοίγνόντες εσχάτως b  τέ τφ Παρίσινώ 
τύπφ, άλλα καί έν τό) καδ* ήμάς ευτυχώς, τά 
περι τής Ευδοξίας Χέλουήν, τής υποτρόφου 
Τ'Λ Σαλπετριέρας, ήτις ηρξατο ιό δεύτερον 
ηδη τοϋ έπί; μακράς ημέρας δίαρκοϋντοί ύπνου 
αυτής, τοϋ πρώτου είκοσι δύο δια·ρκέσαντός 
ημέρας, έσκέφδημεν οτι. οί φίλο’, τοϋ « Κ έ κ ρ ο -  
π ο ς »  άναγνώσται δεν ήδίλον εύρει άκαιρον, 
ούδ’ άνευ ενδιαφέροντος, (δία μάλιστα οί έκ 
τών φιλομαδεστερών, μικράν έξέτασιν τών κατά 
τόν μακροχρόνιον υτΐνον, τοϋ λίαν περιέργου 
επιστημονικού τούτου φαινομένου* διότι, '{να 
ευδύς εξ άρχής διαμαρτυρηδώμεν κατά τών 
προληπτικών και δειτιδχιμόνων, δέν πρέπει 
ν’ άπατώμεδα, και έν τώ φαινομένφ τούτο) τφ 
β ιολογ'.κώ , με θ’ δλον τδ εκπληκτικόν αύτοϋ, 
ούδεν υπάρχει το υπερφυσικόν, ουδέ τό έκ 
δ ι α β ο λ ι κ ή ς  π ε ί ρ ά ξ ε ω ς  προερχόμενον, 
ώς Οά έπ-ΐστεύετο κατά τους μεμακρυσμένους 
ευτυχείς χρόνους τής δρησκομανίας, τής χ α - 
ριτοορύτου ταύτης τής άμαδείας δυγατρός. ϊό  
φώς τής επιστήμης, τό έλευΟέρως καί λαμπρώς 
διασκεδασδέν, κοίτα τάς τελευταίας πρός πάντων 
δεκαετηρίοας τοϋ αΐώνος ήμών , είσέδυσε καί 
εις τά ώς άδυτα μυστήρια εκλαμβανόμενα

καί κατωτέρω- ο Οί δε Ά λεξανδρέΐς λέγουσιν είναι 
καί τοϋ άγίου Μάρκου, $ καί χρώνται ώ ς  τα πολλά' 
έγώ  δι συνοδικώς, μάλλον δε και ενώπιον Βασιλείου 
τοΰ άγίου, έλάλ/,Τα τοϋτο, 8τε 6 πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς ενίοήμει εις την βαυιλεύουσαν- μέλλων γάρ 
)ειτουργήϊαι μεΟ’ ήμών καί τοϋ Οικουμενικού έν τϊ, 
μεγάλη Έ κ /λ η σ ί? ,ώρμη<τε κρατών τό τής τοϋ Ιακώβου 
λειτουργίας κοντάκιον, άλλ’ έκωλύθη παρ’ ήμών και 
ϋπέσχετο λειτουργεΐν καθώς ήμίΤς. » Έ ν  τη έντ»ΰ0χ 
πατριαρχική Βιβλί',β/κτ, άπόκεινται χειρόγραφοι ά μ - 
φοτεραι αι λειτουργία·, αύται, ών ή μέν τού Ιακώβου 
ε 'ναι τοϋ ιδ'. αΐώνος, ή δέ τού Μάρκου τοϋ ιζ'. 
άντιγραοε-σα έξ αρχαιότερα ; ϋπ’ αύτοϋ τοϋ Μελετίου 
τοϋ ΙΙτ,γα. Περι τών κωδίκων τούτων, οΰς παρέβάλομεν 
πρός άρχαιοτέρους έκδοΟέντας, θέλομεν πραγματευθή 
εν τινι π ρόσεχ ε' φυλλαδίω τοϋ « Κ ί  κ ρ ο π  ο ς » .

φά'.νομενα τής φύσεως καί ούτω καί τό ζήτημα 
τό τόσον περίεργον τοϋ μακροχρονίου υπνου, 
χάρις εις -ίό φώς τοϋτο τής γνώσεως, μέχρι 
ΐ'.νός καί τήν έξήγησιν αύτοϋ ευρίσκει.

Προτοϋ δμως είσέλδωμεν εις λεπτομέρειας, 
εις ας, ε^εκα τοδ επιστημονικού αύτών χ α -  
κτήρος, ανάγκη ό ευμενής ήμών αναγνώστης 
να επιστήση ιδιαζόντως τήν προσοχήν αύτοϋ, 
καλόν νομίζομεν, καί άναγκαϊον άμα, νά π ιο- 
ΐάξωμεν έν σχετική πως λεπτομερεία τινά 
έκ τών περιεργοτέρων γεγονότων, διότι ούτω, 
του προβλήματος δοδέντος,εύκολωτέρα άποβαίνει 
ή λύσις αύτοϋ, δσον καί άν ή αυτη κατά 
προσέγγισιν.

Α ',

Και λοιπόν δέν πρέπει νά φανταζωμεδα οτι 
τό φαινόμενον τοϋ μακροχρονίου ύπνου είναι έκ 
τών σπανίων απεναντίας, έκτος τώνέκπλη- 
κτικών περιπτώσεων ύπνου διαρκέσαντος έβδο- 
μαοας, μήνας, αλλα και ετος πολλάκις καί 
ΐαϋτα άνευ διακοπής καί μετ’ έςε /έρσεως καί 
εις τό κατά φύσιν επανόδου έντελεστάτης, 
δεν είναι βεβαίως παράδοξον καί πολλοί τών 
αναγνωστών ήμών, τ ’άνωτέρω άναγινώσΧοντες, 
ν’άναμνησθώσιν οτι ή είδον ή ηκουσαν τουλά
χιστον περί άνδρώπου, δστις κατελήφδη ΰπο 
ληδαργικοϋ ύπνου τοσοϋτον τφ δανάτφ π ιοσ- 
ομοιάζοντος, ώστε μικρού δεϊν νά ένταφίασΟή 
ζών, είμή εγκαίρως ή έξέγερσις έπήρχετο' 
δέν είναι δε σπανία, οϊμοι! έν τοΐς χρονικοΐς 
τών κοιμητηρίων ή εύρεσις πτωμάτων, δι’ ΐα- 
τροδικαστικοϋς ή άλλους λόγους τίρ& τής εντελούς 
σήψεως άνορυχθέντων, έν άλλη δέσει παρά τή 
συνήδει τοϋ ένταφιασμοϋ, καί τό όποιον άτίο- 
δείκνυσι τό οίκτρόν τέλος τοϋ ώς. νεκρού 
έκληφδέντος καί ένταφιασδέντος ζώντος λή
δα ργικοϋ.

’Εκτός όμως τών πέριστατικών τούτων, έν 
οΐς λογιστέον καί τό περιστάτικόν γνωρίμου 
ημιν κυρίας, ητις υπο ληδαργικου καταληφΟεϊσα 
ύπνου παρ’ ολίγον νά ταφή ζώσα, διότι μολο
νότι έν τώ ύπνφ αύτής ήκουε ιΐάν δ,τι περί 
αυτής έλέγετο καί συνέβαινεν, δέν ήδύνατο δμως 
να επιτελέση ούδέ τήν έλαχίστην κίνησιν,

έπελδοϋσαν . εύτυχώς αυτομάτως και εγκαίρως, 
καί ήτις κυρία πρός άνάμνησιν τοϋ οποίου 
διέουγε κινδύνου —  καί τί κινο^νου ! —  δια- 
τηρεΐ τό ν ε κ ρ ο κ ρ ά β α τ ο ν αύτής, δπερ δέ '.ει 
χρησιμεύσει βεβαίως αυτή ημέραν τινά-—ευχό
μενα δμως έκ καρδίας νά συμβή τούτο δσον 
ο ιόν τε βραδύτερο ν — , έκτός , λέγομεν, τών 
περιστατικών τούτων, ΰπάρχουσίν έν τή επι
στήμη ιδία καί άλλα, ώ / τρία τά σπουδαιότερα 
περιληκτικώς έκτίδεμεν εφεξής, φρονοϋντες δτι 
ή ανάγνωσίς αύτών δέν δέλει εύρει άδιάφορον 
ΐ:όν αναγνώστην ήμών.

Καί πρώτον τήν περίεργον άναγράφομεν πε- 
ρίπτωσιν φρενοβλαβούς τεσσαράκοντα π εν τξ 

περίπου έτών, 9>τις, βασανιζόμενος ύπό με
λαγχολίας καί μονομανίας καταδ',ώξεως, ήρ- 
νεΐτο έπί μακρόν παντός είδους τροφήν, φδασας 
ώς έκ τούτου είς μέγαν βαδμόν ισχνότητος, 
δτε τέλος τή 19 Αύγούστου 1875 περιπίπτει 
εις βαδύτατον λήδαργον, ές ου ουοεν ούναταί 
ν’άποσπάση αύτόν άλλ’ ουδέ την στάσιν, ήν 
είχε καδ’ ήν στιγμήν κατελήφδη υπο τού υπνου 
είναι δυνατόν νά μεταβάλωσίν οί περι αυτόν, 
είχε δε αύτη ώς εξής· ή μεν αριστερά χειρ 
έστηρίζετο έπί τών ο φ ρ ύ ω ν , τού αντιχειρος 
πιέζρντος τόν βολβόν τοϋ οφθαλμού, η οε δεςίά 
ήτο οίονεί προσκ?κολημένη έπί τοϋ στήδους. 
Μάτην ργείρουσιν η καδίζουσι τόν κοιμώμενον, 
ή περίεργος· αύτη δέσις ουοόλως αλλασ?·ει. Η 
ακινησία αύτοϋ είναι εντελής, έκτος μονον 
,δταν καδίζηταί, οπότε μηχανικώς φέρει τήν 
άριστεράν κνήμην έπί τής δεξιάς^ στηριζων 
τόν σύστοιχον άγκώνα έπί τού μηρού, η τοϋ 
ερείσματος τής έδρας, χωρίς εντούτοις ν’ άλλάξη 
τήν δέσ,ιν τών χειρών. Όποιανδήποτε ώραν 
καί άν είσέλδωσίν εις «ρ δωμάτιον .αύτοϋ, 
εύρίσκουσιν αύτόν είς τήν αύτήν πάντοτε άκινη- 
σίαν,έξ ής ούδενός είδους έρεδισμός,ούτε νυγμός, 
ούτε κρότοι ισχυροί καί αΐφνήδιοι, ούδ’ αλλ,ο τι 
τοιούτο δύναται ν’άποσπάση αυτόν, Ή σιιοπή 
είναι άπόλυτος· ή δέ διατροφή τελείται δια 
καδετήρος, είσαγομένου έκ τής ρινός, καί πρός 
εισαγωγήν τρύτου πολλάκις γίνεται ανάγκη 
βίας, τότε μόνον τού άρρώστου άρνουμενου καί

παλαίοντος κατά τών βιαίων αύτοϋ διατροφέων, 
ώς αναφέρει ό κ. Semelaigne, ιατρός τοϋ 
περιέργου τούτου κοίμωμένου.

Ό  ύπνος διαρκεΐ π ί'/τοτε‘ ό ΰπνώττων με- 
ταφερεταί έκ ΓΙαρισίων εις Neuilly καί ένταϋδα 
τήν 18 Μαρτίου 1876,  ήτοι ακριβώς μετά 
επτά μήνας καί δέκα ημέρας, καί περί την 
έ’κττν πρωινήν ώραν , ευρισκόμενός επι τής 
μεγάλης αύτοϋ έορας, οι’ής είχε μετακομισδή 
εις τήν εξοχήν, διατηρών πάντοτε σϋν τή 
γνωστή ήμΐν δέσει καί ακινησίαν άπόλυτον, 
αίφνης ταράσσεται καί ό'.’ άσδενοϋς, πλην 
σαφώς διακεκριμένης φωνής λ έγει: «  Σύζυγε 
μου, πουρρέ.,. κρασί.. . .  πεντήκοντα λεπτά.» 
Προστρέχουσίν αύτώ πάντες, και εν. ω λαμβανει 
τήν μικρόν καί κατ’ ολίγον προσφερομένην αύτφ 
ταπιόκαό άφυπνισδείς πλέον άσβενήςέξακολου- 
δεΐ έπαναλαμβάνων: «  Σύζυγέ μου, πεντήκοντα 
λεπτά »  μέχρις εσπέρας, οπότε προσκαλεΐ τον 
υπηρέτην αύτοϋ' (( ΙΙον είμαι ; έρωτά. Εις 
N eu illy .— Από πότε Προ επτά μηνών.—  
Έ  σύζυγός μου σοί εδιδε δώρα ένιοτε; 
Μάλιστα, κύριε, συχνά μάλιστα. — ”Α ! την 
άναγνωρίζω άπό τήν γεννα'.οοωρίαν της. Και 
ή Δημοκρατία πώ; εύρίσκεταί; ’ΊΙΟελον τήν · 

ι «  Εφημερίδα τών Παρ'.σίων »  καί τόν «  Μη- 
νύτορα )).

Ούτως ή έξέγεοσις ήτο τελεία καί τό λογικόν 
μ χεν έπανέλδει εντελώς. Πάραυτα ή κυρία X. . .  
είδοποιηδεΐσα σπεύδει παρά τώ συζύγφ αυτής, 
δστις υποδέχεται ταύτην λίαν τρυφερώς, συν
διαλέγεται μετ’ αυτής, ώ 7εί ούδέν τό παράδοξον 
είχε συμβή καί ώσεί ό ύπνος αύτοϋ εσχε τήν 
κανονικήν αυτού διάρκειαν, Εν τούτοι? αναγκα- 
ζεταί νά όμο)ογήση δτι έκτακτόν τι συνέβη, 
έπί τέλους κατανοεί τόν χρόνον, ον εκ τής 
ήδικής αυτού ζωής απώ/.εσε, και εκπλήσσεται 
διά τό συμβεβηκός- τής πρώτης συγκινήσεως 
παρελδούσης, διαπυνδάνεταί μετ’ ένδιαφέροντος 
περί συγγενών καί φίλων καί καταδείκνυσι 
τόσον καδαράς ιοεας και τοσον ορδήν κρισιν, 
ώστε ή κ. X . . .  δαυμάζουσα άφίνεται είς τήν 
γλυκεΐαν πεποίδησ'.ν οτι ο συζυγος αυτής εδε- 
ραπεύδη έντελώς.



'Η επί το κατά φύσιν όμως αυτη επάνοδο? 
ο-m Οιαρκεΐ έπί μακράν' ή μανία επανέρχεται, 
νέα κρίσις ληθαργικοϋ ύπνου καταλαμβάνει καί 
πάλιν τον «άρχοντα, τάύτη διαδέχεται τρίτη, 
τετάρτη . ολόκληρος τέλος σειρά , έξ ών ή 
τελευταία οιήρκει ήδη -rtpo δεκαπενταμήνου, 
οπότε πρωίαν τινά τοϋ Ιουλίου 1 883  τό πρό- 
σωπον τοΰ ασθενούς πορφυροϋται, ή αναπνοή 
επισπεύδεται καί έντός δύο ωρών, χωρίς ν’άνα- 
λάβ/, τάς αισθήσεις αύτοΰ, μεταβαίνει έκ τοϋ 
πρόσκαιρου, καί τοι μακροϋ, εις τόν αιώνιον 
ύπνον.

Αι τοϋ ληθαργικοϋ λοιπόν ύπνου κρίσεις τοϋ 
περι ου ημΐν ο λογος νευροπαθους συνέβησαν 
εντός οκταετίας καί έφθασαν έν όλψ τόν αριθμόν 
τριακοντα οκτω, ών ή μικροτέρα οκτώ καί ή 
μείζων τετρακοσίων εξήκοντα πέντε ήμερων' 
πάσαι οέ όμοϋ αί κρίσεις αύταί κατέλαβον τό 
πΛεΐστον τής οκταετίας διάστημα, διότι διήρ- 
κεσαν τέσσαρα έτη, επτά μήνας καί δεκαπέντε 
ήμέρας.

('Ακολουθεί ffuvEysta.)

Ή  Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ Κ ΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

Κ α τ ά  τ ό ν  Κ. φ  A A M  A P I  ΩΝ.

Γ '.

II Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ .

(Συνέχεια καί τέλος.)

Αι άρχαί τής θερμοδυναμικής άποδεικνύουσιν, 
οτι αερόλιθός ερχόμενος έκ τών αχανών εσχατιών 
τών ουρανών, δπως κατακρημνισθή έπί τοϋ 
Ηλιου, φθάνει επ’ αυτοϋ μετά τής απίστευτου 

ταχυτητος 627 , 000  μέτρων κατά τό τελευταΐον 
οευτερόλεπτον τής πτώσεως I Ή μετατροπή τής 
κινήσεως ταύτης παράγει θερμότητα πλέον τών 
9000 φορών άνωτέραν έκείνης, ήτ'.ς ήθελε 
παραχθή έκ τής καύσεως δγκου λιθάνθρακος 
ίσου πρός τόν τοΰ ρηθέντος αερολίθου, είτε ό 
αερόλιθος είναι εύφλεκτος, είτε μή, διότι τό

ευφλεκτον ουόεις σχεδόν θά προσέθετεν εις τήν 
φοβέραν θερμότητα τήν ΰπό τής μηχχνική? 
αύτοϋ συγκρούσεως παραχθησομένην. ’Ά ν ή Γή 
έπιπτεν επ', τοϋ ΙΙλίου, αυτη ήθελεν έπαυξήσει- 
τήν ηλιακήν θερμότατα διά ποσότητΌς έπαο- 
κούσης προς συντήρησιν τής ηλιακής ακτι
νοβολίας επι 9 ο έτη ! Γνωστή δέ όπόσον 
καταπληκτική είναι ή ακτινοβολία αυτη, άφ’ ου* 
είναι πλέον τών ί , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φοράς άνω- 
τέρα τής ύπό τής Γής διακοπτόμενης ή λιακής 
θερμότητος καί είναι άρκοϋσα νά βράση καθ’ώραν 
2900  εκατομμύρια κυβικά μυριάμετρα ϋδατος 
έχοντος τήν θερμοκρασίαν τοϋ πάγοι». Λοιπόν ! 
Αν ανεστελλαμεν τήν Γήνέν τή περί τόν 'Ήλιον 

περιφορά της αρκούντως βραδεοις, δπως μή ή έ/. 
τής αναστολής ταύτης θερμότης μεταβάλη αύ
τήν είς ατμόν, αϋτη ήθελε πέσει έπί τού "Ηλιου, 
εττι επι<ραν£ΐας του oixotou /,Οελε ^/θάτεν 
εις 64 ημέρας, ή οέ μετά του Ήλιον συνένωσίί 
αυτής, μολονότι παρέχουσα, δπως έκφρασθώυιεν 
ούτω, μόνον έν άτομον είς τόν απειρομεγέθη 
όγκον τού άστέρος τής ήμέρας, ήθελε παρέξεε 
ποσότητα πρός έκδοσιν έπί 95 έτη ήλιακής 
θερμοτητος. Η σύγκρουσις του Διός ήθελε παρέξει 
ποσότητα θερμότητος ίσην πρός τήν έπί 3 2 ,0 0 0  
έτη ακτινοβολίαν τής ήλιακής θερμότητος. ή 
ολική τής συνολκής θερμότης, ήτις θά παρήγετο
i ~ ' f / - _ ,εκ της πτωσεως απαντων των πλανητών εν τώ  
Ή /ίφ , ήθελε διατηρήσει τήν ακτινοβολίαν έπί 
45 ,^ 8 9  έτη.

Καί άν λοιπόν ό "Ηλιος μας σβεσθη καί πε~ 
οιστρέφηται σφαίρα σκοτεινή έν τή έκτάσει, 
θέλει δυνηθή, νέος Φοΐνιξ, ν’άναγεννηθή έκ τής 
κόνεώς του, διά τής συναντήσεως άλλου τινός 
εσβεσμενου ήλιου, καί ν’ άνάψ/, ουτω πάλιν τήν 
δαδα τής ζωής διά νέας γαίας, άς οί νόμοι τής 
βαρύτητος θέλουσιν άποσπάσει άπό τόν ούτω 
σχηματ’.σθέντα νεφελώδη, ώς άπέσπασαν τήν 
ένεστώσαν Γήν μας καί τούς άδελοούς της 
άπό τού νεφελώδους, είς δν ανήκομε» ποτε. 
Τήν σήμερον ό "Ηλιος προβαίνει μετά μεγάλης 
τχχυτητος πρός τους αστέρας τού αστερισμού 
τού Ηρακλέους. Έκαστος άστήρ έμφορεΐται 
ύπό ιδίας κινήσεως, μεταφερούσης αύτόν μετά

Τού συστήματος του διά μέσου τοϋ απείρου. 
Ιϊολλαί τών κινήσεων τούτων είναι κατ’εύθεΐαν 
γραμμήν. Ούδόλως λοιπόν είναι αδύνατον δύο 
άστέρες νά συναντηθώσιν έν τη έκτάσει, τούτο 
δ ’ ίσως είναι τό μυστήριον τής άναστάσεως 
τών κόσμων.

Ή  Γή καί οί πλανήται θά έπιπτον άναμ- 
φιβόλως έντός τού Ήλιου. « Παραχθεΐσα απλώς, 
λέγει 6 Τυνδάλ, έκ τής διαφοράς τής θέσεως 
είς τούς άλληλελκυομένους όγκους, ή δυναμική 
ενέργεια τής βαρύτητος ύπήρξεν ή αρχική μορφή 
άπάσης τής ένεργείας τού παντός. ̂ 'Ως είναι 
βέβαιον οτι τά βάρη ενός ωρολογίου κατέρ
χονται είς τήν κατωΐάτην αύτών θέσιν, άφ ’ ής 
ούδέποτε δύνανται ν’ άνέλθωσίν 'έκτος αν νέα 
τις ένέργεια τοΐς μετοδοθή ΰπό πηγής μή 
έξαντληθίίσης έτι, οϋτω, καθ’ δσον οί αιώνες 
διαδέχονται άλλήλους, οί πλανήται δέον νά 
καταπέσωσιν ό εις μετά τόν άλλον έπί τόν 'Ήλιον. 
"Οταν τις έξ αύτών φθάση είς εκατοντάδας τινάς 
χιλιάδων χιλιομέτρων άπό τής έπιφανείας του, 
άν αυτη είναι Ιτι πεπυρωμένη , πρέπει νά 
τακή καί νά διαλυθή είς άτμόν ώς έκ τής 
άκτινοβόλου θερμότητος. Καί άν ό περίκεκα- 
λυμμένος ύπό φλοιού πλανήτης ήτο ψυχρός καί 
σκιερός έξωτερικώς, δέν ήθελε δυνηθή νά δΐαφύ- 
γη τήν φοβεράν αύτοϋ τύχην. ΛΑν δέ δέν 
πυρακτωθή, ώς διαθέων άστήρ, διά τής προ
στριβής κατά τήν διά τής άτμοσφαίρας τού1 Ηλίου 
δίοδόν του, ή πρώτη μετά τής έπιφανείας 
εκείνου έπαφή του θέλει παραγάγει άνυπολόγι- 
στον άνάπτυξιν φωτός καί θερμότητος. Τέλος, 
είτε είς τό πρώτον κτύπημα, είτε μετά δύο ή 
τρία άναπηδήματα, ώς σφαίρα πυροβόλου άνα- 
πηδώσα έπί τής έπιφανείας τής γής ή τοΰ 
ύδατος, άπας ό ογκος θέλει συντριβή, τακή, 
κατασταθή άτμός μετά κριγμού παράξοντος έν 
μια στιγμή πολλών χιλιάδων φορών θερμότητα, 
ίσην πρός τήν παραγομένην, έν τή καύσει 
δγκου άνθρακος τοϋ αύτοϋ μεγέθους. Όποια 
δήποτε καί άν ή ή οριστική τύχη τής θεωρίας, 
ής ήμεΐ; δίδουιεν ένταϋθα ποοσχεδίασμα, είναι 
ήδη πολύ τό δτι δυνάμεθα νά όοίσωμεν τ ’άπο- 
τελέσματα, ατινα ήθελε παραγάγει βεβαίως

είς ή'λιος, δτι ήδυνήθημεν ν’ άναγνωρίσωμεν έν 
τή δυνάμει τής βαρύτητος, ένεργούσης έπί 
σκοτεινής υλης, τήν πηγήν έξ ής ήδυνήθησαν 
νά προέλθωσιν οί άστέρες τού στερεώματος * 
διότι, είτε ό "Ηλιος παρήχθη καί ή άκτινοβολία 
του συντηρείται έκ τής συγκρούσεως κοσμικών 
όγκων, είτε ή έσωτερική τής Γής θερμότης είναι 
to ΰπόστηματής θερμότττος, ήτιςάναπτύσσεται 
έκ τής συγκρούσεως ψυχρών σκοτεινών άστερο- 
ειδών, ούδόλως δυνάμεθα ν’άμφιβάλλωμεν, δτι 
ή άποδιδομένη αιτία δεν είναι ικανή νά παρα- 
γάγιρ τά άποδιδόμενα αύτή άποτελέσματα. »

’Ίσως είναι ώρισμένον έν τώ γενικψ προορισμώ 
τού παντός, ϊνα ό "Ηλιος διευθύνηται άκριβώς 
πρός τι τοιούτο τέρρα, είς δ θέλει φθάσει 
μόνον μετά τόν θάνατόν του, καί τοΰτο ίσως 
έσεται ό τελικός σκοπό-: τής ιδίας κινήσεως 
απάντων τών έν τη έκτάσει ήλιων. ’Αλλά δυ
νάμεθα ταύτοχρόνως νά δεχθώμεν καί δεύτερον 
τρόπον καταστροφής καί άναγεννήσεως, ής οί 
άερόλιθοι, οί διαθέοντες άστέρες, οί κομήταί θά 
ήσαν άπόδειξις. Πόθεν έρχονται οί άερόλιθοι ; 
’Εκ κόσμων καταστραφέντων. —  Πώς δύναταί 
είς κόσμος νά δίαμελισθή τοιουτοτρόπως;—  Τό 
άγνοούμεν καί τό γεγονός τοϋτο θεωροΰμεν άντι- 
βαΐνον είς τούς νόμους τής έλξεως. ’Αλλά τί έστιν 
ή ελξιςαύτή καθ’ έαυτήν; Τό άγνοούμεν έπίσης. 
Ή  ελκτική αυτη δύναμις είναι άπόλυτος ; Τά 
σώματα δέν δύνανται νά καταντήσωσίν είς τινας 
καταστάσεις φυσικάς ή χημικάς, καθ’ άς ή 
Ιλξις νά άπόλλυται; Τί είσιν αί ούραί αύταί 
τών κομητών, αί πάντοτε άντικείμεναι πρός 
τόν "Ηλιον; Φαίνεται δτι αύταίέκδηλοϋσι τήν 
ενέργειαν άπωστικής δυνάμεως, εναντίας επο
μένως πρός τήν ελξιν. Λοιπόν ! άς παραδεχθώμε /  
έπί μίαν στιγμήν,δτι συνεπείς τής προαιώνιου 
άποψύξέώς της, τής στερεοποιήσεις της,  τής 
άποξηράνσεώς της, ή σφαΐρά ρας θέλει έπί τέ
λους διαρραγή καί δτι βραδύτερον αί συστατικαί 
αύτής ΰλαι θέλουσι παύσει νά ύπακούωσίν είς 
τήν δύναμιν τής συνοχής, ήτις τάς κρατεί 
συνηνωμένας' ή λιθώδης μέχρι τοϋ κέντρου της 
σφαΐρά ^ας ήθελεν έκτοτε συγκροτεΐσθαι έξ 

ύλών ύπερτεθειμένων άπλώς, αϊτινες δεν ήθελον



πλέον κρατείσαι ύπό ούδεμιάς κεντρικής δυνά
μεως, ώς τό πτώμα, δπερ έγκαταλειφθέν είς το 
Ιργον τής καταστροφής, άφίνει είς έκαστον τών 
μορίων, ατινα τό σκγκροτοί}σι, τδ έλεύθίρον νά 
τό έγκαταλείψη διά παντός ΰπήκον τοΰ λοιποί* 
είς νέας έπιρροίας.Τί ήθελε συμβή είς τόν νεκρόν 
τούτον πλανήτην, είς τό πτώμα τοΰτο τοΰ κόσμου; 
'Η Γλξις τής Σελήνης, έάν ύπήρχεν ετι, ήθελεν 
άναλάβει μόνη νά τόν κατεδαφίση , παράγουσα 
πλημμύραν τμημάτων γής, αντί, πλημμύρας 
υγρών. ’Ά ς  προστεθώσι καί αί άλλαι πλανητικαί 
άνωμα)ίαι, καί ιδού είς διάστημα αιώνων τινών 
ό ατυχής κόσμος μας αποσυντίθεται, χάνων τήν 
σφαιροειδή μορφήν του, δπως διασκορπισθή 
άνεπαισθήτως καθ’ απασαν τήν εκτασιν τής 
τροχιάς του . ’ Ιδού τό πλανητικόν σύστημα 
συν,τριβόμενον, Τό παν θέλει πέσει φύρδην 
μίγδην έν τφ  Ήλίψ, Καί δν ή τύχη αυτη είναι 
ο τελικός ποοςρισμός τοϋ 'Ηλίου,, ιδού καί τό 
σκοτεινόν, τοΰτο άστρον διαλ^θέν καύτό. καί 
&παντα τά συστατικά μόρια τοΰ ήλιακοΰ συ
στήματος συμπα-αφερόμενα εν τή έκτάσει καί 
προωρισμένα νά διασπαρώσιν άνά τά τκδία 
τοΰ ούρανοΰ. Κόνις κό,σμων θέλει ΐπταται |ν, τφ 
κενω, μέχρι ου μίαν ημέραν, φθάσασα είς τάς 
χώρας νέας άναστάσεως, θέλει ριφθή είς τάς 
χοάνας τής δημιουργίας, ελκυομένη ΰπό γονίμου 
τινός κέντρου, δτε πανταχόθεν κοσμίκαί κάνεις 
ανάλογοι θέλουσι συνενωθή μετ’ αύτοΰ τούτοι) 
τοΰ κέντρου, δπως άποτελέσωσι διά τής παγκο
σμίου αύτών πτώσεις νέαν εστίαν άναφλέξεως 
καί πλάσεως.

Ό  μαθηματικός καί φυσιολόγος Χέ^μολτζ, 
παραδεχόμενος έν τή θεωρία τοΰ Κάν,τ καί τοΰ 
Λαπλάς, δτι ή νεφελώδης ύλη ύπό τής οποίας 
τό ηλιακόν σύστημα έσχηματίσθη υπήρξε κατά 
πρώτον έσχατης λεπτότητος, ώρισε τήν ποσό
τητα τής θερμότητος, ήτις εδει νά παραχθή 
έκ τής συμπυκνώσεως, είς ήν οφείλομεν τήν 
ΰπαρξιν τοΰ Ήλίου, τής Γής καί τών πλανητών. 
Λαμβάνοντες τήν ειδικήν θερμοκρασίαν τούύδα- 
τος ώς εκείνην του σνμπυκνουμένου δγκου, 
εύρίσκομεν, δτι ή άνύψωσις τής παραγομέν,ης 
θερμοκρασίας ύπό τοΰ μηχανικού σχηματισμού

τού Έλίου θά ήτο 2 8 εκατομμυρίων βαθμών ! 
'Η περαιτέρω λοιπόν συμπύκνωσις τών έν τή 
έκτάσει διεσπαρμένων κοσμικών κόνεων έπαρκεϊ 
πληρέστατα αυτη είς τήν πλά?'-ν νέων 
κόσμων.

Πρέπει, λοιπόν νά εΐ'μεθα βέβαιοι ?ν τέλει, 
δτι ή φύσις διατηρεί τάς αιτίας τής άναγεννή-ί 
σεως,ώς κατέχε ι, καί τάς α ίτ ί α ς τή ς κο̂ τα στροφής, 
Δι,’ αύτήν ό χρόνος είναι μηξέν. Έργον απαι
τούν |κατόν χιλιάδας ετών δπως άποτελεσθή 
ξίναι τοσςΰτο ακριβώς ώρισμένςν καί έσχημα- 
τισμένον, δσω εργον μή απαιτούν ή μόνον εν 
λεπτόν. Απολύτως όμΐ,λούντες, ίσχυριζόμεθα 
δτι μόνη ή αίωνιότης ύπάρχει, ή δέ χρόνος 
είναι μόνςν σχετική μ^ρφή, Ώ ς πρός τάς 
ανθρωπίνους προσωπικότητας ημών καί τήν 
αθανασίαν αύτών ή τήν άνάστ-aqiv αύτών, 
θεω,ρούμεν πρέπον ενταύθα νά ποιήσωμεν τήν 
διακρι,σίν μεταξύ τής ύλης καί τού πνεύματος. 
Έκαστον τών συστατικών άτόμων τοΰ σώματος 
ημών είναι άζιάφθο,ρον καί μεταβαίνει άδ'-α- 
κόπως άπό μιάς είς άλλην συσωμάτω.σιν, 'Η[ 
λογική μάς άγει νά σκεφθώμεν, δτι ή έν δυνάμει 
δύναμις ημών, ή φυσική ημών μονάς, τό προ
σωπικόν ήμών εγώ, είναι κατά με.ίζονα λόγον 
επίσης αδιάφθορος, Ά λ λ ’ ύπό π,οίους δρους 
υπάρχει; 'Τ” ό ποιας μορφάς ένσαρκούται πά-. 
λιν ; Τί είμεθα πριν γεννηθύμεν, τί θέλομεν. 
γείνει μετά θάνατον ; Ή  άστρονομία μάς δίδει 
μίαν πρώτην άπόκρισιν, έμπρέπουσαν είς τό 
μεγαλεϊον τής φύσεως καί ακριβώς άνταποκρι- 
νομ ένη ν  πρός τά ένστικτα αισθήματα ημών. Ή  

άπόκρισίς δμως αΰτη δέν'δύναταί νά η είμή πό
ρισμα ψυχολογικής λύσεως. Ά ς  μιμηθώσιν οί. 
φιλόσοφοι τούς άστρονόμους ! Ά ς  έργάζωνται, 
έπί τών γεγονότων, αντί νά σνζητώσι περί λέ
ξεων, ούτω δέ ημέραν τινά. ό πέπλος τής Ίσιδος 
θέλει έντελώς άφαίρεθή δ1»  τάς τοσούτω δικαίως 
διΑώσας τήν αλήθειαν, ψυχάς. Έ  θετική επι
στήμη, μόνη ή επιστήμη θέλε», άποκριθή' «  Ή  
ζωή είναι παγκόσμιος καί άθάνατος. »

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡίϊΝ

(**136 φυλ. 5 σελ. 7 4).

Β\

Περί ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τού έξ 'Απορρήτων 
Ίίοσαύτα έγράφησαν ύπό τε ήμετέρων καί ξένων, ώ ς  τε 
Ιροβούμεθα μήν ψεχθώμεν ώ ς  γλαύκας είς ’Αθήνας 
ίΐσκομίζοντές, αν έπίλαμδανόμεθα καί ημείς τή_ 
βιογραφίας αυτού. Χάριν έν τούτοις τών ήμετέρων 
άναγνωίτών, οσοι δέν ετυχε νά άναγνώσωσί τι περί 
τοϋ διαίήμου τούτου άνδρός, προτάσσομεν τών δυο 
δημοσιευόμενων «ήμερον επιστολών του βραχεΐαν ίί·.ο- 
γραΦ'.κήν βημείωσιν.

Καί τούτου παΐρις V  τό Βυζάντιον, γονεΤς δε δ 
’Αλέξανδρος καί ή Λοξάνδρα. Γεννηθείς τψ 1636 διε - 
*ρί3η παιδιόθεν έπί έκτάκτω ευφυΐα, δι’  ο οΰδ*νός 
εφείσθη ή μήτηρ αύτοϋ οπ ως έκπαιδεύίτι αύτόν έν 
Κωνίταντινουπόλΐι καί είτα  έν ’ Ιταλία, δπόθεν επα
νήλθε τ ψ ΐ 6 6 4  είς Κωνσταντινούπολιν μετά φήμης 
σοφού. Έ ν  Κωνστ«ντινουπόλει έπί επταετίαν έδίδαξεν 
έν τη Πατριαρχική Σχολή, μετερχόμενος ταύτοχρόνως 
καί τό ’ιατρικόν αΰτοϋ έπάγγελμα, δι’  ου συνεσχετίσθη 
μετά Βανχγιώτου τοϋ Νικουίίου, 8στις προσέλαβεν 
αύτόν τψ 1671 ώ ς  γραμματέα μυστικόν καί μεταφρα
στήν καί ουτω κατέστησε γνωστά τοΐς κρατοϋσι τά 
π'ερικοσμοΰντα αύτόν μεγάλα προτερήματα. Ά π ο θ α - 
νόντος τυϋ Νικουσίου, δίωρίσθη ό Μαυροκορδάτος τ φ  
16 73  Μέγας Λιερμηνεΰς τής Αυτοκρατορίας και 
μ ετ ’ ού πολΰ Μ έγας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Λογοθέτης, καί άμοοτερ* ταϋτ* τά αξιώματα διεχ ει- 
(3ίσθη εύδοκίμως, μεγίστας έκδουλεύσεις παρασχών είς 
τό  καταδυναιτευόμΕνον έθνος καί τήν ’ Εκκλησίαν 
ήμών . Ό  Μαυροκορδάτος οφείλει τήν παρά τβΐς 
Εύρωπαίβις φήμην αύτοϋ Ιδίως είς τήν πβλ«θρΰλητον 
έκείνην συνθήκην τοϋ Κάρλοβιτζ, δι’  ής έτέθη τέρμα 
ίί< τόν μεταξύ Τούρκων καί Γερμανών πόλεμον· διότι 
έν ταΐς πρός συνομολόγησιν αύτής διαπραγματεύσεσιν 
ανέπτυξε μεγϊστην διπλωματικήν ικανότητα καί κ α - 
τώρθωίε νά εύχαριστήση άμφότερα τά συμβληίέντα 
μέρη, i ’tiva τήν εύαρέσκειαν αύτών Ιξεδήλωσαν διά 
μεγάλων τιμών καί πλουσίων δώρων. Ό  ’ Αλέξανδρος 
έξεμέτρησε το ζήν τ φ  170 8 ύπερεβδομηκοντούτης, 
καταλιπών φήμην έναρέτου χριστιανού, σοφού καί 
μεγάλου πολιτικού.

Ό  Μαυροκορδάτος έγραψε πολλά περί διαφόρων 
αντικειμένων, ατινα έξεδόθησαν «α τά  διαφόρους έπ ο- 
χ ά ς . Τών επιστολών αυτού 192 έξέδωκεν 6 ιατροφι
λόσοφος Βασίλειος τψ 1 80 4 έν Κωνσταντινουπόλει, 
10  0 δ πολύς β .  Λιβκδας έν Τεογέστη καί τινας ό Μ. 
{ 'ίδ ιώ ν  έν τψ α ’. τεύχει τοϋ 1881 τού έν Κωνσταντι-

νουπόλει έκδιδομένου σπουδαίου περιοδικού <ι ’Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια » , ευρών αύτάς έν χειρόγραφά 
άνήκοντί ποτε τή έν Θεισαλίίΐ Μονή τής Γ . θ . 
Ό λυμπιωτίσσης.

Αί δυο δημοσιευό[/εναι ύφ’  ήμ ώ ν έπιστολαί εϋρί- 
σκοντα ι έν τψ ΰπό σημεία 2κζ\ -  1076 καί άριθ. τοϋ 
ήμετέρου καταλόγου 77 κώδικι τής ενταύθα πατριαρ
χικής Βιβλιοθήκης, έγράφησαν δέ ΰπό τοϋ έξ απορρήτων 
πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον Σι να Ίωαννίκιον, καί ή μέν 
πρώτη έστάλη πιθανώς είς Αίγυπτον, ή δέ έτέρα, ώ ς  
έν τή έπιγραφή δηλοϋται, είς Κωνσταντινούπολιν, 
ενθα είχε μεταβή ούτος, δπως έξιλεώση τοΰς διά τάς 
καινοτομίας καί τά σκάνδαλα αύτοϋ παρωργισμένους 
πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως καί 'Ιεροσολύμων 
Μεθόδιον καί Λοσίθεον.

Α'.

Αίδεσίμώτατέ μοι έν Χριστώ πάτερ, τήν 
ίεράν αύτής δεξιάν άσπάζομαι.

’Εγκαλεΐς μοι, ω θεσπεσία κεφαλή, νεωτε
ρισμοί*, τψ γε μάλιστα δεδιότι νεωτερίσαι. 
Μέλος είμί τής μεγάλης Εκκλησίας καί ταύτη 
πειθαρχεΐν εκ παίδων έδιδάχθην καί διά τούτο 
μή κατ’αύτής, άλλά κατ’ εκείνην εγνων ίέναι καί 
κατά στίβον επεσθαι. Τί γάρ καί δράσαι με 
μόνος άλλαχόσε τραπείς ; Μή βαρέως φέρε 
λοιπόν, ει τι καί βαρύτητος εχει τά παρ’ έμοΰ 
έπίγραφόμενα’ τά γάρ άλλα αίδούμαι τε αύτήν 
καί γεραίρω καί τοΐς έπιτάγμασιν, δση δύναμις, 
ορέγομαι διακονήσαι. Ό σα  καί τό γε νΰν εχον 
ύπέρ τοΰ μύλου, δν άδικως άφηρηται ή σεβα- 
σμιοντάτη μονή ή καθ’ υμάς' άλλ’ ά περί αύτοΰ 
μοι παρεδηλώσατο βραχέ’ άττα έστί καί τών 
τάς δίχ*ς σύστασεων, τόπων δηλαδή καί χρόνων 
καί προσώπων, άμοιρεΐ, ούτε μήν τών ένταύθα 
Σινα’ίτών πατέρων έστίν δς είς εμέ παραγε- 
νόμενος ταύτ’ άνεκοινώσατο, ουτε έγγραφόν τι 
προέσχετο' αί βασιλικαί γάρ δίκαι τών προ
σηκόντων έπιδέονται συστατικών . Ού τοΐνυν 
έγώ ράθυμος ούδέ περί ταύτα, άλλ’ οπότε μοι 
παρασχή ίκανάς άφοομάς, εξει με κατά πάντα 
προθυμότατον’ τών θεσπεσίων γάρ ύμών εύχών 
αντιποιούμαι, ών άπολαύοιμι διά παντός καί 
δή καί βοιψη έπί μήκιστον έρρωμένη, ώς υιός 
έν Χριστψ καί κατά πάντα είς τούς ορισμούς 
αύτής.

α χ  ζ δ'. Μαρτίω λ '.
’Αλέξανδρος.



Ο Ι  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Ι ,

Το φοβερώτατον τών φυτικών φαινομένων 
είναι εις τόν άνθρωπον άναμφισβητήτως ό σει
σμός' διότι έκ μεν τών άλλων δύνατα,ι κάπως 
νά πρςφυλαχθή, εκ τινων προδρόμων σημείων 
προ,ειδοποιούμενος, έν φ εκ τοϋ σεισμοί ουδόλως 
δύναται νά προφυλαχθή, τών προδρόμων τούτου 
•ημείων, άχρι τουλάχιστον σήμερον, άπαρα- 
τηρήτων τά πολλά δ'.ερχομένων και μή ποτρε
χόντων, άν τυχόν παρατηρηθφσι, τφ άτυχεΐ 
άνθρώπφ τόν άπαιτούμενον πρός διάσωσίν του 
χρόνον· Ό. σεισμός πλήττει τήν φαντασίαν 
τού άνθρώπου πλέον των άλλων, φαινομένων, 
ιδία τήν τού αμαθούς, δστις βλέπει σαλευόμενον 
και συντινασσόμενον ο,τι συνείθισε νά θεωρ^ 
ως ακίνητον και στερεόν, διό έκπαλαι τήν αιτίαν 
αυτού άπέδωκεν είς θείαν οργήν,

Τό μάλλον .υποκείμενον εις σεισμούς μέρος 
τής γής είναι ή Μεσόγειος, ίξίως δέ ή ήμετέρα 
Ε λλάς, ή Μικρά Ά σ ία , ό Καύκασος, ή Κοζσπία 
καί τά όρη τής Περσίας. Ή  ατυχής ήμών πατρίς 
πολλάκις άπό των αρχών τού αΐώνος τούτου 
επαθεν έκ σεισμών, ών οί σπονοαιότεροι ήσαν 
ό τήν 11 Απριλίου τοϋ 1817 χαταστρέψας τό 
Αιγιον, ό τφ 1837 τή 18 Μαρτίου βλάψας 
τήν 'Ύδραν, ό τ^ 14 ’Ιουνίου τοΰ 1846 μεγίστας 
ζημίας έπενεγκών έν Μεσσηνία, ό καταστρέψας 
τή 18 Αύγουστου τού 1858 τάς Θήβας, ό τόν 
Φεβρουάριον τοϋ 1859 χαταστρέψας τήν Κόριν
θον, ό έρειπώσας τώ 1861,  τή 26 Δεκεμβρίου, 
τό Αιγιον, τήν Οίάνθην καί |5)λλά άλλα χωρία 
παρά τόν. Κορινθιακόν κόλπον, ό τφ 1.867, τήν 
23 Ίανουαρίου, χαταστρέψας τό ,Διξούριον και 
πολλάς κώμας τής έπαρχίας Πάλης και παν- 
ταχοϋ τής νήσου Κεφαλληνίας μεγίστας ζημίας 
έπενεγκών, ό τφ 1 8 7 1 , τη 20 Ιουλίου, μέγας 
έν Φωκίδι σεισμός, δστις κατάστρεψε τά παρά 
τούς Δελφούς Χρυσόν καί Ξηροπή γάδον, ό 
κατερειπώσας τήν Χίον καί τήν Ερυθραίαν προ- 
πέρίσυ σεισμός καί τέλος ό είς σωρόν άμορφων 
ερειπίων μεταβαλών τάς τέως άκμαζούσας πό
λεις καί κώμας τής δυτικής Πελοποννήσου τή

16'{ι Αύγουστου δστις έσεισεν απασαντήν *Ελ-* 
λάδα καίήκούσθημέχϊΐς Αίγύπτου. καί ’ Ιταλίας,

Είς τί άποδοτέοι ο.ί σεισμοί ;

Οί πλε^σ^ο,ΐ τφν γεωλόγων, παραδέχονται «ή·* 
μερον δτι τό εσωτερικόν τής γής εΰρίσκεταί έτι 
εζς ρευστήν κατάστασιν,άληθής Πυριφλεγέθ,ων,ξ 
δέ φλοιός, εφ’ οΰζώμεν, έχει πάχος μόνον δώ
δεκα περίπου λευγών (88  χιλιομέτρων)! Ε Ϊς τό 
συμπέρασμα τούτο κατέληξαν, παρατηρήσαντες 
δτι ή θερμοκρασία τής γής αυξάνει κατά 1 βαθμόν, 
τού έκατοντχβάθμου κατά $3 μέτρα βάθους.Διά
φοροι, καταμετρήσεις, γενόμεναι εις τά ορυχεία 
το,ύ Σάρν, τής Κορνουαλλίας καί είς τά άρ- 
τεσι,αν,ά φρέατα τής Γρενέλλης, τού Πασσύ 
καί άλλαχου, άπέδειξαν σταθεράν τήν ε'·ς 
κάθε 33 μέτρα βάθους αύξησιν κατά ενα βαθμόν 
τής θερμοκρασίας. Ό  άνθρωπος μέχοις σήμερον, 
ήδυνήθη νά είσχωρήση μόνον μέχρι 730 μέτ. 
(έν Μονδόρφ τ§ΰΛουξεμβούργου).’Ά ν ύποθέσωμεν 
δέ δτι ό νόμος ουτος ισχύει είς άπα /τα τά 
στρώματα τής γής, θέλομε ν καταλήξει είς τό. 
συμπέρασμά, δτι,είς [ίάθος 4 0 -5 0  χιλιομέτρων 
καί αύται qti σκληρότερα’, ούσίαι θά εύρί^κωνται 
είς διάλυσιν, Καί αληθώς, κατά τον Μιτσερλίχ, 
είς τήν φλόγα τοϋκαίόντος έν τφ άέρι υδρογόνου, 
δπερ έχει θερμοκρασίαν 1560 βαθμών τού 
έκατονταβάθμου, τήκεται ή πλατίνα, ό γρανίτης 
τήκεται είς κατωτεραν θερμοκρασίαν, εις 1 300 
βαθμών, ό άργυρος είς 1023  βαθμών, επομένως 
είς θερμοκρασίαν 1528 βαθμών, ήν θά έχη ή 
νή είς βάθος 50 χιλιομέτρων,άπασαι αί ούσίαι 
αύται δέον νά ώσιν είς ρευστήν κατάστασιν. 
"Οπως καταστήσωμεν καταληπτήν τήν σχέσιν 
τού φλοιού πρός τό ρευστόν μέρος τής γής, 
άς λάβωμεν πορτοκάλλιον καί άςέπικολλήσωμεν 
έπ’ αυτού φύλλον χάρτου όπωσούν χονδρού (τό 
τρίτον ύποχιλιομέτρου πάχους)· τό. φύλλον τού 
χάρτου θέλει παριστα \o ορχερεόν μέρος τής γής, 
τόν φ)οιόν, έφ’ ού ζώμεν καί διεξάγομεν τοσού- 
τους καταστρεπτικούς πρ)έμους περί κατοχής 
άσημάντου μέρους αύτοΰ, τό δε πορτο'ΐάλλιον τό 
ρευστόν μέρος τής γής. Δι’ άριθμών παρίσταται, 
τό στερεόν μέρος τής γής ώς τό ^  τής διάμετρος 
αύτής.

Τό έδαφος έπομένως τής γής αδύνατον νά μή 
ταράσσηται έκ τών κλυδ ονισμών τού αχανούς έν 
τοΐς έγκάτοις αύτής πυρίνου ώκεανού καϊ τών 
αερίων, δσα αναπτύσσονται εις τι βάθος τοΰ 
φλο^ϋ έκτών είσρεόντων έντός τής γής ύδάτων. 
Καί τφ δντι, τό έδαφος σπανίως μένει ήρεμον, 
κατά τούς σεισμοδείκτας μόλις 30 δευτερόλεπτα 
τής ώρας, άδιακόπως δέ σαλεύεται ότέ μέν 
έκ τών κάτω πρός τά άνω, ότέ δέ κυματοειδώς 
καί άλλοτε κυκλοτερώς, διό καί οί σεισμοί κα
λούνται β ρ ά  σ τ α  ι ή τ υ μ α ν ΐ τ α ί ,  κ υ μ α 
τ ο ε ι δ ε ί ς  ή ι ρ α λ μ α τ ί α ΐ  ή καί κ ο σ κ ι -  
V ϊ τ  α ι ,  καί κ υ κ λ ο τ ε ρ ε ί ς ,  ή κ α τ ά  
.δ ν ν η θ μ ό ν  ή σ τ ρ ό β ι λ ο ν  σ ε ι σ μ ο ί .

Οί σεισμοί διακρίνονται είς ή φ α σ τ  ε ί ο υ ς 
καί είς π λ ο υ τ ω ν ε ί ο υ ς  "καί  ήφαίστειοι μέν 
καλούνται δσοι γίνονται έν καιρφ έκρήξεων, 
σείοντες μόνον τήν περίχωρων τού έν παροξυσμφ 
ευρισκομένου ήφαίστείου καί προερχόμενοι έκ 
τών δίακυμάνσεως τοΰ έν τοΐς έγκάτοις τής 
γής ρευστού , προσπαθοΰντος νά εύρη διέξοδον 
έπί τής έπιφανείας τής γής, πλουτώνειοί δέ 
οί σείοντες μεγάλα ς τής γής έκτάσεις καί άσχε
τοι οντες πρός ηφαιστείων έχρήξεις, ώς έχοντες 
κέντρον τής σεισμογόνου αιτίας βάθο; σχετικώς 
έλάχιστον , άλλαχοΰ 9 ,0 0 0  καί άλλαχοΰ
2 5 , 0 0 0  μέτρων.

Ό  σείσας τήν 16 Αύγούστου τήν 'Ελλάδα 
έίς ποιαν τών τάξεων τούτων δέον νά ύπαχθή ;

"Αν πιστεύσωμεν τόν πλοίαρχον τού άτμο- 
πλοίου Α ά β  α λ  έ τ , καθ’ ήν στιγμήν 
έγένετο ό σεισμός, παρετηρήθη εις άπό -  
στασιν 50 μιλίων άρχτόδυσμικώς τού ’Α 
κρίτα έξ3ρχόμενος έκ τής θαλάσσης πυκνός 
καπνός ‘καθιστάμενος έκ διαλειμμάτων έρυθρό- 
χρους,άποτέλεσμα βεβαίως υποβρυχίου έκρήξεως. 
” Αρα ό σεισμός οΰτος ήν ήφαίστειος, προελθών 
έκ γενρμένης έκρήξεως έν τή χωριζούση 
τάς Στροφάδας άπό τής Κυπαρισσίας θαλάσση. 
"Οτι δέ εκρηξις υποβρύχιος δέν είναι ασυνήθης 
είς τό μέρος τοϋτο τής Μεσογείου, άπόδειξιν 
εχομεν τάς έν τφ λιμένι τής Θήρας συμβαΐ- 
,νούσας καί τήν άνακύψασαν τήν 8 ’ Ιουλίου 
(26  ’Ιουνίου) τού I 83 I έκ τής θαλάσσης μεταξύ

Σικε)ίας καί Μελίτης ήφαιστειογενή νήσον 
Ιουλίαν, ήτις έξηφανίσθη όλοσχερώς περί τά 
τέλη τοΰ αύτοΰ έτους καί ής περιγραφήν έπεμψε 
πρός τήν γαλλικήν κυβέρνησιν ό πρός τούτο 
άποσταλείς έκεΐσε πλοίαρχος Λαπιέρ.

Τοσαΰτα έν συντόμφ περί σεισμών, ών τά 
καταστρεπτικά άποτελέσματα πανταχού τής 
γής θέλομεν περιγράψει έν προσεχεΐ τ ivt 
φυλλαδίφ,

AIJO ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΝ 
Δ Ι Α  Ξ Η Ρ Α Σ

ύ π ό
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ΚΕΦΑΑ. Α ',

(Συνέχεια).

Τήν προσοχήν τού λοχαγον ταχέως προσήλ- 
κυσεν ή λεπτομέρεια, δτι άμφότεροι έφερον 
άληθή γένεια μ ο υ ζ ί κ ο ν ,  μετά τής δια
φοράς δτι ό άνδρικός οΰτος κόσμος, πυρόχρους 
είς τόν ενα, μέλας ώς έβενος είς τόν έτερον, 
ήτο περιπεποιημένος, ώς άρμόζει είς άνθρώ^ 
πους άγαπώντας τήν καθαριότητα.

Τά οδοιπορικά των τέλος ένδύματα, μή όντα 
πλέον κεκαλυμμένα ύπό τών παχειών μηλωτών, 
κομψά καί καλώς φερόμενα, ή λεπτότης τών 
χενρών καί ποδών, άπαντα έφαίνοντο άποδει^ 
κνύοντα δτι ήσαν διακεκριμένα υποκείμενα,

Ό  λοχαγόε έφάνη ώσεί σκεπτόμενος έπί 
τινας στιγμάς. ’Εθώπευσε πολλάκις τάς μι,-’ 
ξοπολίους παραγναθίδας του, διηυθετημένας 
κατά τό έθος τών Κοζάκων, ηνωμένας δηλαδή 
μετά πυκνού μύστακος κεκομμένου ώς ψύκτρα, 
είτά δέ ύψώσας τήν κεφαλήν ήρώτησεν άπο= 
τόμως ρωσ*ιστί τούς δύο συντρόφους.
- —  Τ ίνε ς είσθε ;

—  Κύριε, άπεκρίθη ό ξανθός μετά σταθερά; 
φωνής καί μεγίστης ευγένειας, έσχον τήν τιμήν 
νά σάς παρατηρήσω, δτι ούτε έγώ, ουδέ ό φίλος 
μου έννοούμεν τήν ρφσ^ι,χήν. Τά μέγιστα



επομένως ήθέλατε υποχρεώσει ήμάς, άν εύηρε- 
στήσθε νά άπευθύνητε ήμϊν τάς παρατηρήσεις 
σας εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, ήτις είναι και 
ή ήμετέρα, καί ήν άναμφ'.βόλως γινωσκετε', 
ως οί πλείστοι τών συμπολιτών σας.

—  Ά  ! πά ! διέκοψεν ό λοχαγός’ οί κύριοι 
οΰτοι είναι πονηρότεροι άφ’ ο,τι έφρόνουν.

(( ’Έστω ! θ ά  σας έρωτήσω γαλλιστί, αν 
καί είμί βέβαιος δτι θά σας έκαμνον νά μάθητε 
νά λαλήτε άπροσκόπτως τήν ρωσσικήν, μετά 
έν μόνον μάθημα δοθεν ΰπό τοϋ Ίβάν, ου ή 
γραμματική καλείται κ ν ο ΰ τ καί ής γινώσκει 
εντελέστατα νά έφαρμόζη τοΰς κανόνας.

—  Τό κνοΰτ είπατε ! άνέκραξεν ό πρώτος 
ώχριών έξ άγανακτήσεως, έν ω ό σύντροφός του, 
ολιγώτερον γενναίος ή ίσως μάλλον ευαίσθητος, 
έδείκνυε τά συμπτώματα αληθούς τρόμου,

—  Είπον καί τό επαναλαμβάνω’ τό κνούτ !
—  Τή αληθείς αγνοώ αν κοιμώμαι ή είμί 

’έξυπνος.
«  "Οσω τερατώδης καί άν ή ή κατάχρησις 

τής έξουσίας, έφ’ ή ένσσμενίζονται οί κατώτεροι 
υπάλληλοι τής ρωσσικής κυβερνήσεως, δέν πι
στεύω έντούτοις είς τήν απειλήν ταύτην, θεωρών 
αΰτήν ώς περιττήν καυχιλογίαν, δι’ ήν δέν 
δύναμαι νά εύρω άποχρώντα λόγον, έκτος άν ...

—  ’Εκτός άν ; .  . .
—  ’Εκτός άν είμεθα θύματα άκαταλήπτου 

παρεξηγήσεως.
—  Εΰγε ! θαυμάσια ΰποκρίνεσθε τό μέρος 

σας- διότι τή ΰφος τοΰτο, δπερ ούδείς τών ΰπη- 
κόων τοΰ Τσάρου θά έτόλμα νά μεταχειρίσθή 
ενώπιον τοΰ εΰτελοΰς δούλου του, δστις ένταΰθα 
τόν αντιπροσωπεύει, θά ήδύνατο νά διεγείρω 
ύπονοίας έπί τής ταυτότητάς σας.

—  Ά λ λ ά  τό είπον καί το έπαναλαμβάνω, 
ήυιεΐς έσμεν Γάλλοι. Εΰκολον είναι νά βεβαιω- 
θήτε περί τούτου, έξετάζοντες τά έντός τοΰ 
οδοιπορικού μας κιβωτίου έγγραφα.

«  ’Ά ν  οί άνθρωποί σας δέν έπέπιπτον καθ’ή - 
μών ώς αληθείς Κοζάκοι, όποιοι είσι, θά σάς 
τα είνομεν ήδη ανακοινώσει.

Ό  λοχαγός δέν άπ/,ντησε. Άνήγειρε τό πο
λύκροτο-', δπερ συνείχε τα έπί τής'τραπεζης

φύλλα τοΰ χάρτου, ελαβεν εν καί άνέγνω χ α -  
χηλή τή φωνή· <( ανάστημα μ έ τ ρ ίο ν . . . ούτως 
έχει’ Φέρουσιν ολόκληρον τό γένειον. 'Ο εις 
είναι ξανθός, ό έτερος μελαγχροινός. Άνδρεί 
δραστήριοι, ό ξανθός ιδίως. Πανούργοι είς τόν 
ΰπέρτατον βαθμόν.. . .  Λαλοΰσΐ οιαφόρους γλωσ-· 
σας μετ’ ίσης εύχερείας. »

—  Οΰδεμία αμφιβολία, είναι οί δύο μόυ> 
κατεργαραΐοι, προσέθηκε καθ’ εαυτόν ο αξιω
ματικός . ’Ά ς  ίδωμεν μέχρι τίνος φθάνει ή 
θρασύτης των. Θέλω νά διασκεδάσω έπί τινα 
λεπτά. . . αί διασκεδάσεις είναι τόσω σπάνιαν 
είς τούτον τόν τόπον !

(( Λοιπόν , έπανέλαβε προσποιούμενος δτ(> 
έμετρίαζε τήν συνήθη αγριότητα τής φωνής 
του, είσθε Γάλλοι ;

—  Σάς το είπον ήδη,
—  Καί πώς όνομάζεσθε ;
—  Ίουλιανός δέ Κλεναί καί ό σύντροφός μου 

’ Ιάκωβος Ά ρ ν ώ .
—  Κάλλιστα.
κ Καί όδοιπορεΐται άναμφιβολως χάριν 

διασκεδάσεως ;
—  Καθ’ δλου. Δηλαδή ό κύριος ’ Ιάκωβος 

Ά ρνώ ταξειδεύει δι’ υποθέσεις του, έγώ δέ τον 
συνοδεύω πρός διασκέδασίν μου καί, προσθέτω, 
καί πρός ίδικήν του.

—  Ό  φαΰλος ουτος εχει μεγίστην στωμυ- 
λίαν,έψιθύρισεν ό λοχαγός μεταξύ τών όδόντων.

(( θά  γελάση δμως άληθώς ό γελάσων τε

λευταίος.
«  Καί δέν ήτο αδιακρισία άν σας ήρώτων τό 

μέρος πρός δ διευθύνεσθε ;

—  ’Ώ ! καθόλου !

« Μεταβαίνομεν είς Βρασιλίαν !

Ό  λοχαγός, δστις πάν άλλο άνέμενε ή τήν 
παράδοξον ταύτην άπόκρισιν, γενομένην ΰπ’άν- 
δρός φαινομένου δτι απολαύει πλήρους διανοη
τικής ύγιείας, έν φ ή συνομιλία έγίνετο έντός 
καλύβης τής Σιβηρίας μικρόν άπεχούσης τής 
Τόμσκ, δηλαδή είς 56° βορείου πλάτους καί 
82° άνατολικοΰ μήκου;, ό λοχαγός, λέγω. 
έμεινε καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως 
εμβρόντητος. .

Καί πας τις ήθελε μείνει εμβρόντητος, το
σούτω ή έπίκλησις εκείνη τής χώρας τοΰ ήλιου 
εΰρίσκετο είς παράδοξον άντίθεσιν πρός τήν 
θερμάστραν, λευκήν έκ τής υψηλής θερμότητος, 
απέναντι τής όποιας έρρίγουν εντούτοις οί τρεις 
άνδρες,

—  Είς Βρα, · . είς Βρασιλίαν ! έτραύλισεν 
ό αξιωματικός,

<( Ά λλά  δέν πορεύονται είς Βρασιλίαν διά ...
—  Διά ξηράς. Άναμφιβόλως. Υπάρχει ό 

Βερίγάιος πορθμός, ό χωρίζων τήν Ά σίαν άπό 
τής Αμερικής. Πεντηκοντάς τις μόνον χιλιο
μέτρων, τιποτένιον πράγμα.

«  'Ημείς δμως θά διέλθο)μεν αύτόν έν κα ιρφ 
χειμώνος, έπί τού πάγου.

«  Ό  φίλος μου έχει τρομερόν φόβον τής 
•ναυτιάσεως.

(( Είς τόν φόβον τούτον έντούτοις, δστις είναι 
ή αιτία τής έν τφ μέσφ τής Σιβηρίας παρουσίας 
ήμών, οφείλομεν τήν τιμήν τού δτι σάς έγνω- 
οίσαμεν,

(Ακολουθεί συνέχεια.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΓ
υπό

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΛΤ 

Δ '.
ΑΕΙΠΝΟΝ ΚΑΑΟΜ, ΚΑΤΑΛΪΜΑ ΚΑΑΟΝ.

(Σ υ ν έχ ει* .)

Ή  βροχή είχε παύσει καί ήρξατο νά χαράζη. 
Ό  Στέφανος ολίγον τ'- κουρασμένος έπανέλαβε 
τόν δρόμον, άφυπνίζων τοΰς κορυδαλούς έν ω 
,διήρχετο διά τών πυροφόρων άγρών. Οΰτοι 
άφίπταντο πρός τ ’ άνω περί ιπτάμενοι καί άδοντες 
τό δροσοβόλων των π ί τ ο ύ ί λ . Ή  αύγή ή co 
άληθώς ώραία.

Διήλθε διά τοΰ Σΐωνύ, δτε τό ώρολόγιον 
έσήμαΐνε τάς οκτώ. Έν τή πόλει άπαντες έκοι- 
μώντρ· έκ διαλειμμάτων έν τούτοις ήνοίγετο 
θύρα τις καί έπί τοΰ ούδοΰ ένεφανίζοντο οί- 
κοκυραί τινες χασμώμίναι, άς ό κρότος τών 
ξύλινων υποδημάτων τής γαλακτοπώλιδος ειδο

ποίησε περί τής παρουσίας της, καί μακρόθεν 
έ καλημε ρ ί ζοντο.

Ουτος δέν έστάθη. ήτο άνυπόμονος νά φθάστ], 
οι οέ Παρίσιοι άπεϊχον ετι πολύ.

Προς το εσπερας ουχ ήττον ήναγκάσθη νά 
βραδύντ, το βήμα. Ό  ξηρός άρτος είναι ανε
παρκής τροφή εις τους επιλαμβανομένους μακρας 
οδοιπορίας, ουτος δ ’ άπό τής πρώτης ήμέρας 
Οεν ετρέφετο ειμή διά τετάρτου άρτου, δν περ 
είχεν αγοράσει είς τινα αγροικίαν.

Ώ ς εκ περισσού καί φλύκταιναί τινες είς 
τοΰς πόδας ήρξαντο νά τον ένοχλώσι. Είχεν 
ανελθει μετα μεγάλου κόπου άνηφορικήν τινά 
όδόν έξ εκείνων, αϊτινες καθιστώσι λίαν έπί- 
πονον τήν οδοιπορίαν είς τάς πικαρδικάς επαρ
χίας. Έξηντλημένος, κατέπεσεν είς τήν άκραν 
τής όδοΰ. κρεμάσας τοΰς πόδας έντός άγροϋ 
ραφανοκοαμβών, άφ ’ οΰ άφήρεσε τά υποδήματά 
του- ή δρόσος, ήτις άνήρχετο έκ τών πλατέων 
φύλλων άνεζωογόνησεν αύτόν ολίγον.

Περί αύτόν μέχρις οΰ άφικνεΐτοή δρασις, 
αγροί έ σπαρμένοι αγγλικόν τριφύλλιον, ραφα- 
νοκράμβας, παντοειδεϊ άγρια άνθη,προκύπτοντα 
έκ τοΰ «νοικτοΰ πρασίνου τοΰ σίτου, άνέδιδον 
ίσχυράν ευωδίαν, Έπί τών κλιτύων τοΰ λό®ου 
εκειτο μικρόν χωρίον, οΰ τάς στέγας έξ ερυθρών 
κεράμων έφώτιζον αί τελευταϊαΐ άκτΐνες τοΰ 
ήλιου,

Ή ήσυχία ήτο μεγίστη καί προύκάλει τήν 
έπιθυμίαν πρός άνάπαυσιν.

Μόνον καλόν δείπνον ελειπεν* ό Στέφανος 
έπείνα καί έδίψα, . . Ή το ή ώρα καθ’ ήν είς 
Μαρλέττην έδείπνουν ! .  . . Έσθάνθη εαυτόν 
λιποψυχοΰντα. ’Ήρκει νά στραφή· έντός δύο 
ήμερών θά κατείχε πάλιν τήν προτέραν παρά 
τήν θερμάστραν θέσιν του ! ή καρδία του έκτύπα 
ΐσχυρώς.

Καί άν άπεφάσιζε νά έπιστρέψη ; .  . . Ά λλά  
τότε τί θά ελεγον ό Άμυότ, ό Τυρέννος, ό 
Δυγκεσλέν καί ή άδελφοΰλλα;

Καί τά περί τοΰ μέλλοντος όνειρα ; ό τα μ - 
βάκος τοΰ πάππου, ή σχολή τών Καλών Τεχνών 
διά τόν ’Ιάκωβον, τά ώραΐα ένδύματα διά τήν 
Θηρεσίαν καί τήν θείαν Μαργαρίταν ;



Άνηγέρθη ι/ετ’ άποφάσεως*
—  ’Έ χω εξ περίπου φράγκα, 0ά διέλθω 

δν’ αύτών τήν νύκτα ταύτην εί? το ξενοδο/εΐον, 
δπως άναπαυθώ* μεθαύριον θά εtfjoct. είς Πα- 
ρισίους.

Καί ό άνθρωπάκης άνεχώρησεν αΰθις, κρατών 
®ι? χεΐρας τά ΰποοίίματά του, ατινα δεν κα- 
τώρθωσε νά φορέση* αί πέτραι τφ έπλήγωνον 
τοΰς ήδη έξοιδημένους πόδας. Έ ν τούτοις / ω -  
λαΐνων άφίκετο είς τήν πρώτην οικίαν τοΰ 
χωρίου, μιΛράν καλύβην χαμηλοτάτην περι
κλειόμενων υπο φράκτουέχοντος άνοιγμα στενόν, 
δι’ οΰ εφθανί τις είς τήν θύραν τής οικίας, 
ωσαύτως ήνεωγμένην.

Εις τδ βάθος τοϋ Οωματίου, παρά τδ ερμάριον, 
εκειτο πλήρης υδατος υδρία, ΰπεράνω δέ, 
άνηρτημένον είς τδν τοίχον, χάλκινον κύπελ- 
λον στίλβον.

Πόσον θά ήτο δροσερδν τδ δδωρ εκείνο !
Δέν ήδυνήθη νά κρατηθη, διήλθε τήν στε

νωπόν και είσήλθε.

Ούδείς ύπήρχεν εντός. "Εκραξεν' ούδείς 
άπεκρίθη.

Τότε, άποσπάσας τδ κύπελλον, επιεν άπλή- 
»τως δίςκαί τρίς,μετά στεναγμών άνακουφίσεως.

"Εμελλε νά έξέλθη, οτε ή είς τδ βάθος είσο
δος ήνεφχθη καί γραΐα ένεφανίσθη έπί τοΰ 
οΰδοΰ, μετά έμβαλωμένου περιζώματος πλήρους 
λαχάνων.

Αυτη ανέκραξε καί εξ έκπλήξεως άφήκε νά 
τή διαφύγωσιν αί γωνίαι τοΰ περιζώματος, 
έξ οΰ τά λάχανα διεσκορπίσθησαν. Πλησιάσασα 
εΐτα*

—  Δέν ειν’ εκείνος ! ειπε. . . Τί θέλεις έοφ, 
κατεργάρη ;

—  Έδίψων* είσήλθον καί επιον.

Τδν έθεώρησεν έπί τινα χρόνον·

—  ΚάΟησε, τέκνον μου, είπεν είτα* μου 
φαίνεσαι κουρασμένος.

Καί διά τής ποδίας της εξεσκόνισε μετά 
αγροτικής προσηνείας εδ^αν, ήν τφ προσέφερε. 
Σημειωτέον δτι πάντα έντδς τοΰ οίκίσκου 
έστι/,βον έ.; καθαριίτητος.

Τοτε εκαθεσθη καί αΰτη απέναντι αύτοΰ.
—  Σε ειχον έκλάβει αντί άλλου, έπανέλαβε 

μετά φωνής συγκεκινημένης ετι * οΰχ ήττον 
ουδόλως τφ ομοιάζεις* εκείνος είναι υψηλότερος' 
αλλ’ έγώ εκείνον έσκεπτόμην οτε συνέλεγον 
χόρτα είς τδν κήπον διά τάς αίγας καί ό'ταν σε 
είδον, ένόμισα. . « τέλος ! .  . .

Καί έ στέναξε βαθέως.
Ο Στέφανος, οϋόεν εΰρίσκων ν’ άπαντήση 

καί έπιθυμων νά εύρη δσον τάχιστα κατάλυμα, 
άνηγέρθη καί άναλαβών τήν αποσκευήν του'

“  Ευχαριστώ , καλή γύναι, .είπε* εχω 
ανάγκην να φθάσω είς τδ ξενοδοχεΐον πριν 
νυκτώσ,ρ,

—  Μέ ποιον θά ύπαγες είς τδ ξενοδοχεΐον ; 
η Ταχα οδοιπορείς μόνος είς αυτήν τήν ηλικίαν;

Είμαι δεκατεσσάρων έτών ί άπεκρίθη 
σχεδδν προσβεβλημένος.

Κυτταξε; δεκατεσσάρων έτωνί Καί νομίζουν 
<ίτι ουνανται νά τρέχουν εοώ καί έκεΐ μόνα είί 
τοιαύτην ηλικίαν ! . . .  Καί επειτα σοδ λέγουν 
ν’ άναθρέψτ,ς τέκνα !

Ή αγαθή γραΐα ανύψωσε τούς ώμους.
Βάζω στοίχημα δτι ούτε ό καλδς έκεΐνοί 

άνθρωπος ο πατήρ σου, ουδέ ή μήτηρ σου, ούδέ 
κανείς τών συγγενών σου σέ στέλλουν νά 
γυρίζης τοιουτοτρόπως γυμνόπους !

(ΆκοουθεΤ συνέχεια.)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ευνούχοι, ί>πό Δ . Οίκονομοποΰλου.—  Συμβολή είς τήν 
'Ιστορίαν τοϋ έν Αίγύπτφ 'Ελληνισμού, δπο Γ. Γ. 
Μαζαράκη (συνέχεια). — Ύ π νος μακροχρόνιος, 
υπό Φιλολάου. —  Ή  Γένεσις τό Τ ;λος καί ή 
’Ανάστασις τών κόσμων, κατά τόν Κ. Φλαμαριών. 
(συνέχεια καί τέλος). —  ’Ανέκδοτοι Ιπιστολαί.—  
Οί Σεισμοί. —  ’Από Παρισίων είς Βρασιλίαν διά 
ξτ,ρας. (συνέχεια).—  'Ιστορία Ανθρωπίσκου, ύπό 
Μαρίας Ροβέρτ Χάλτ (συνέχεια).


